
Verksamhets berättelse för Sekelskiftesdagarna 
i Marstrands Ideella Förening

 verksamhetsåret 2020.
Föreningen Sekelskiftesdagarna i Marstrands Ideella Förening bildades den 22 februari 2015. 
Bakgrunden till att föreningen bildades var att Sekelskiftesdagarna i Marstrand hittills hade 
drivits av Södra Bohuslän Turism och som nu ville överlämna stafettpinnen till någon annan 
huvudman. Några av oss som hjälpt till och tagit initiativet till Sekelskiftesdagarna föreslog att 
en ideell föreningen vore det bästa sätt att driva dagarna vidare. Föreningen har nu drivit 
Sekelskiftesdagarna i Marstrand i egen regi i fyra år. Föreningens syfte är att under en helg 
arrangera ett event som får oss åskådare att förflytta oss mer än 100 år tilltaks i tiden. 
Föreningen skall drivas utan vinstsyfte och målet är att varje år redovisa ett nollresultat. 
 

Styrelsen 2020 har bestått av

 Bo Wallmander  ordförande 
 Daniel Svensson ledamot 
 Karin Harryson ( tidigare Svensson) ledamot
 Dick Berghede ledamot 
 Jan Eliasson ledamot
 Anders Ekman suppleant

 Göran Kristensson adjungerad sekreterare

Revisor i förening har Nils Dahlsjö 
Revisorssuppleant Pether Ribbefors 

Föreningen styrelse har haft  6 st protokollförda möten. 



Sekelskiftesdagarna 2020. Eventet 2020 kan stavas Covid-19. Denna pandemin omöjliggjorde 
att genomföra ett event som liknade Sekelskiftesdagarna normala aktiviteter. Nåväl vi 
genomförde de aktiviteter som våra sommarungdomar anställts för att göra. Dock utan publik. 
En kyrkokonsert med 3! åskådaren, där undertecknad var en. Ungdomarna sjöng på gator, torg 
och trädgårdar. Dock utan publik. Men vi filmade allt och streamade ut 43 filmer i sociala nät. 
Svenska 1800-tals sällskapet gästade Marstrand och beslöt att förlägga sina traditionella 
baddagar på Marstrands Sekelskiftesdagar 2021. Sällskapet genomförde en picknick 
tillsammans med de ståtliga husarerna från Alingsås i Paradisparken med skönsång av våra  
ungdomar. Allt sköttes med av myndigheterna rekommenderade avstånd till varandra.
    Pandemin gjorde att vi kunde lägga resurser på våra kläder som genomgick en ordentlig 
genomgång och uppfräschning. Nya klänningar har sytts upp och en del gamla skall säljas. 
Garderoben har blivit mycket mer historiskt korrekt och vackrare. Karin Harryson var ansvarig 
för våra kläder.    
    

Merparten av arbetet är ideellt, men vi måste också ta hjälp av människor som vi betalar för att 
lyckas med dagarna.
- Projektledare för 2020 har varit Linnea Johansson.
- Våra sommarjobbare ersätts via Kungälvs Kommuns program för sommarjobb.

Evenemangets ekonomi skulle inte gå ihop om vi inte hade generösa sponsorer och 
bidragsgivare. Några som speciellt bör nämnas i årsredovisningen är:

- GKSS som upplåter delar av Korvetten till våra ungdomar under dagarna, där dom kan byta 
om och pusta ut.

- Kungälvs Kommun bidrar förutom ett ekonomiskt bidrag, med sommarjobbarnas löner och 
hjälp från Kungälvs kultur och marknadsföring. .

- Södra Bohuslän Turism bidrar med marknadsföring, annonsutrymme, tjänster och inte minst 
sina kontakter

- Marstrands Hamn som alltid hjälper oss genom tjänster och praktiska saker som ibland måste        
fixas snabbt.

- Marstrandsfärjan som hjälper oss med transporter av allt från hästar, vaktparader, gamla bilar, 
bussar och volontärer. Under året 2020 våra ungdomar och deltagare i vackra 1800-tals kläder

- ABF har hjälpt oss att organisera upp viss verksamhet som studiecirklar och som vi då har 
fått ersättning för

- Marstrands Havshotell bidrar med förutom ekonomisk bidrag, marknadsföring, lokaler, mat 
till volontärer, kontorstjänster.

- En av de mest uppskattade insatsen gör Anders Arnell genom att spela Oscar II under 
dagarna.

- I detta sammanhang ska också framhållas de företag, föreningar och organisationer i 
Marstrand som normalt stöttar oss när det inte är en pandemin i samhället. Dessa företag har 
själva strävat i motvind men alltid mött oss med ”Ni kommer väl tillbaka”. Ja, Grand Hotell, 



Båtellet, Arnell på Kajen, Marstrands Havshotell, Bergs Konditori, Bröderna Arvidssons, 
Marstrands Kajkrog, Restaurang Lasse-Maja och Villa Maritime. Sinnenas Trädgård, 
Marstrands Hembygdsföreningen och Marstrand Kyrka vi kommer tillbaka 2021

Sammanfattningsvis kan man konstatera att föreningens 6:e år inte var som vi vill ha det. En 
epidemi slog ut hela samhället och många branscher, så låt oss hoppas att 2021 blir mer 
normalt. Ta hand om er därute!

Kungälv den 22:e oktober 2021

Bo Wallmander
Ordf i Sekelskiftesdagarna i Marstrands Ideella Förening


