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IT-Grafiska, detta enastående tryckeri har sponsrat trycket av tidningen.

Se 10-huggare göra upp om

Marstrands Rodd
Race

10-huggarna som har sitt
ursprung i de gamla skeppsoch valbåtarna på 1700 och
1800-talet har kommit till heders
igen. Må vara i en modernare
design men fortfrande byggda i
trä av Båtbyggarskolan i Henån.
Dagens 10-huggare har en hel
del gemensamt med marinens
gamla landstigningsbåtar i trä
som roddes av just 10 soldater.
Marinens
landstigningsbåtar

ANSVARIG UTGIVARE FINNES

som fortfarande används har
formen gemensamt med dagens
10-huggare. En modern 10-huggare väger nästan exakt hälften,
dvs ca 1200 kg, av vad marinens
tunga ekbyggda båtar väger. Vi
pratar om rena racerbåtar idag.
En 10-huggare rors av 10
roddare och har en styrman.
Laget, dvs roddarna kan bestå
av 10 män, 10 kvinnor eller ett
mixat lag. Sekelskiftesdagarna

i Marstrand Ideella Förening
har i år instiftat ett vandringspris gjort av konstnären Rino
Bozajic, Kungälv. Vi har valt att
kalla tävlingen ”Marstrand Rodd
Race”.
Tävlingen är mycket enkel,
efter en gemensam start gäller
det att snabbast ta sig runt den för
dagen utsatta banan. Lagen skall
vara mixade lag- 5 kvinnor och 5
män + coach.

Upplev Marstrands
Sjungande Trädgårdar
Marstrands Sjungande Trädgårdar - för tredje
året i rad har du chansen titta in i bakgårdarnas
och trädgårdarnas Marstrand och lyssna till elever
från Mimers Estetiska program, tack vare en stor
generositet från ägarna av underbara privata
trädgårdar.

I dessa trädgårdar och gränder
är ni välkomna:
1. Villa Aruga,

Hamngatan 1.
Lördag: 10.00-11.10
14.30-15.40
Söndag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40

2. Sinnenas Trädgård,

Kyrkogatan 28/Hospitalgatan 8
Lördag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40.
Söndag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40

3. Köpmansgården,

Hörnet Kyrkogatan/Kungsgatan
Lördag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40.
Söndag: 10.00-11.10 och 14.30-15.00 OBS!

Genom
Oscars ögon
Genom alla år har Oscar II
gestaltats av Anders Arnell
under våra Sekelskiftesdagar. Anders har för att göra
rollen så bra som möjligt,
studerat allt han kommit
över om Kung Oscar II. Han
har så mycket kunskap om
besöken i Marstrand att han
börjat skriva en bok som
fått namnet ”Genom Oscars
ögon”. I år har Anders som
Oscar II lovat att genomföra
två unika stadsvandringar
och berätta en del av vad
han funnit om kungens liv
i Marstrand. Kl 14.30 på
lördag och samma tid på
söndag den 19 augusti.
Biljettpris 100:- som går
till den Ideella Föreningen
Sekelskiftesdagarna på
Marstrand

Åk Spårvagnen
istället

Hur sköter man en över
100 år gammal silverpoppel som har blivit en
gråpoppel? Hur tänker
parkansvariga om alla
parkerna i Marstrand?
Svar på detta får ni i en
Parkvandring med
Hanna Bäck,
Trädgårdsingenjör i
Kungälvs Kommun.

Shire
hästar

Världens största hästar
kommer i år också. Det
är Lord: 12 år 1,90 m
hög och Herkulus: 7 år
och 1,93m hög. Julia
och Daniel rider dem.

Riverside Gospel
ger en svängig
konsert i
Societetssalongen.

