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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 
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 6 aug.

Prova på 
att segla 
Stjärnbåt  

 GKSS historiska avdel
ning 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. 

Nordön, Instön och Koön är de öar som leder ut 
till Marstrand. Ända fram till slutet av trettiotalet 
var havet den enda vägen att transportera gods till 
Marstrand, ofta genom Albrektsunds kanal.
Marstrands Mekaniska Verkstad hade sin glanspe-
riod i början av 1900-talet. De flesta av de anställda 
bodde då på Marstrandsön. För att dessa skulle 
komma till arbetet på Hedvigsholmen fanns roddare 
som skötte transporten åt varvet. När roddarna gick i 
strejk 1912 beslöt varvsledningen att sköta transpor-
ten med en färja. 

HAMNFÄRJAN I
Hamnfärjan I byggdes av August Svenningsson för 
Marstrands Mekaniska Verkstad. Hamnfärjan I 
levererades i juli 1913, kostnad 15.000 kr inklusive 
elledningar. Hamnfärjan I, som kunde ta 36 passage-
rare, var i drift till 1960. Färjan hade en 5 hk elmotor 
och  i början även en 5 hk råoljemotor, eftersom 
elströmmen stängdes kl 17.00. Sedan Hamnfärjan 
II kom 1948, användes Hamnfärjan I mest vintertid 
- Hamnfärjan II var för dyr i drift! Sina sista år blev 
Hamnfärjan I degraderad till målarflotte på varvet.

Musik i 
kyrkan

Det är 8:e året som vi har 
privilegiet att jobba med 
ungdomar från Mimers 
Estetiska linje och andra 
Kungälvsungdomar som 
går sång- och musikutbild-
ningar. 

 Ungdomskonsert:
Fredag den 5:e aug kl 
18.00 i Marstrands Kyrka 
Entré: Vuxna 80:-
8-15 år 40:-
0-7 år fri entré

Musik i Marstrand 
presenterar en konsert med
Kungälvs Musikkår
Lördag den 6:e kl 18.00 i 
Marstrands Kyrka. 
Frivillig entré!
Musikkåren spelar filmmu-
sik och kända musikallåtar. 
Allt under ledning av Jan 
Eliasson
Varmt välkomna 

Dödskaravanen
Författaren och histo-
rikern Mats Erasmie 
berättar om, den för 
många, okända svenska 
utvandringen runt förra 
sekelskiftet till Brasilien. 
Ett spännande föredrag 
där du får svar på varför 
Buonos Aires är en del av 
Bohuslän och vad Evert 
Taube egentligen ägnade 
sig åt. Kristallsalen, 
Rådhuset. Fre-lör- sön 
14-15.00 Fri entré

Sagoberättaren
Mikael Thomasson har 
som yrke att berätta sagor 
för barn. Mikael berättar 
sagor kl 11  i Paviljongen, 
Paradisparken på lördag.  
Köpmansgården på söndag. 

 Shire  
hästar

Världens största hästar 
kommer i år också.
Vi har två anställda 
som bara plockar upp 
efter hästarna. Snälla 
hjälp dom genom att 
berätta var ni sett häst-
spillning!

Flottans 
Män

sjunger Västkustlåtar i 
Paradisparken kl 16.00 
fredag den 5 aug. Änt-
ligen tillbaka till våra 
dagar...nu blir det drag
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Vi samarbetar med 
ABF, som hjälper 

oss med studiecir-
kelverksamhet. 

Svenska
1800-tals sällskapet 

anordnar en Picknick !
Du kommer att möta dem på gator och torg i ena-
stående klänningar, dräkter, herrkläder som alla är 
historiskt korrekta. 
     Sällskapet arrangerar i år en Picknick i 1800-tals 
anda i kl 11.00 lördagen 6 aug. vid Köpmansgården. 
Tycker du att Sällskapet verkar spännande eller bara 
har frågor om kläder från 1800-talet. 
   Vi tackar Anette Sörgren (husfru i sällskapet) Anette 
är designer, damskräddare och aktiv i Svenska 1800-tals 
sällskapet. Kontakta Anette på 070-3911400.

