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Något om Skagen
trawlare och tomma
sillådor

Klockan 6 på söndag morgon
låg bröderna Johanssons stora
motorjakt Ingeborg med 20
effektiva hästar ombord färdig
att taga emot en samling äfventyrsälskande gamla ynglingar,
som ville krossa Skagerack.
Upprop förrättades, hvarefter
skeppsråd hölls, huruvida vi
skulle taga lillebåten med,
hvilket enhälligt beslöts. Det
härligaste väder rådde, när vi
strax därefter styrde ut södra
inloppet för full maskin och med
storsegel och fock hissade.
Fartyget var väl möbleradt
med tomma sillådor. För den ,
som inte vet det förut,
vill jag berätta, att
tomma sillådor duga
till nästan allting. Vill
man hafva en teater,
tager man 50 lådor
och man kan göra
den
förträffligaste
scenupphöjning
på
några minuter, Vill
man hafva en bänk,
ställer man en låda
på kant, och vil man
hafva en soffa , lägger
man två lådor ofvanpå
hvarandra. Men vi vill
också hafva ett isskåp,
och då lägger man
ett stycke is i en låda
och därpå öl, sockerdricka,
vichyvatten
och punsch och det
hela är färdigt, som
det står i Idun.
Vi hade inte kommit långt,
innan vi fingo se ångare, och de
första voro trawlare. Det är ingen
glädje för en gammal skärgårdsbo att se sådana. Man tänker
gärna på de gamla goda tider, då
man kunde fiska härliga koljor,
torskar, hvitlingar och rödspottor, men som det står i visan, allt
det där är nu förbi, förbi. Nu är
den enda trösten, och det är en
mycket dålig sådan, att hafvet
snart skall vara utfiskat, så att
trawlarna sluta och fisken får
växa till på nytt. (Obs detta skrev
man 1907!) Vi glädja oss åt den
stora kongressen i London, som
vill freda fisken i Nordsjön, och
gå underhandlingarne riktigt
fort så kunna ju våra barnbarn få
en riktig rödspotta.
Solen steg allt högre och
högre, såsom den har för sed,

Åk Spårvagnen
istället

och det svenska landet sjönk
ner i hafvet, ända tills vid half
niotiden förspordes ett allmänt
uttaladt: jag är hungrig. Sedan
samtalet rört sig härom en half
timma, höggo vi allmänt in
på våra medhafda matsäckar,
hvarefter en lugnare stämning
inträdde. Danska landet kom i
sikte. Det liknar Island däruti, att
det, såsom den gamle skolläraren
skref i sin afhandling, reser sig
allt högre ur hafvet, ju närmare
man kommer detsamma, men
skiljer sig däremot på sådant sätt,
att Islands bergstoppar äro sin
tillflyktsort för ejdern, på hvars

dun den rike vältrar sig, under
det att den fattige kastar sig på
en halmmadrass, enligt samma
källa. Stora ångare, hvilka
passera Skagen, syntes nu från
alla håll, somliga kommo från
Nordsjön, andra från Sundet,
andra från Läsö ränna. Detta är
egentligen det mest storartade
på Skagen. När vi sedan kommit
iland sågo vi på en gång sju stora
ångare på nordsidan af Skagen.
Klockan elva lade vi till i hamnen, ett stort och präktigt arbete
och till utomordentlig nytta för
sjöfarande och fiskare, som här
förut ej haft något skydd. Strax
därefter kom Alb. Ehrensvärd
med många passagerare från
Göteborg. Sedan vi lyckligt
kommit iland började det långa
vadandet i sanden genom staden
förbi minnesstenen öfver dem