Fjolårets succé ”Riverside
Gospel” som sjöng för en
absolut fullsatt kyrka ifjol
är i år tillbaka men då i
Societetssalongen. Kl 15.00
på söndag 19 augusti har du
chans att få se och höra dom.
Societetssalongen öppnar
för inträde redan klockan
14.00. Konserten är gratis.
Välkomna!
Sekelskiftesdagarna
i Marstrands Ideella Förening som
Se
genomför dessa dagar
är en förening utan
vinstintresse. Vi är helt
beroende av aktiva och
passiva meedlemmar.
Gå med genom att sätta
in 200 kr eller mer på
bg 695-8813

Ungdomskonsert

Kungälvs Energi bjuder på konsert i Marstrands kyrka 17/8 kl
18.30 och den 18/8 kl 19.00 i
Societetssalongen. Biljetter får ni
av ungdomarna på gator och torg

KUNGADOPPET
Bad med anor från förra
sekelskiftet. I tidsenliga baddräkter och efter
klassisk uppvärmning på
”Kalkeberget”(Badplatsen vid
Södra Strandverket). Alla är
välkomna att bada, stora
som små. Vi har har tidsenliga baddräkter att låna
ut. Kungadoppet anses av
många som en av höjdpunkterna på Sekelskiftesdagarna.

SELMA &
SOPHIE
Teaterföreställning med

fika på Bergs Konditoris
bakgård. Fika ingår i
entrépriset. Biljetter löses

4. ”Havet”,

Parkvandring

Sommaren 2018

Hörnet Kungsgatan/Långgatan 17
Lördag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40.
Söndag: 10.00-11.10 och 14.30-15.40
På förmiddagen spelar och sjunger vi i två pass per
trädgård dvs från 10.00-10.30 varefter vi roterar
till en ny trädgård och sjunger och spelar 10.4011.10. På eftermiddagen börjar vi kl 14.30 för att
rotera och börja kl 15.10 i en ny trädgård..

Kungälvs Manskör
Köpmansgården kl 11.30
Söndag den 19 augusti

457 st

musiker, skådespelare, en kung, en adjutant,
dansare, sångare, guider, seglare, roddare,
marknadsfolk, sömmerskor, en badhusdirektör
och en trollkonstnär underhåller er under Sekelskiftesdagarna i Marstrand.
Vi började räkna ihop alla de människor som gör
Sekelskiftesdagarna till vad de är. Ett härligt
folklustspel där besökarna är en del av själva
underhållningen, tillsammans med alla våra
artister, över 450 st. Och då har vi inte räknat
in de som jobbar extra på krogar, färjor, kiosker,
i hamnen och till sist men inte minst alla de entusiaster som kommer år efter år en del i vackra
kläder , en del i ståtliga uniformer och en del i
trasor (läs LusAnna).
Och till er som tycker om Sekelskiftesdagarna, gå med som stödjande medlemmar så kan vi
hålla på i många år till. I vårt tält finns personal
som visar er om hur man gör för att bli stötta
oss.

vid entréen.
Selma Lagerlöf och Sophie
Elkan gestaltas av Cynthia
Persson och Marion
Larsson.

Stjärnbåtarna
kommer i år
också!
GKSS historiska avdelning
har hand om båtsidan av
Sekelskiftesdagarna. Vi
hoppas på att fler och fler
träbåtar ska komma. I år
kommer Stjärnbåtarna
igen. De är omsorgsfullt
renoverade och vill bara bli
kappseglade. Inom föreningen Sekelskiftesdagarna är vi
stolta över samarbetet med
GSS, som startades 1860
men som efter en audiens
hos Kung Oscar II, (såklart)
blev GKSS 1897. Redan
vid förra sekelskiftet hade
GKSS regattor i Marstrand.

sekelskiftes
dagarna
2019 - 10 år!
16-18 augusti
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Program 17-19/8
Fredag – Söndag

Fre

Lör

Sön

18.0019.30

Öppnar
kl 18.00
Konsert
19.0020.45
kort
paus

-

10.0011.10

10.0011.10

14.3015.40

14.3015.40

Hela
dagen

Hela
dagen

Gatumusikanten Per Cornelius Hellman
Plats: På gator och torg
Arr: Sekelskiftesdagarna

10.0017.00

10.0016.00

Willa Aruga
Titta in i trädgården där kungligheter
som Oscar II, prins Eugen och Gustaf V
har vistats genom tiderna.
Plats: Willa Aruga.
Arr: Sekelskiftesdagarna

10.0017.00

10.0016.00

Prova på att ro en 10-Huggare!
Under sakkunnig ledning får alla prova
på och ro en 10-huggare. Vi visar också
hur man tävlar i 10-huggare. Allt inför
tävlingen ”Marstrand Rodd Race” på
söndag.
Plats: Evenemangsbryggan
Arrangör: Sekelskiftesdagarna tillsammans med roddklubbarna

