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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 och ta 
emot Oscar II 
när han kommer 
med ångaren 
Bohuslän. På 
lördag 7 aug.

Prova på 
att segla 
Stjärnbåt  
 GKSS historiska 
avdelning  har hand om 
båtsidan av Sekelskiftes-
dagarna. 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 Sekel-
skiftesdagarna är vi stolta 
över samarbetet.  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

Badlif vid Mölle 
 

”Tag solbad nu när solen är kraftig och varm. 
Solbad äro nemligen ypperliga helsomedel och de 
förträffligaste skönhetsmedel. Intet hjelper bättre 
mot blodfattigdom och sömnlöshet.” 
Till en början var det den dramatiska naturen 
och friluftslivet som lockade. Sedan de fria baden 
ute på klipporna. Ofta naket i någon enskild vik. 
Sedan mer organiserat damer och herrar var för 
sig. Snart började baden bli populära och gemen-
samt bad ”uppstod” i Ransvik. 
Filmer, fotografier och vykort i mängder, spred 
ryktet om Synden i Mölle, snabbare än tåget. 
Och 1910 var det dekadenta badlivet i Mölle 
hetare än någonsin. 
”Badlifvet vid Mölle har under senaste sommaren 
tagit former som ofta kan tyda på oanständig-
het… ej sällan endast för att njuta af badlifvets 
friheter, utan neddragits till det anstötliga… före-
skrifter anses behöfvliga… särskilt för herrar, att 
dräkten under badning i Ransvik och närliggande 
klippor, skall bestå af ej endast simbyxor. Dylika 
bestämmelser hafva framkommit på förekommen 
anledning. ” 
Så var Mölle-baddräkten född. 
Och fria bad med dess syndiga badkultur spred 
sig snabbt över riket.

Ungdoms-
konserten
Det är 7:e året som vi har 
privilegiet att jobba med 
ungdomar från Mimers 
Estetiska linje och andra 
Kungälvsungdomar som 
går sång- och musikutbild-
ningar. 

 Konserter:
Fredag den 6:e aug kl 
18.00 i Marstrands Kyrka 

Lördag den 7:e kl 18.00 i 
Marstrands Kyrka. 
Entré:Vuxna 80:-
8-15 år 40:-
0-7 år fri entré
I år har vi Barnens Se-
kelskifte som tema. Vi kom-
mer att uppmärksamma 
många av våra klassiksa 
barnsånger som faktisk 
kom till under Sekelskiftet. 
Men det blir annan musik 
också.
Varmt välkomna 

Silverfloden
Författaren och histo-
rikern Mats Erasmie 
berättar om, den för 
många okända svenska 
utvandringen runt förra 
sekelskiftet till Brasilien. 
Utvandringen i ”Silver-
floden” är en fortsättning 
av boken Dödskaravanen. 
Ett spännande föredrag i 
Kristallsalen, Rådhuset. 
Lö- sön 14-15.00
Fri entré. Välkomna.

Covid-19. Vi genomför våra 
arrangemang enl. regler från 
myndigheterna. Men du har 

också ett personligt ansvar. Så 
håll avstånd. Och kom inte om 

du känner dig lite dålig.

Sagoberättaren
Mikael Thomasson har som 
yrke att berätta sagor för 
barn. Mikael berättar sagor i  
Köpmansgården 

Trollkonstnären 
Joel Mörk 
I väntan på att barnka-
laset ska börja kommer 
trollkonstnären Joel att 
underhålla och fascinarea 
alla barn med sina magiska 
trick i Köpmansgården 
Entré från Paradisparken

3 Shire  
hästar

Världens största hästar 
kommer i år också och 
flera dessutom, 3 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!

Vi har en ny tea-
tergrupp
Teatergruppen kommer 
du att se på gator och 
torg demonstrerande 
för kvinnlig rösträtt. 
Dessutom ger man pjä-
sen ”Frun från havet” 
av Ibsen på lördag och 
söndag eftermiddag I 
Sommarhotellets träd-
gård. Entré 80:-inkl 
kaffe och bulle i pausen 
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Tillsammans med Kungälv 
Energi bjuder vi alla barn 
på saft och tårta kl 14.30 
på lördagen den 7:e augusti.       
Mikael Thomasson sagobe-
rättare kommer att berätta 
sagor. En trollkonstnär och 
massor med sång och musik. 
Biljetter får ni av våra sjung-
ande ungdomar som kommer 
att finnas på gator och torg. 
Vi lär barnen hur man lekte 
på 1800-talet med hjälp av 
lekledare.