som omkommo vid försök att
rädda en svensk besättning, förbi
det gamla fyrtornet, som då det
byggdes stod vid stranden, men
nu långt upp i land, och ut på
den stekande vägen och det nya
fyren och badhotellet. Äntligen
kommo vi ram till stranden, den
sista biten är som att gå i djupa
drifvor af skrifsand. Stranden
var full af badande, det var nämligen stor folk- och skyttefest i
staden. Vi gingo framåt en bit
och kastade i Nordsjöns vågor (
det är egentligen Skagerack, men
det låter bättre att säga Nordsjön), åt öster omgifna på något
afstånd af damer i små
nätta baddräkter och åt
väster af damer utan
sådana. Men vi vore ju
tämligen närsynta och
hade lagt glasögonen
på stranden. Badet var
härligt och mycket
varmt. Och så kom det
förfärliga ögonblicket,
då man skulle kläda
på sig. Sand på fötterna, sand i kläderna,
sand övferallt, utan
möjlighet att blifva av
med den, förr man kom
hem till Marstrand och
fick taga ett fotbad till
kvällen. Vi företog nu
en ökenvandring till
staden, sedan vi förgäves sökt ett fordon. Men
rätt som det var , kom
det en tom vagn från
staden, vi vände den och fingo
för halftress öre per person åka
med.
Några af sällskapet hade
emellertid blifvet hungriga och
försökte få middag på Bröndums
hotell, men fingo svaret, att allt
var uppätet. Så bar det af ned till
båten, där vi åto middag ombord
och sedan alla samlats, kastade i
loss och gåfvo oss på hemvägen.
Klockan half tio lade vi till i
Marstrand.
Dagen hade varit mycket
angenä, Ingeborgs motor hade
gått alldeles förträffligt och gjort
Avancefabriken all heder. Skakningen och bullret voro mycket
obetydliga och fotogenoset känner man nästan aldrig annat än
bredvid båten. Men vi voro äfven
mycket belåtna.

Upplev Marstrands
Sjungande Trädgårdar
Marstrands Sjungande Trädgårdar - för andra
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.

”Integrationskören”
Eleverna har bildat en kör tillsammans med
ensamkommande flyktingbarn . Konsert i Mar-
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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, bara ni har tidsenliga baddräkter. 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
vid entréen.
Selma Lagerlöf och Sophie
Elkan gestaltas av Cynthia
Persson och Marion
Larsson.

Stjärnbåtar
och andra
träbåtar.
GKSS historiska avdelning
har hand om båtsidan av
Sekelskiftesdagarna. I år
kommer man med Stjärnbåtar och en del vackra
träbåtar. Stjärnbåtarna är
omsorgsfullt renoverade och
vill bara vill bli kappseglade. Inom föreningen Sekelskiftesdagarna är vi otroligt
glada 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.

-det bästa som hänt
Marstrand de senaste
150 åren

MARSTRANDSLOTTEN

Sommaren 2016

strands Kyrka den 19 aug kl 19.00. Välkomna

Marstrands Havshotell

VINN FINA PRISER, KÖP

ANSVARIG UTGIVARE FINNES

Besök vårt tält på kajen. Vi säljer tångbröd, vår egen Bohusländska tvålkollektion och annat som hör badlivet till.

Sekelskiftesdagarna på M
Fredag – Söndag

Fre Lör Sön

Integrationskören.
19.00- 14.30
20 elever från Mimers Estetiska linje har
20.00
tillsammans med 20 ensamkommande flyktingungdomar bildat en kör. Integrationskören. Fredag kl 19.00 i Marstrands Kyrka ger
dom sin första konsert.
Integrationskören kommer att samlas i Paradisparken och sjunga under lö och sö.
Plats: Marstrands Kyrka och Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna
Förköp av biljetter till, ”En annorlunda
guidning” med författaren Ann Rosman.
Begränsat antal platser.
Guidningen
Plats: Turistinformationen, Hamnen

12.00- 10.0016.00 14.00

Fotoutställning
Möt Marstrand då och nu i en fotoutställning på fasader och staket.
Plats: Hamngatan.
Arr: Marstrands Hembygdsförening

Från
16.00

14.30

-

14.0015.30
Hela Hela
dagen dagen

Marstrands Sjungande Trädgårdar
Elever från Mimers Estetiska Linje.
Plats: Se specialprogram

10.00- 10.0014.30 14.30

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

10.00- 10.0017.00 16.00

Barnprogram på Biblioteket
Pyssel och tipspromenad
Tipspromenad startar vid biblioteket. Godisstrut till alla barn som deltar