10.0017.00

Genom Oscars ögon
Följ med Anders Arnell som Oscar II och
hör honom berätta om vad konungen
gjorde under alla somrar på Marstrand.
Få har studerat Oscar II såsom Anders.
Pris 100:- för vuxna och barn under 15 år
gratis. Intäkterna går till Sekelskiftesdagarnas Ideella förening.
Arr. Sekelskiftesdagarna

14.3015.30

14.3015.30

Ungdomskonsert
Två underbara konserter varav den första
i Marstrands Kyrka och den andra på
Societetshuset. Kungälv Energi bjuder
på bägge konserterna. Biljetter får ni av
ungdomarna.
Plats: Fredag Marstrands Kyrka,
Lördag Societetssalongen
Arr: Sekelskiftesdagarna
Marstrands Sjungande Trädgårdar
Elever från Mimers Estetiska Linje tillsammans med elever från andra estetiska
gymnasier sjunger, spelar och dansar i 4
trädgårdar med spännande historier. Se
vilka trädgårdar på första sidan.
Arr: Sekelskiftesdagarna
Fotoutställning
Möt Marstrand som det var för 100 år
sedan. Fotografier på fasader och staket.
Plats: Hamngatan.
Arr: Marstrands Hembygdsförening
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Från
16.00

10.0013.00
Start
ca
13.30

Carlstens Fästning
Gå två betala för en, om ni är sekelskiftesklädda. Guidade turer 12, 14, 15.00
Arr: Carlstens fästning

11.0017.00

11.0017.00

11.0017.00

Trollkonstnär Jonas Vikberg hittar du
på gator och torg.
Arr: Sekelskiftesdagarna

17.30-

Hela
dagen

Hela
dagen

Fredag – Söndag

Fre

Lör

Sön

-

10.0017.00

10.0016.00

Hantverksmarknad på Kajen växer!!!
Dryga 20 marknadsstånd i år. Här finns
allt från mat, keramik, ostar, fårskinn,
gamla foton, silversmide, smycken, nybakat
bröd, frukt och grönsaker, repkonstverk och
sillinläggningar.
Arr: Sekelskiftesdagarna och
Ann-Charlotte Thörn

10.0017.00

10.0016.00

Följ med ”Spårvagnen” gratis
Ta dig till Marstrand på gammalt vis.
Plats: Coop Koön och Paradisparken
Marstrandsön
Arr: Föreningen Färjans Vänner

Inga
fasta
tidtabeller

Inga
fasta
tidtabeller

Teater Kvarnen
Teater Kvarnen framför improvisationer på
gator och torg. Möt Pastorskan, fattighjonen,
glädjeflickorna och ”kungsflundrorna”.
Plats: Gator och torg

Tre Shilling spelar och sjunger gamla
shillingtryck och mer!
Sånger från dåtid och nutid. Kom och njut
Plats. Paviljongen i Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna

13.3014.00
14.3015.00

Bengtsfors folkdansare med spelmännen ” Halmstrået”.
Dansar, som man gjorde förr.
Plats: På gator och torg
Arrangör: Sekelskiftgesdagarna

Hela
dagen

Stjärnbåtar
Ta chansen att kappsegla med en äkta
Stjärnbåt, eller segla bara med en sväng i
hamnen, eller följ seglingen i vår Hamneka byggd 1933. Vi håller med flytväst
och båtansvarig.
Anmälan: Evenemangsbryggan
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

10.0014.30

10.0014.30

Defiliering
Efter avslutade seglingar gör Stjärnbåtarna en defilering genom hela hamnen
för att sedan lägga till vid ”Evenemangs”-bryggan.
Plats: Hela Hamnen
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

ca: 14.30

ca:
14.30

Klassiska båtar och fartyg
Under hela evenemanget ligger båtar och
fartyg av äldre typer vid kaj. På de flesta
är man välkommen ombord.
Plats: Evenemangsbryggan vid Stjärnbåtarna
Arr: GKSS

-

10.0017.00

10.0016.00

Prisutdelning
Oscar II med adjutant Ankarcrona förrättar
prisutdelning efter Stjärnbåtsseglingarna.
Plats: Evenemangsbryggan vid Stjärnbåtarna
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

15.30

15.30

Se de jättestora Shire-hästarna
Julia och Daniel rider hästarna och berättar gärna om sina hästar.

