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KUNGA-
DOPPET  

Bad med anor från förra 
sekelskiftet. I tidsenli-
ga 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 Sekel-
skiftesdagarna.     

Var med i kläd-
paraden med 
Drillflickorna 
och Kungälvs 
Musikkår som 
tar emot Oscar II 
när han kommer 
med ångaren 
Bohuslän.

Prova på 
att segla 
Stjärnbåt  

 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 
seglade. 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. 

Se

451 st 
musiker, skådespelare, en kung, en adjutant, dan-
sare, sångare, guider,  seglare, roddare, ryttare, 
marknadsfolk,  sömmerskor, en badhusdirektör 
och två som plockar upp hästspillning underhål-
ler 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 en-
tusiaster 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. Sekelskiftesdagarna i Mar-
strands Ideella Förening  som 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

Tack alla!

De kommer 
tillbaka!
Det är 5:e året som vi har 
privilegiet att jobba med 
ungdomar från Mimers 
Estetiska linje och andra 
Kungälvsungdomar som 
går sång- och musikutbild-
ningar. 
  Vi frågade sex ungdomar 
som varit med förr om åren 
att komma tillbaka och upp-
träda med oss. Alla sex ut-
bildar sig vidare inom sång, 
musik, dans och teater. Så 
nu ger ungdomarna två 
konserter tillsammans med 
”hemvändarna”. Fredagen 
den 16:e aug kl 18.00 i 
Marstrands Kyrka och på 
lördagen den 17:e kl 15.00 
i Strandverket. Entré vid 
konserterna 40:-

Varmt välkomna att 
uppleva konserten  
”Hemvändarna”. 

Dödskaravanen
Författaren och histo-
rikern Mats Erasmie 
berättar om, den för 
många okända svenska 
utvandringen runt förra-
sekelskiftet till Brasilien. 
Utvandringen som ni 
förstår av titeln var 
kantad av svårigheter och 
umbäranden. Ett synner-
ligen spännande föredrag 
i Kristallsalen, som ligger 
i Rådhuset. 
Fri entré. Välkomna.

Se 10 huggarna 
göra upp om poka-

len ”Marstrand Rodd 
Race”, mitt i hamnen.

Riverside Gospel 
ger en svängig 

konsert i 
Strandverket.

Fjolårets succé ”Riverside 
Gospel” som sjöng för en 
absolut fullsatt salong ifjol. 
I år är de tillbaka men då i 
Strandverket. Kl 15.00 på 
söndag 18 augusti har du 
chans att få se och höra dem. 
Entré 40:- Välkomna!

7 Shire  
hästar

Världens största hästar 
kommer i år också och 
många dessutom 6-7 st. 

Hjälp dem
Hästar har inte vett att 
säga till när dom behö-
ver. Vi har två anställda 
som bara plockar upp 
efter hästarna. Snälla 
hjälp dom genom att 
berätta var ni sett häst-
spillning!

Missionskyrkan 
har visning under 
helgen.

Missionskyrkans 
vänner öppnar upp 
kyrkan och visar bl a 
gamla planscher som 
användes i söndags-
skolan. Man kommer 
också att berätta om 
verksamheten i gången 
tid. Detta är en ny pro-
grampunkt så välkomna 
lö-sö 11.00-15.00 
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Ellen började med att spela 
flöjt i Kungälvs Musikkår. Nu 
gör Kungälvs största musik-
begåvning  sin avslutande 
masterutbildning vid Operaa-
kademien, Den Kongliga Te-
ater Köpenhamn. Missa inte 
att se och höra Ellen sjunga 
opera, operett,  musikal och 
filmmusik. Med sig har hon  
solisterna Fredrik Daun och 
Sofia Eliasson. För musiken 
svarar Kungälvs Musik-
kår. Strandverket kl 18.00 
lördag den 17 augusti. Entré 
100:-  

Fjolårets succé  
”Klänningar från förr”

i år med ca 40 klänningar
Nu på Strandverket

I fjol visade systrarna Emelie och Hanna  
Kihl sina klänningar som de sytt själva. I år 
ställer de ut klänningar tillsammans med 
Anette Sörgren. Anette är designer, dam-

skräddare och aktiv i Svenska 1800-talssäll-
skapet. I Strandverkets Café kan du dessut-

om avnjuta ett  klassiskt ”Afternoon Tea”. 

Gå två betala för en!
Entré 40:-till klädutställningen, men passa 
på att fråga ungdomarna som sjunger och 
spelar på gator och torg om biljetter ”Gå 
två betala för en”. Biljetterna sponsras av 

Kungälvs Energi.
Utställningen är öppen hela helgen i 

Strandverket.
 
  

Lär dig sy Sekelskifteskläder, 
prata med Anette Sörgren.

 Ny kurs i höst.

Vi samarbetar med 
ABF, som hjälper 

oss med studiecir-
kelverksamhet. 
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Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Kungälv Energi, Marstrands Havshotell, Marstrands Hembygdsförening,  
Marstrandsklubben, Anders Arnell, Styrelsen, Eiwe Svanberg för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dagarna.2

Program fredag  
den 16:e augusti
OBS! Fredag 16 aug kl 18.00. I Marstrands kyrka, årets  
ungdomskonsert  med ”Hemvändarna” 
Entré 40:-

Program lör- och söndag 
den17-18:e augusti
09.00 Lör-söndag. Marknaden öppnar

11.45 Lör-söndag. Klädparad tillsammans med Kungälvs Musik-
kår, Drillflickorna och Shire hästarna. Vi samlas i Paradisparken 
och går tillsammans för att möta Oscar II när han kommer med 
Ångaren Bohuslän.