Svenska
1800-tals sällskapet 
anordnar en Kungamiddag i 

Marstrand!
I fjol var representanter från Sällskapet och stude-
rade Marstrand. Vad de såg gjorde dem förtjusta. 
Så i år har man lagt sina ”Baddagar” under Sekel-
skiftesdagarna i Marstrand. Du kommer att möta 
dem på gator och torg i enastående klänningar, 
dräkter, herrkläder som alla är historiskt korrekta. 
Vi tackar Anette Sörgren ( husfru i sällskapet ) Anette 
är designer, damskräddare och aktiv i Svenska 1800-
tals sällskapet.

”Kungamiddag”
Sällskapet arrangerar en Kungamiddag i 1800-
tals anda i Kristallsalen lördagen 7 aug. Vill du 
vara med? Kontakta Anette på 070-3911400.

  Välkomna

Vi samarbetar med 
ABF, som hjälper 

oss med studiecir-
kelverksamhet. 

Foto Peter P. Lundh
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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.

86 år av transporter

”Har man inte varit på Bergs Konditori 
när man besökerMarstrand,

 har man inte varit på  
Marstrand”

”Man tackar”

anständiga baddräkter 
till salu

 

www.mollebythesea.se
+47 96 22 90 02

Senaste badmodet 
från kontinenten.
Berlin, Köpenhamn 
via syndiga Mölle

Nu i Marstrand.

 Köp din originala 
baddräkt i dag, för 
endast 799 riks-
daler.
För honom och 
henne i alla stor-
lekar.
Du hittar oss på 
marknaden



Kom gärna uppklädd i sekelskifteskläder. Sillfiskare, fin dam, baderska, matros eller herre i hög hatt. Upplev känslan att vara klädd i tidsenliga kläder. 
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11.15-12.15 Lör-sön. Demonstration för kvinnlig rösträtt. Ar-
rangör Teatergruppen

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

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

Lörd 10.00 och sönd 14.00. Guidning Marstrands Kyrka. Chris-
tina Svensson visar och berättar om kyrkans fascinerande historia  

10.30-18.30 Lör. Sön 11.00-17.00 Carlstens Fästning, gå två 
betala för en, om ni är sekelskiftklädda. Guidade turer lördag kl 
12, 14, 15 och 16.00 och på söndag kl 12, 14 och 15.00

14.00- 15.00 Lör. Allsång med ukuleleorkestern Styrbords Hal-
sar på kajen mellan Bergs Konditori och Arnell på Kajen.

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

16.00-18.00 Lör-sön. Teater. Ibsens pjäs ”Frun från havet” ges  
av Teatergruppen. I Sommarhotellets trädgård. Entré 80:-och då 
ingår kaffe och bulle (från Bergs) i pausen.-

10.00-15.00 Lör-sön. Stjärnbåtssegling. Prova på att segla 
stjärnbåt. GKSS håller med flytvästar och båtansvarig. På Evene-
mangsbryggan hittar du oss.

Lör-sön. Se 10-huggare under sakkunning ledning. Du hittar oss 
på Evenemangsbryggan.

Klassiska båtar. Under hela evenemanget ligger det båtar av äld-
re modell. På de flesta är man välkommen ombord. Evenemangs-
bryggan

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

Marknaden hittar du på kajen nedanför Paradisparken. Ostar, 
fårskinn, textil, klassiska baddräkter, Marstrands böcker, rep och 
keramik.

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

Håll avstånd och tänk på ditt personliga ansvar.
Vi måste tillsammans bli av covid-19. Tack

                Program för 6-8/8  2021

Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Kungälv Energi, Marstrands Havshotell, Marstrands Hembygdsförening,  
Siri och Eiwe Svanberg, Anders Arnell, GKSS, Marstrands Hamn, Styrelsen för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dagarna.
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Fredag den 6:e augusti
18.00-19.30 Fre. Årets Ungdomskonsert  I Marstrands kyrka.  
Entré Vuxna 80:-, 8-15 år 40:-, 0-7 år gratis

Lör- och söndag den7-8:e 
augusti
09.00 Lör-Sön Marknaden öppnar

10.00-16.00 Lör-Sön Årets sommarungdomar sjunger och spelar. 
Se på, lyssna på 22 ungdomar från musikallinjen på Mimers Gym-
nasium som spelar, sjunger och dansar på gator och torg. Du ser 
och lyssnar på dem i Sinnenas Trädgård på söndag. Köpmansgård  
10-11.30 lö- och söndag.