-

Hela
dagen

Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Kungälv Energi, Marstrands Havshotell, Marstrands Hembygdsförening, Marstrandsklubben, Anders Arnell, Styrelsen för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dagarna.

Fredag – Söndag
Stadsvandring i Oscar II fotspår
Följ med på en guidad stadsvandring och
ta del av Marstrands spännande historia, 50
kr p/p. Barn 12 år och yngre gratis.
Plats: Samling: Rådhuset.
Arr: Marstrands Hembygdsföreningen

Fre

Lör

Sön

-

10.3011.30

10.3011.30

Gospelkonsert
Riverside Gospel ger en svängig konsert i
Societetshuset. Fri entré från kl 14.00.
Plats: Societetssalongen
Arr: Sekelskiftesdagarna

15.0016.00

Parkvandring
En intressant parkvandring där Trädgårdsingenjör Hanna Bäck berättar om
hur man sköter den gamla poppeln och
blommorna i Paradisparken. Gratis.
Plats: Silver- eller Gråpoppeln Rådhuset
Arr: Kungälvs kommun

-

Sopplunch
Sopplunch med krabbelurer, sylt, grädde
och kaffe i Sinnenas Trädgård.
Plats: Församlingsgården vid brandstationen.
Arr: Trädgårdsgruppen Sinnenas Trädgård

-

De vackra kläderna från förr.
En unik utställning av systrarna Emelie
och Hannah Kihl vars hobby är att sy
historiska kläder.
Plats: Kristallsalongen, Rådhuset
Arr: Sekelskiftesdagarna och systrarna
Kihl

14.0015.00

-

12.0015.00

12.0015.00

10.0017.00

Kungälvs Manskör
Sjunger vackra sånger i Köpmansgården.
Plats. Köpmansgården
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

-

Teater
Selma Lagerlöf och Sophie Elkan framför
en föreställning med fika i Bergs Konditoris trädgård. Fika ingår i entré priset.
Betalas vid entrén.
Plats: Bergs Konditoris trädgård
Arr: Cynthia Persson och Marion Larsson

-

13.15

Dåtidens bilar!
Se några av de vackra bilarna från början
av seklet rulla fram längs kajen och smågatorna på Koön och Marstrandsön.
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

Gustaf V jaktbil
Beskåda Gustaf V jaktbil, en Buick av
årgång 1929. En riktig pärla av sitt slag!
Arr: Staffan Karlsson

-

Guidning Marstrands Kyrka
Christina Svensson visar och berättar om
Marstrands Kyrka fascinerande historia.
Plats: Marstrands Kyrka
Arr: Torsby Pastorat
Allsång med Styrbords Halsar
Ukuleleorkestern Styrbords Halsar inbjuder er till en härlig allsång.
Plats: Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna

10.0017.00

10.0016.00

11.30
12.30

10.0016.00

10.0017.00

10.0016.00

11.00

13.00

11.0011.45

Fredag – Söndag
Oscar II kommer
Konung Oscar II med följe anländer
till Marstrand med ångaren Bohuslän.
Sekelskiftesdagarnas absoluta höjdpunkt.
I år kommer ”Den gamla Gymnastiken ”
tillbaka under ledning av Barbro Frinell.
På lördagen inviger Kommendant Eiwe
Svanberg Sekelskiftesdagarna. På lördag
och på söndag spelar Kungälvs Musikkår
med Drillflickorna.
Plats: Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna
Marstrand Rodd Race startas av Oscar II
Premiär för det som vi hoppas ska bli en
riktigt stor klassisk roddtävling. Racet
är lika mycket en prestigekamp mellan
kända öar i Bohuslän. Beroende på väder
och vind läggs banan, men alltid med
start och mål mitt i Marstrands hamn.
Plats: Marstrands hamn
Arr: Sekelskiftesdagarna

Fre

Lör

Sön

-

12.30

12.30

-

-

ca
13.15

11.45

11.45

11.45

11.45

Genrep
11.00

-

Kungälvs Musikkår med Drillflickorna.
Musikkårerna leder klädparaden på lördag och söndag och ger en konsert innan
ångaren Bohuslän kommer med Oscar II
Start: Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna
Klädparad
Välkomna alla stora och små sekelskiftesklädda och andra att följa med i vår
klädparad, ledda av musikkåren. Vi
samlas på kajen vid Paradisparken. Vi
går och välkomnar Oscar II, sedan går
paraden bort till badplatsen vid Södra
Strandverket.
Plats: Kajen vid färjelägret
Arr. Sekelskiftesdagarna