11.0015.00

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

11.00- 11.00- 11.0018.00 18.00 18.00

Lars Tunbjörk och Eva Hild
Foto och skulptur, två unika utställningar.
Guidade turer klockan 11.30 och 14.30 ingår.
Gå två betala för en.
Arr: Strandverket Konsthall

11.00- 11.00- 11.0018.00 18.00 18.00

Hantverksmarknad på Kajen
Upplev ljuva dofter och allsköns hantverk.
Här finns allt från mat, keramik, ostar,
marmelad, rostade mandlar, sekelskifteskläder, fårskinn, gamla foton och böcker från
hembygdsföreningen, silversmide, smycken,
nybakat bröd, frukt och grönsaker, växter, repkonstverk, sillinläggningar och mycket mer.
Arr: Sekelskiftesdagarna
Följ med ”Spårvagnen” gratis
Ta dig till Marstrand på gammalt vis.
Plats: Kungsplan, Marstrandsön
Arr: Föreningen Färjans Vänner

-

10.00- 10.0017.00 16.00

-

Ca
Ca
10.00- 10.0014.00 16.00

Fredag – Söndag

Fre Lör Sön

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

-

10.00- 10.0017.00 16.00

Stjärnbåtar
Ta chansen 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: Bakom Gästhamnservice södra
hamnen eller på Evenemangsbryggan
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

10.00- 10.0014.00 14.00

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

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

-

10.00- 10.0016.00 16.00

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

-

15.30

Viktorianska Föreningen
Möt föreningen Viktorianska Föreningen i
egenhändigt uppsydda kreationer.
Plats. Gator och torg.
Arr: Viktorianska Föreningen

-

10.00- 10.0017.00 16.00

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

-

14.30

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

-

10.00- 10.0017.00 16.00

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

-

10.00- 10.0017.00 16.00

ca:
14.30

15.30

14.30

Hellmans
Hörnan
Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Anna-Carin o Anders Berntsson Wallenstam, Marstrands
Havshotell, Anders Arnell, Styrelsen för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dessa underbara dagar.

Marstrand 20-21aug. 2016
Fredag – Söndag

Fre Lör Sön

Oscar II kommer
Konung Oscar II med följe anländer till
Marstrand med ångaren Bohuslän. Sekelskiftesdagarnas absoluta höjdpunkt. I väntan på
kungens ankomst lyssnar vi på musik och
tittar på gymnastikuppvisning. På lördagen
inviger Kommendant Eiwe Svanberg Sekelskiftesdagarna. Kungälvs Musikkår spelar
på lördag och söndag och Drillflickorna
uppträder.
Plats: Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

12.30

12.30

-

Klädparad
Välkomna alla stora och små sekelskiftesklädda att följa med i vår klädparad,
ledda av Kungälvs Musikkår. Vi samlas på
kajen vid Paradis parken. Vi går först och
välkomnar Oscar II som ankommer med
ångaren Bohuslän, sedan går paraden bort
till badplatsen vid Södra Strandverket.
Plats: Kajen vid färjelägret
Arr. Sekelskiftesdagarna

-

11.45

11.45

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

-

13.30

13.30

Kulturskolans Sommarteater ger familjeföreställningen
”Bättre än Beskow”
Under pedagogisk ledning av Alex
Reuter presenteras en kortare pjäs
på 20-30 minuter.
Plats: Paradisparken
Arr: Kulturskolan

-

11.00
14.00

11.00
14.00

Avslutning av dagens Sekelskiftesdag
med Kungälvs Manskör, Flottans Män
och Integrationskören
Plats: Eventbryggan
Deltagare: Lörd. Kungälvs Manskör och Integrationskören. Sönd. Manskören Flottans
Män och Integrationskören

-

15.00- 15.0016.00 16.00

-

-

Kenta & Marie
Möt ryttarna Kenta & Marie i tidsenliga kläder som rider sina hästar Redwind & Palett.
Plats: stadens Gator och torg.
Arr: Kenta & Marie, Nickans Djurhälsa
Dalängens gård