12.00 Lör-söndag. I väntan på Oscar II, underhåller Kungälvs 
Musikkår och Drillflickorna oss.

Lördag ca12.30 välkomnar Fästningskommendanten Eiwe Svan-
berg Oscar II till Marstrand ( Välkomsttalet är ett original av ett 
av talen som hölls när kung Oscar II anlände till Marstrand). Oscar 
II klipper bandet som invigning på  årets Sekelskiftesdagar..

Söndag ca 12.30 Badhusdirektören hälsar Oscar II välkommen till 
Marstrand

Söndag ca 13.15 Marstrand Rodd Race startas av Oscar II. Se 
10-huggare göra upp om vandringspriset. Prisutdelning med 
Oscar II kl 14.30 vid ångaren Bohuslän.

13.30  Lör-söndag. Kungadoppet. I tidsenliga badkläder samlas  
de som vill och vågar. Alla är välkomna, vi har ett 10-tal klassiska 
baddräkter från förr att låna ut. Efter en bejublad  uppvärmning 
hoppar, går, dyker vi i havet. Efter badet bjuder vi de djärva på 
varm punch. Vi samlas vid Kalkeberget (badet vid Strandverket) 

Lördag 15.00 Årets ungdomskonsert i Strandverket med ”Hem-
vändarna” Entré 40:-

Lördag 18.00. 10-års Jubileumskonsert med Ellen Larsson och 
Kungälvs Musikkår i Strandverket. Entré 100:-

Söndag 15.00 Riverside Gospelkör efter förra årets succé, nu 
tillbaka och ger en  konsert i Strandverket. Entré 40:-
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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! 3

10.00-16.00  Lör-söndag. Se på, lyssna på 30 ungdomar från 
musikallinjen på Mimers Gymnasium som spelar, sjunger och 
dansar på gator och torg. Vill du se dem uppträda  helt och hål-
let ger ungdomarna en konsert lördag kl 15.00 på Strandverket 
Entré 40:-. Barn under 15 år gratis.

10.00-16.00 Lör-söndag Se de vackra kläderna från förr. Syst-
rarna Emelie och Hanna Kihl och Anette Sörgren ställer ut ett 
40-tal av sina  egna sydda 1800-talsklänningar i Strandverket. 
Entré 40:-.
Afternoon Tea i Strandverkets Café 100:-. 

10.00-16.00 Lör-söndag Se några av de vackra bilarna från 
förr. Britt Johansson visar upp sin A-ford från 1928.

10.00-16.00 Lör-söndag. Beskåda Gustaf V jaktbil, en Buick av 
årgång 1929. Ägaren heter Staffan Karlsson.

Lörd 10.00 och sönd 13.30. Guidning Marstrands Kyrka. 
Christina Svensson visar och berättar om kyrkans fascinerande 
historia

10.00-15.00 Lör-söndag. Missionskyrkan håller öppet. Man 
kommer att berätta om Missionkyrkans historia och visa bl a 
gamla planscher som användes i söndagsskolan. 

11.00-17.00 Lö- söndag. Carlstens Fästning, gå två betala för 
en, om ni är sekelskiftklädda. Guidade turer kl 12, 14 och 15.00

11.00- 11.45 Söndag. Härlig allsång i Paradisparken med Uku-
leleorkestern Styrbords Halsar

10.00 Lör-söndag.  ”I Oscars fotspår” stadsguidning med Göran 
Kristensson. Deltagaravgift 50:-,  barn under 15 år gratis. Sam-
ling vid Rådhuset.

11.00 genrep inför publik och föreställning 14.00  Obs endast 
lördag. Sommarteater för barn i Paradisparken med Kultursko-
lan. I år gör man en finnopp med AliceTegners sånger bl a. Man 
leker också lekar från förr tillsammans med publiken. Välkomna! 
Ta gärna med filtar och sitta på.

Lör-söndag. För 10:e året i följd underhåller skådespelare från 
Teater Kvarnen oss på gator och torg. Käfta med Lus-Anna, 
träffa Pastorskan, fattighjonen och glädjeflickorna.

11.00-14.00 Obs endast lördag. Biblioteket har bokstavsjakt 
för barn. Varje barn som går på bokstavsjakt får en gammaldags 
karamellstrut med godis i.

14.00 Lör-söndag. ”Dödskaravanen” , författaren och histori-
kern Mats Erasmie berättar om den okända utvandringen från 
Sverige till Brasilien runt förra sekelskiftet. Lyssna till Mats i  
Kristallsalen,  Rådhuset. Fri entré. Välkomna!

10.00-15.00 Lör-söndag. Prova på att segla stjärnbåt. GKSS 
håller med flytvästar och båtansvarig. På Evenemangsbryggan 
hittar du oss.

Lör-söndag. Prova på att ro en 10-huggare under sakkunning 
ledning. Du hittar oss på Evenemangsbryggan.

Klassiska båtar. Under hela evenemanget ligger det båtar av 
äldre modell. På de flesta är man välkommen ombord. Evene-
mangsbryggan

Se de jättestora Shire-hästarna och fråga ryttarna om dessa 
världens största hästar.

Marknaden hittar du på kajen nedanför Paradisparken. Ostar, 
fårskinn, glas, rep och keramik.

Lör-söndag. Fotoutställning. Möt Marstrand som det var för 
100 år sedan. Fotografier på fasader och staket längs kajen. 
Visas av Marstrands Hembygdsförening.

Saker att göra på
lördag och söndag 
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Göteborgs Lastbilcentral 
startade 1935. 

Vi har lärt oss en massa om hur 
man transporterar båtar, mat, 
sten och betong sedan dess...

 
En tidig båttransport. Bilden är från vårt historiska arkiv. Hur det gick för båten? Ingen aning, men vi finns kvar,  
större än någonsin.

84 år av transporter


