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I kunglig vagn över Marstrands gator 

Extrabussar gick hela dagen mellan Ytterby station och Koön på Marstrand. Lördagen den 20 

och söndagen den 21 augusti anordnades sekelskiftesdagar på Marstrand. De började så smått 

redan fredagen den 19 och blev en stor framgång. Folk strömmade till och tog del av de olika 

arrangemangen. Uppslutningen var stor kring hans majestät konung Oscar II, när han anlände 

med chefsfartyget Drott. (Av någon anledning stod namnet Bohuslän på ångaren.) 

Musikkår och drillflickor 

Hembygdsföreningens ordförande Göran 

Kristensson blev mycket och glatt 

överraskad över alla människor, som ville 

följa med på vandringen i Oscar II:s fotspår. 

Han fick många sköna sedlar i handen, när 

han tog upp deltagaravgifterna. ”Inget är 

som väntans tider”, skriver skalden 

Karlfeldt. Väntetiden före konungens 

ankomst fylldes med dans och musik av 

bästa slag. Kungälvs musikkår spelade med 

sedvanlig kläm och skicklighet. Kungälvs 

drillflickor dansade till vissa av 

musikstyckena. Min beundran inför deras 

dansframträdanden är stor och förbehållslös. 

De kan dansa snabbt, mjukt och med god 

samordning. Dessutom blandas dans och 

akrobatik med lika skickligt utförande. Flickorna utstrålar dansglädje eller kanske snarare 

lycka över att få dansa och framträda. Av osäkerhet, nervositet eller rampfeber märks inte ett 

spår. Deras glädje och starka utstrålning smittar och sprider en god stämning bland oss 

åskådare. Flickorna har olika färgglada dräkter, som likaså gör starkt intryck. (Genom 

kamerainställning har jag tagit bort solljuset i bilderna, så att dräkternas färger framträder 

starkare.) Färgglädje och dansglädje kan inte vara annat än medryckande. Från musikkåren 

kommer spelglädje. Kungälvs Musikkår spelar bra, livligt och glatt. Vår väntan efter 

konungen kändes inte för lång utan snarare för kort. 

Konung med scenvana 

Hans majestät konungen anlände med chefsfartyget Drott. Oscar II spelas av Anders Arnell, 

matpredikanten, som blev uppskattad restaurangidkare på kajen i Marstrand. Arnell spelar sin 

roll med ökande säkerhet. Han spelar en självsäker, spirituell, trevlig, artig och hurtig monark. 

Ungefär sådan var Oscar II även i verkligheten. Han älskade att framträda inför 

offentligheten, eftersom han visste, att han spelade sin roll väl (och eftersom många 

smickrande röster snarare hade överdrivit hans skicklighet). Han räknades som en av 

samtidens stora vältalare. Läser man några av hans tal, som är utgivna i tryck, kan man inte 

annat än instämma i hans samtids lovord. Han var en framstående talare. 

Drillflickorna framträdde i olika färgglada dräkter, 

som lyste upp på kajen. Foto: Lars Gahrn. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6091


En fulländad hovman 

Också Arnell kan hålla tal. Han kan antagligen hålla ett improviserat tal om vad som helst, när 

som helst och var som helst, men han gör detta så skickligt, att de flesta sannolikt inte lägger 

märke till att talets innehåll kan vara en smula tunt. Claes Milde spelar kungens gode vän, 

överhovjägmästare Victor Ankarcrona. Milde gestaltar en framstående hovman, som har lärt 

sig att alltid vara till hands men hela tiden hålla sig i bakgrunden. Han har nu varit med så 

länge, att alla uppvaktningar och mottagningar för länge sedan har förlorat nyhetens behag. 

Han är aldrig nervös och blir aldrig överraskad. Allt är rutin, rutin och rutin. Kungen blommar 

upp och blir livlig så snart han får framträda som huvudperson, men Ankarcrona är lugn i alla 

lägen, och ibland kanske man rentav kan spåra en viss trötthet. Han sköter dock sin tjänst med 

osviklig plikttrogenhet. När kungen får damm på rocken, borstar han diskret rocken. När 

kungen behöver något att dricka, bär han fram en bricka med glas. Och så vidare i all 

oändlighet. 