HAMNFÄRJAN II
Hamnfärjan II byggdes 1948 av Gösta Johansson  
på Orust. Den blev i det närmaste identisk med sin 
föregångare, Hamnfärjan I. En elektrisk motor på 8 hk 
(ASEA) drivs av 40 batterier (celler) på 2 Volt vardera, 
vilka sammankopplade ger 80 Volt. Valet av driftsätt 
finner vi i dag vara mycket framsynt och miljövänligt. 
Färjan laddades automatiskt med ström varje gång 
man lade till både på Martrandssidan och på Koön och 
färjan var därför alltid redo att tas i bruk. Teoretiskt 
kan vi idag köra 8-10 timmar med fulladdade batterier. 

   Hamnfärjan II trafikerade Marstrands hamn fram till 
juni 1985 då kommunen ville skrota den gamla trotjä-
naren. Då bildades Färjans Vänner, en ideell förening 
vars målsättning är att bevara färjan för framtiden så 
att den fortsatt kan fungera som ett av Marstrands 
mest kända inslag i hamnbilden.

   Färjan är unik och har ett stort kulturhistoriskt värde  
förmodligen den enda elektriskt drivna färjan i hela 
världen.” Spårvagnen” blev det namn som turisterna 
från Göteborg gav Hamnfärjan, sannolikt på grund av 
den blå färgen och likartad teknik, som påminde om 
en spårvagn. Många har kommit till Marstrand för 
en tur med ”spårvagnen på vattnet”. Ca åtta miljoner 
passagerare har åkt med Hamnfärjan II under den tid 
hon var i aktiv tjänst. 

   Färjan genomgick en omfattande renovering (1996-
1999). Den 3 juli 1999, kunde Hamnfärjan II åter tas i 
bruk och officiellt invigas av dåvarande landshövding-
en och kommunfullmäktiges ordförande.

Barnteater
Happy Clown

spelar hela 
helgen

Tillsammans med Kungälv Energi 
bjuder vi alla barn på saft och tårta i 
Paradisparken, kl 14.30 på lördagen 
den 6:e augusti.
    Massor med dans, sång och musik. 
Musikkåren kommer att spela barnvi-
sor, våra lekledare fixar ansiktsmål-
ning och leker med barnen. Drilll-
flickorna hjälper till med dansen. 
Tårtbiljetter får alla barn av våra 
sjungande ungdomar som kommer att 
finnas på gator och torg.     
   Mikael Thomasson sagoberättare 
kommer att berätta sagor. Vi lär bar-
nen hur man lekte på 1800-talet med 
hjälp av våra lekledare. 
   Teatergruppen Happy Clown dyker 
också upp
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GLC Flygfrakt? 
Nog för att vi kan en massa om 

hur man transporterar båtar, mat, 
sten och betong, men flygplan...

87 år av transporter

”Har man inte varit på Bergs Konditori 
när man besöker Marstrand,

 har man inte varit på Marstrand”

”Man tackar”

En tidig flygtransport med pilot och allt.

Marstrands enda
Skaldjurs-
restaurang



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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10.00-16.00 Lör-sön. Bilar 
från förr. Se några av de vackra bilarna från förr. Britt Johans-
son 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 13.30. Guidning Marstrands Kyrka. Chris-
tina Svensson visar och berättar om kyrkans fascinerande historia  

10.30-18.00 Lör-sön  Carlstens Fästning, gå två betala för en, 
om ni är sekelskiftklädda. 
Guidade turer lördag och söndag kl 12, 14, 15 och 16.00.

14.00- 15.00 Lördag. Allsång med ukuleleorkestern Styrbords 
Halsar 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. 
Samling vid Rådhuset.

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

Fre-lör-sön. 10-huggare. Se och prova på 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, 
bröd, havtornsprodukter, fårskinn, textil, Marstrandsböcker, rep 
och keramik.

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

I år utökar vi till    3 dagar 5-7/8  

Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Kungälv Energi, Marstrands Havshotell, Marstrands Hembygdsförening, Marstrandsklubben, 
Siri och Eiwe Svanberg, Anders Arnell, GKSS, Marstrands Hamn, Styrelsen för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dagarna.4

Lör- och söndag den 6-7 
augusti
09.00 Lör-sön Marknaden öppnar

10.00-16.00 Lör-sön Årets sommarungdomar sjunger och spelar. 
Se och lyssna på ungdomar från musiklinjen på Mimers Gymnasium 
som spelar, sjunger och dansar på gator och torg. Du ser och lyss-
nar på dem på olika platser. Exakt var och när, se vår hemsida..

