
28 april 2016  

 

Kongelfs Gästabud  

             – med linfärja till historien 

 

Kungälvs medeltidsdagar minns jag med glädje. Under dem kunde jag köpa alla slags 

medeltidskläder till låga priser. Mycket annat fanns också att se och höra. Den 14-16 augusti 

2015 kom en efterföljare, nämligen Kongelfs Gästabud. Lördagen den 15 augusti var jag där. 

Nu skall jag berätta om mina upplevelser på detta gästabud. 

En färja på fästningen 

Bohus fästning är ett historiskt reservat mitt i en 

brusande nutid. Fästningen är en utmärkt plats för 

marknader. Som vid många andra tillfällen fanns här 

många marknadsstånd med mycket sevärt. Jag dök dock 

genast på en nyhet för året. Inom fästningsverken finns 

en stor damm. Ingen har haft någon nytta eller glädje av 

denna damm förrän nu. I dammen fanns nu en linfärja. 

Man kunde färja över sig från den ena stranden till den 

andra genom att dra i en lina, vars ena ända var fäst i 

den ena stranden, och vars andra ända var fäst i den 

andra. Själv har jag läst och forskat mycket kring 

samfärdsel i äldre tid. För mig var det mycket lockande 

att pröva på denna färja. Klokt nog var färjan det första, 

som jag ägnade mig åt. Senare under dagen var den 

ständigt upptagen. 

Färjan på Österdalälven 

Färjan var desto intressantare som jag från min barndom 

något dunkelt mindes en sådan färja från Österdalälven. 

Vi semestrade då i Ullvi by i Leksands socken. Där fanns en linfärja, med vars hjälp man 

kunde färja sig över älven. Tiden var 1950- och 1960-talen. Man var dock inte säker på att 

kunna komma över älven. På den tiden flottade man ännu timmer. När det låg timmer ute i 

farleden, måste färjan bli kvar vid stranden. Min far hade dragit i stålvajern här på Dalälven, 

men nu fick jag, femtio år senare, själv pröva på en sådan färja, låt vara betydligt mindre. För 

säkerhets skull hade man hängt på en räddningskrans. Att döma av vattendjupet hade man 

dock mycket väl kunnat vada över. Fästningens linfärja hör inte till de farliga leksakerna, men 

den kan lära besökarna litet grand om forna tiders samfärdsel. 

Linfärjan inbjuder till en kort sjöresa på 

grunda och stormfria farvatten. Foto: 

Lars Gahrn. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=5719


Lädersulor på kullersten 

Bohus Elfsborghs Caroliner och Gustav II 

Adolfs fotfänika hade ett fältläger inom 

fästningen. De övade nedanför fästningen vid 

Roddklubbens byggnader inför kvällens 

uppvisning inne i Göteborg på Jussi Björlings 

plats vid Operan. Här hade det danska 

Tordenskioldssällskapet slagit läger. 

Uppfartsvägen till fästningen är stensatt med 

kullerstenar, som under århundradenas lopp 

har blivit blankslitna. Soldaterna vandrade 

mycket försiktigt, när de tågade ner. 

Lädersulor på blanksliten kullersten medför 

att man lätt slinter. När hästarna med hästskor 

av järn vandrade uppför, gick de mycket 

försiktigt och gled ibland något. Både 

människor och hästar hade mycket svårare att gå stadigt och säkert förr. 

Penningbälte till salu 

Från en sådan marknad är det svårt att gå tomhänt hem. Sadelmakaren Mikael Lindgren (nu 

bosatt i Höganäs) hade ett stånd med lädervaror, däribland ett penningbälte. Bältet bestod av 

dubbla läderremmar. Inåt finns ett blixtlås, som kan 

öppnas, så att man kan fylla bältet med sedlar. Detta är 

onekligen ett mycket säkert sätt att förvara pengar under 

resor. Jag talade med honom och frågade varifrån 

förebilden kom. ”Sådant har man nog hållit på med 

sedan Jesu tid”, svarade han. I evangelierna omtalas 

nämligen guld i bältet och penningar i bältet (Matt. 10:9 

och Mark. 6:8). Under 1920- och 1930-talet var man 

rädd för ryska agenter ”med rubler i bältet”. Från 

August Bondesons roman ”Skollärare John 

Chronschoughs memoarer” erinrar jag mig slutkapitlet, 

där Sven Jönsson kommer hem. Han löste av sig ”sin 

svångrem, som utgjordes av ett tjockt, brett, dubbelt 

läderbälte, tungt av myntat guld, öppnade det mekaniska 

låset och lät en lång orm av glimmande och klingande 

pund sterling slingra sig ut på bordet”. Andra delen av 

dessa memoarer utkom 1904. Då var tydligen sådana 

bälten välkända. Varken skollärare Chronschoughs 

samtida eller Jesu apostlar hade dock blixtlås i sina 

penningbälten. Var tid har sitt. Jag kunde inte motstå frestelsen att köpa ett bälte. Nu vet jag 

hur jag skall förvärva mina pengar säkrare under nästa semester. 

Pirater sjöng och spelade 

Mycket annat borde berättas, men utrymmet räcker inte till för allt, och min tid räckte inte till 

för att vara med om allt. Ett piratband sjöng och spelade med glädje och kläm. De gjorde en 

stark och uppskattad insats – liksom många andra. Folk strömmade till hela dagen, men tyvärr 

Färjan hade hela tiden intresserade sjöfarare ombord. 

 

Rid försiktigt! Kullerstenen och 

hästskorna är hala. 

 



sammanföll Kongelfs Gästabud med Kulturkalaset i Göteborg. I annat fall skulle rimligen 

tillströmningen på Bohus fästning ha varit större. 

Lars Gahrn 

 