-

10.0016.00

Ann Rosman guidar
En annorlunda guidning med författaren
Ann Rosman som visar på Marstrands alla
spännande, mystiska och fördolda platser
som inspirerat henne i hennes författarskap.
Förbered dig på en hisnande drygt 1,5 tim.
Upplevelse i öns skiftande historia. Pris 150
kr/ pers. Förköp av biljetter på Marstrands
Turistinformation, begränsat antal platser.
Plats: startar och slutar vid Turistinformationen, Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

14.0015.30

Sopplunch
Sopplunch med krabbelurer, sylt och kaffe
i Sinnenas Trädgård. Kungälvs Musikkår
spelar på söndag .
Plats: Församlingsgården vid brandstationen.
Arr: Trädgårdsgruppen Sinnenas Trädgård

-

Häst och Vagn
Ta chansen och åk hästskjuts på
sekelskiftesvis. 50 kr per/pers.
Plats: Gator och torg
Arr: Loffen i Rannekärr.

-

12.00- 12.0018.00 18.00

Vissångaren Emil Andersson uppträder
som gatumusikant.
Plats: Gator och torg
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

10.00- 10.0017.00 16.00

Gymnastik
Tidsenligt Gymnastikprogram uppvisas
under ledning av Barbro Frinell, i väntan
på Oscar II:s ankomst.
Plats: Kajen intill färjan
Arr: GF Energo

-

Kungälvs Musikkår med Drillflickorna
Leder klädparaden varje dag och ger en
konsert innan ångaren Bohuslän kommer
med Kung Oscar II
Start: Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna

12.00- 12.0015.00 15.00
13.45

11.45

Fre Lör Sön

14.0015.00

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

Ca
12.15

Fredag – Söndag

-

11.45

Nu tar vi Oscars
in i framtiden.
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VINN FINA PRISER, KÖP

MARSTRANDSLOTTEN
KOLLBERGS
havsupplevelser.com

h a v s a k t i v i t e t e r
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M A R S T R A N D

Fiskahummer.nu

HUMMER- & SKALDJURSFISKE,
SKRÄDDARSYDDA UPPLEVELSER
FÖR FÖRETAG & PRIVATPERSONER!

Havsaktiviteter

Södra Strandg. 26, Marstrand | Ring! 0735-30 26 54
www.fiskahummer.nu

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!

KOLLBERGS

h a v s a k t i v i t e t e r

i

Det går bra nu
...så vi bygger ut

M A R S T R A N D

Fiskahummer.nu

HUMMER- & SKALDJURSFISKE,
SKRÄDDARSYDDA UPPLEVELSER
FÖR FÖRETAG & PRIVATPERSONER!

Havsaktiviteter

50 nya hotellrum, nya mötesrum,
ny Restaurang och lounge.
Allt för att skapa Bohuslänsk Livskvalitet
åt alla våra gäster.

Södra Strandg. 26, Marstrand | Ring! 0735-30 26 54
www.fiskahummer.nu

Marstrands enda
Skaldjursrestaurang
.
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DAGMENY
klockan 12–16

Entrecôte
med pommes frites & bearnaisesås
Välmörad Entrecôte serveras med liten sallad
Maggans klassiska skaldjurssoppa
Serveras med handskalade räkor och lax

Hellmans Hörnan

Upplev Marstrand
från havet.

Välkomna till
Arnell på Kajen

Vi började ta hand
om båtar 1887.

Fasta turer runt ön under
Sekelskiftesdagarna.
Endast 250:-/pp.
Läs mer på
elinafmarstrand.se

Kyckling Africana
Innerfilé av kyckling med en mustig currysås
Serveras med ris, jordnötter och mango chutney
Pasta Pesto med räkor
Pasta smaksatt med pesto
serveras med räkor
Lillprins Oscar barnmeny
Med glasspinne
Oscar II räksmörgås ”Royal” 1890
180 gram handskalade lyxräkor serveras på
danskt rågbröd, Wijks specialsås och citronklyfta
Fråga gärna efter Oscars lilla
Helenas vegetariska val
Rotselleri, fänkål och rödlök smaksatt med peppar, salt
och grädde. Serveras med ris eller pasta.

havsupplevelser.com

Då kom
Oscar II till Marstrand ...

Det är vi som för bad- OCH
SPAtraditionerna vidare på marstrand. Välkomna!