10.00 Lör. Barnteater Happy Clown spelar teater för barnen i 
lekparken. Framför Marstrands Kyrka

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

11.00 Lör 1800-talssällskapet har picknick Köpmansgård entré 
från Paradisparken.

11.00-12.00 Lör-sön Sagoberättaren Mikael Thomasson berättar 
sagor för barn i Paviljongen Paradisparken på lördag. På söndag  
Köpmansgården, entré från Paradisparken.

12.00-15-00 Lör-sön Sopplunch med hembakat bröd, kaffe,  
krabbelur med sylt och grädde. Sinnenas Trädgård (Församlings-
gården, Hospitalsgatan)

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

12.30 Lör-sön.Kungälvs Musikkår, Drillflickorna och Happy 
Clown 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 Mar-
strand. OBS Oscar II anländer till Kungstrappan vid Paradispar-
ken. Denna gång tar Oscar II Spårvagnen till Marstrand.

14.15-15.00 Lör-sön. 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) 

14.00-15.00 Lör-sön ”Dödskaravanen” ett spännande föredrag om 
den svenska utvandringen till Brasilien. Mats Erasmie. Kristallsa-
len, Rådhuset Fri entré

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

18.00 Lördag Musik i Marstrand presenterar en konsert med 
Kungälvs Musikkår  i Marstrands Kyrka.
Frivillig entré som går till Sekelskiftesdagarnas Ideella Förening
 

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

Fredag den 5 augusti
10.00 Marknaden öppnar. Du hittar den på kajen nedanför Pa-
radisparken. Ostar, bröd, havtornsprodukter, fårskinn, trasmat-
tor, Marstrandsböcker, rep och keramik.

10.00-16.00 Fre-lör-sön Årets sommarungdomar sjunger och 
spelar. Se på, lyssna på ungdomar från musiklinjen på Mimers 
Gymnasium som spelar, sjunger och dansar på gator och torg. 
Du ser och lyssnar på dem på olika platser. Exakt var och när, 
se vår hemsida..

10.00-16.00 Lek med barnen. I Paradisparken kommer lekle-
dare visa hur man lekte på sent 1800-tal. Vi kommer att sjunga 
och leka med barnen. 

14.00-15.00 Fre-lör-sön ”Dödskaravanen” ett spännande före-
drag om den svenska utvandringen till Brasilien.
Mats Erasmie Kristallsalen, Rådhuset. Fri entré

11.00 och 14.00 Fre. Barnteater Happy Clown spelar teater 
för barnen i lekparken. Framför Marstrands Kyrka

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

16.00-17.00 Fre. Flottans Män i Paradisparken. Äntligen 
tillbaka.Kom och lyssna på den härliga manskören som sjunger 
kända låtar från bl a västkusten

18.00-19.30 Fre. Årets Ungdomskonsert  En underbar konsert 
i Marstrands kyrka.Välkomna!  
Entré Vuxna 80:-, 8-15 år 40:-, 0-7 år gratis

Fre-lördag ser du jonglören Hugo Rosvall dyka upp på gator 
och torg och ge sin företsällning.



Bygg din egen 
stjärnbåt...

...eller segla en med grabbarna 
från gkssVERANDAN

 MED BÄSTA UTSIKT
 OCH KVÄLLSSOL!

 Kom och häng på vår veranda

Personlig service
sedan 1892

Mittt i Paradisparken
 hittar du vårt 4-stjärniga hotell 
med arkitektur från sekelskiftet.

www.grandmarstrand.se

1. Kristallsalen/Rådhuset

2. Sinnenas Trädgård

3. Lekparken/Stadsparken

4. Köpmansgården

5. Evenemangsbryggan

6. Kunga Doppet

7, Ångaren Bohuslän,
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HEJ!
VÄLKOMMEN TILL OSS  
PÅ MARSTRANDSÖN!  

DU OCKSÅ.

OSCAR´S FAVORIT