10.00-16.00 Lör-Sön Lek med barnen. I Paradisparken kom-
mer lekledare visa hur man lekte på sent 1800-tal. Vi kommer att 
sjunga och leka med barnen. 

11.00-12.00 Lör-Sön Sagoberättaren Mikael Thomasson berättar 
sagor för barn i Köpmansgård entré från Paradisparken.

12.15 Lör Klädparad tillsammans med Kungälvs Musikkår, Drill-
flickorna och Shire hästarna. Vi samlas i Paradisparken och går 
tillsammans för att möta Oscar II när han kommer med Ångaren 
Bohuslän. ( Obs Ångaren Bohuslän kommer enbart på lördag ).

12.30 Lör-sön.Kungälvs Musikkår och Drillflickorna underhåller 
oss. I väntan på Oscar II.
 
 ca13.15 Lör. Fästningskommendanten Eiwe Svanberg välkom-
nar 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 av årets Sekelskiftesdagar.

ca 13.30 Lör. Körsång från ångaren Bohuslän

13.15 Sön. Badhusdirektören hälsar Oscar II välkommen till 
Marstrand. OBS Oscar II anländer till Kungstrappan vid Paradis-
parken. Denna gång tar Oscar II Spårvagnen till Marstrand.

14.15 - 15.00 Lör-sön. Kungadoppet. I tidsenliga badkläder sam-
las  de som vill och vågar. Alla är välkomna, vi har ett 10-tal klas-
siska baddräkter från förr att låna ut. Efter en bejublad  uppvärm-
ning hoppar, går, dyker vi i havet. Efter badet bjuder vi de djärva 
på varm punch. Vi samlas vid Kalkeberget (badet vid Strandverket) 

14.00- 14.30 Lör-sön Trollkonstnär Joel Mörk uppträder för 
barnen i Köpmansgård entré från Paradisparken.

14.00- 14.30 Lör. Kulturskolan  i Paradisparken

14.00-15.00 Lör-sön ”Silverfloden” ett spännande föredrag om den 
svenska utvandringen till Brasilien. Mats Erasmie Fri entré

Lördag 14.30-15.30  Barnkalas i Paradisparken. Kungälvs  
Energi tillsammans med Sekelskiftesdagarna bjuder alla barn på 
saft och tårta. Underhållning med sång och lekar

Lördag 18.00. Årets ungdomskonsert i Marstrands Kyrka.
Entré Vuxna 80:-, / 8-15 år 40:-, / 0-7 år gratis
 
Lör-Sön 12.00-15-00 Sopplunch med hembakat bröd,kaffe,  
krabbelur med sylt och grädde. Sinnenas Trädgård ( Församlings-
gården, Hospitalsgatan )

Vår öl berättar historia

Köp vår

 Jubileumsbok. 
Massor av bilder och förord av Lars Gahrn 

( fil dr, antikvarie).

-
-Oemotståndlig, underbara bilder.

-Bland det bästa jag sett om Marstrand.

-Gahrns förord är bara den värd pengarna.

 Med över 100 färgbilder till 
ett pris av 200:-. 

Åk spårvagn 
istället



Bygg din egen 
stjärnbåt...

...eller segla en med grabbarna 
från gkss

HÄNG PÅ VÅR
 VERANDA

Vår veranda bjuder in till skönt häng, med bästa utsikten över hamnen 
och Marstrandsön OCH kvällssol! 



MUSIK PÅ KAJEN
Peeter Wiik | 1 och 2 juli 

Viruspojkarna | 9 och 10 juli 
Ulrika Boding | 15 och 16 juli

Peeter Wiik | 22 och 23 juli  
Ulrika Boding och Mr David | 29 och 30 juli

Emrik med vänner | 3 och 4 augusti
Styrbords halsar | 7 augusti

Sekelskiftesdagarna | 7 och 8 augusti

HEJ!
VÄLKOMMEN TILL OSS  
PÅ MARSTRANDSÖN!  

DU OCKSÅ.