-

Barnteater ”Selmas Skrivkramp” med
och av Kulturskolan.
Öppet genrep med gamla lekar runt
11-tiden. Glöm inte att ta med filtar att
sitta på.
Plats: Paradisparken
Arr: Kulturskolan

14.0014.30

Kungadoppet
Gemensamt ”sträck och böj” med efterföljande bad, för alla som har baddräkter
från sekelskiftet.
Plats: ”Kalkeberget”,vid Södra Strandverket
Arr: Marstrands Havshotell

-

13.30

13.30

Avslutning av Sekelskiftesdagarna
2018 med Flottans Män, prisutdelning
Rodd Race och Stjärnbåtar
Plats: Eventbryggan
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

-

15.0016.00

Prisutdelning Marstrands Rodd Race
samt Stjärnbåtarnas Race.
Prisutdelare Oscar II
Plats: Eventbryggan
Arr. Sekelskiftesdagarna

15.30

Kom gärna uppklädd i sekelskifteskläder. Sillfiskare, fin dam, baderska, matros eller herre i hög hatt. Upplev känslan att
vara klädd i tidsenliga kläder. Ifjol var vi drygt 300 som var uppklädda och det kommer fler varje år. Välkomna!
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Utställning:

”Klänningar från förr!”
Systrarna Kihl har en ganska unik hobby, de älskar att sy historiska
kläder. Emelie och Hanna har varit med på många Sekelskiftesdagar och
gått med de vackraste av klänningar utan att vi kännt till deras hobby.
I år kontaktade Emelie och Hanna oss och berättade om sin hobby.
Det slutade med att vi nu tillsammans ställer ut deras klänningar i Kristallsalongen under Sekelskifteadagarna.
Emilie och Hanna kommer att vara på plats och berätta om sin hobby och om klänningarna. Varmt välkomna till en fantastisk utställning

”Har man inte varit
på Bergs Konditori
när man besöker
Marstrand, har man
inte varit på
Marstrand”
Man får tacka...

Stöd Sekelskiftesdagarna med en frivillig
donation
Vi är en ideell föreningen som genomför Sekelskiftesdagarna helt utan vinstintressen. Som i de flesta ideella föreningar är ekonomin svår att få ihop. Men vi hoppas att många
uppskattar vad vi gör och gärna vill stötta oss och Sekelskiftesdagarna. Du kan göra det med en frivillig donation stor
eller liten. Vårt bankgiro är 695-8813 . Vill du vara med och
jobba i vår förening är du hjärtligt välkommen att ringa vår
ordf Bobo Wallmander 0768 812040 som välkomnar dig
med öppna armar.
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Personlig service
sedan 1892
Mitt i Paradisparken
hittar du vårt 4- stjärniga hotell
med arkitektur från sekelskiftet.
www.grandmarstrand.se

”Recepte
– många
soppan s
på Marst
med ton
kärlek
London i s
serverad
vanligt
Möten p
fishsoup
till minn

MAGGANS FISHSOUP
ÄR VÅR SIGNATURRÄTT!
Receptet kommer från hjärtat där smaker från havet blandas med toner
av oregano och fänkål. Maggans kärlek till mat skapade spännande möten,
som lever vidare hos Arnell på Kajen.
Vi ses på Marstrands kaj i sommar!
Öppet varje dag kl 12–22 (jun–aug)
Övrig tid: Helger maj–september

MÖTEN, MÄNNISKOR, MAT & MUSIK
+ 46(0)31-19 10 00 // arnellpakajen.se
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1. Willa Aruga
2. Bergs Konditoris Trädgård
3. Rådhuset
4. Köpmansgården
5. Sinnenas Trädgård
6. Havet
7. Evenemangsbryggan
8. Societetssalongen

Marstrands enda
Skaldjursrestaurang.
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Marstrand
- alltid värt ett besök

Segling, Kultur, Natur
och makalöst god mat

Mer info: www.marstrand.se Missa inte vår digitala karta:maps.marstrand.se
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1

V Y F R Å N FÄ R J E L Ä G E T

Den 1 november slår vi upp portarna
till en helt ny upplevelse!
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