Arnell – en stor humorist 

Konungen var som bekant inte bara vältalare 

utan även skald. Han skrev dikter. Den, som 

skriver dikter, vill gärna läsa upp dem för 

beundrande åhörare. Vill en konung läsa upp 

sina dikter, tackar inte någon nej. Arnell 

brukar ibland, under mottagningen och under 

festkortegen genom staden, läsa dikter. 

Lyssnar man noga kan man urskilja en tanke 

här och var. Man anar dock ett spelande 

skämtlynne bakom de till synes högst 

allvarliga raderna. Arnell är för västsvenska 

förhållanden något så ovanligt som en 

humoristisk författare, som är rolig. 

Tidningarna har haft gott om kåsörer, som 

pliktskyldigt har producerat spaltfyllnad. 

Kåserierna är just spaltfyllnad och ingenting 

annat. Arnell åstadkommer dock roligheter. I detta avseende avviker han från kungen, som 

visserligen var trevlig och spirituell men knappast rolig. Arnell spelar därför en monark, som 

ofrivilligt är rolig. 

Gud bevare konungen! 

Jag var med kring kungen och ropade: ”Gud bevare konungen!” Detta är en klassisk 

välgångsönskan, som förr användes i alla sammanhang, där kungen dök upp. I Mölndal lär 

den ha förekommit vid Gunnebos invigning 1952. Numera hör man den inte, och jag var 

ensam om att ropa så i Marstrand. Min vän Peter A. Lansenfelt har gjort den träffande 

iakttagelsen, att dagens svenskar aldrig använder Guds namn i vardagslivet. Själv är han van 

vid annat, eftersom han under många år har bott i USA. Lansenfelt har otvivelaktigt rätt i, att 

Gud inte omnämns utanför kyrkorna. Vardagen har på detta sätt blivit avsevärt utarmad. 

Genom att rikta händerna omväxlande uppåt eller 

nedåt skapar drillflickorna en vågrörelse. Foto: Lars 

Gahrn. 

 



I konungens vagn 

Hans Majestät uppskattar dock denna välgångsönskan. Förra året lovade han mig – i vittnens 

närvaro – att jag skulle få Serafimerorden. (Han lär enligt egen utsago ha en lår med 

obegagnade ordenstecken och dylikt uppe på slottsvindarna.) I år (2016) fick jag åka med på 

kuskbocken i konungens vagn, när han for i 

kortege genom staden. Det gick bra, när vi 

for över kajens stenläggning av huggen sten, 

men oj vad vagnen skakade, när vi kom in 

på en kullerstensbelagd gata! De två kraftiga 

hästarna orkade dra vagnen uppför 

kullerstensbacken med oss alla sex; 

(konungen, Ankarcrona, två förtjusande 

unga damer, kusken och jag utgjorde 

passagerarna). När vi kom till en 

nedförsbacke, befarade vår erfarne kusk, att 

hästarna skulle få alltför stor tyngd, som sköt 

på bakifrån. Han och jag steg därför ut ur 

vagnen och gick bredvid vagnen nedför 

backen. Därefter måste hästarna vara så 

goda, att dra även oss genom staden Marstrand. Att åka bil är bra på sitt vis, men åker man 

häst och vagn och sitter på kuskbocken, sitter man högt och ser ut över omgivningarna. Man 

känner sig verkligen som en hög herre, halvvägs upp i luften. Vagnsfärder ökar resenärens 

självkänsla. En man med stor levnadserfarenhet lär ha sagt, att till livets angenämaste nöjen 

hör att åka vagn tillsammans med förtjusande damer och konversera med dem under färden. 

Mitt besök i Marstrand övertygade mig om, att Hans Majestät och Ankarcrona med sin 

betydande världserfarenhet redan för länge sedan hade gjort samma erfarenhet. De förbehöll 

sig nämligen platserna bak i vagnen tillsammans med de vackra och förtjusande damerna. 

Kusken och jag satt på kuskbocken, vända mot hästarna. Resan övertygade mig snart om, att 

bättre vagnshästar inte kunde tänkas. De är starka, lugna, lydiga och pålitliga. Men ändå 

kändes det på något sätt som om kungen och Ankarcrona hade valt det angenämaste 

sällskapet. Konung Oscar II var – och är! – en högt begåvad monark. 

Lars Gahrn 

  

 

Konung Oscar läser en av sina (snarare Anders 

Arnells) dikter. Hans uppvaktning lyssnar andäktigt och 

tålmodigt. Foto: Göran Kristensson. 

 


