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Marstrands kor behövde pass 

Oj, vad mycket folk, som ville följa med på Marstrands 

hembygdsförenings stadsvandring i Oscar II:s fotspår. 

Föreningens ordförande Göran Kristensson fick många 

sköna sedlar i handen, när han tog upp deltagaravgifter. 

Jag har varit med på hembygdsvandringar här tidigare, 

men Marstrands historia är så rik, att det mesta är nytt, 

om ciceronen är en annan än den som berättade förra 

gången. Möjligheterna till omväxling i vandringarna är 

stora. 

Pass för Marstrands kor 

Göran Kristensson kan sitt Marstrand och ger oss 

fördjupade kunskaper om sin hemstad. I 

hembygdsmuseet finns många rariteter, berättade han, 

bland annat pass för Marstrands kor. Under ”porto-

franco-tiden” var staden frihamn. Marstrand var 

fortfarande en del av det svenska riket, men svenska 

förordningar gällde inte längre i Marstrand. Däremot var 

Koön alldeles intill på alla sätt en del av det svenska riket. 

Dit skickade Marstrandsborna över sina kor. Därför 

utfärdade myndigheterna pass för Marstrandsbornas kossor. 

Svensk byråkrati har verkligen stolta anor och bedrifter att se 

tillbaka på. Tänka sig, byråkraterna har skrivit ut pass för 

kor, som skulle föras över från den ena ön till den andra! 

Marstrand var, påpekade Göran Kristensson, långt före EU, 

som ju kräver, att korna skall ha gula plastskyltar i båda (!) 

öronen. 

Skrönor om kungsflundror 

Marstrandsöarna är kala och ofruktbara, men en gröda 

frambringar Marstrand i rikliga mängder, nämligen vilda 

skrönor om Oscar II:s framfart bland skärgårdens och 

societetens mer eller mindre sköna kvinnor och flickor. 

Göran Kristensson vill att historien skall vara riktig, och han 

suckade över omöjligheten att komma till rätta med även de 

orimligaste skrönor. ”Visst hade kungen älskarinnor”, sade 

Kristensson, ”men folk överdriver ohyggligt. När kungen för 

första gången kom till Marstrand, var han 58 år gammal, och 

vid den åldern har man ju inte lika mycket ork som förr.” Det är så sant som det är sagt.  

Göran Kristensson berättar. Foto: Lars 

Gahrn. 

 

Konung Oscar står upp i vagnen och 

hälsar på sina undersåtar i 

Marstrand. Foto: Jan-Arne 

Björkman. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6113


 

Under de följande 20 åren blev kungen 20 år äldre. Vidare bör man betänka, att även om inte 

någon konung före honom har rest lika mycket, bodde Oscar mestadels i Stockholm. Här 

hörde hans älskarinnor hemma. Han och de invigda var mycket noga med, att hans kärleksliv 

skulle försiggå i full hemlighet. Han kunde 

alltså inte ta med sig någon av sina väninnor 

ner till Marstrand utan att folk anade oråd 

och skandal uppstod. Kanske gör man de 

fantasifulla Marstrandsborna grymt 

besvikna, om man framkastar tanken, att 

kungen tog semester även från sin 

älskarinna. Kanske blir de besvikna, men de 

kan trösta sig med, att de så kallade 

”kungsflundrorna”, det vill säga kungens 

flickor, obehindrat kommer att leva vidare i 

inbillningens och fantasiernas rike. Den, 

som väl har kommit in där, är så nära det 

eviga livet som man kan komma i denna 

dödens dal. 

Sveriges första synagoga 

Göran Kristensson berättade både om de rika och om de fattiga. Skillnaderna kom här i 

Marstrand att bli mer iögonfallande än på de flesta andra 

ställen i och med att även de högst uppsatta infann sig – 

och infinner sig – i Marstrand om sommaren för att bada 

och segla. Här finns även Sveriges äldsta synagoga 

bevarad eller rättare sagt det utrymme, där Sveriges 

första synagoga var inrymd. Under porto-franco-tiden 

fick judarna fritt utöva sin religion i Marstrand. 

Synagogan var inrymd i den bastion, som skulle försvara 

det norra hamninloppet. 

Gustaf V:s jaktbil 

Hans majestät Konung Oscar II (spelad av Anders 

Arnell) anlände till Marstrand med ångbåt, åkte sedan 

hästdragen vagn genom staden och gick därefter över till 

bil. Bilen är en verklig klenod, som har varit med under 

många sekelskiftesdagar. Den glänser och lyser blå som 

om den vore ny. Det är en Buick, årgång 1929, med 

registreringsnumret A14. Den har tillhört konung Gustaf 

V och användes av honom som jaktbil. Nu ägs den av en 

samlare, Staffan Karlsson, inom Kungälvs vidsträckta kommun. Under sekelskiftesdagarna är 

den med i Marstrand. Min sagesman Christer Jansson upplyser om, att Gustaf V:s jaktbil är 

”mycket trevlig och bekväm att åka kungligt i.” Anders Arnell instämmer. 

Gustaf V:s jaktbil sågs i Marstrand. Foto: Jan-Arne 

Björkman. 

 

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf fanns 

också på plats under sekelskiftesdagarna. 

Foto: Lars Gahrn. 

 



Sjungande trädgårdar 

Babylon var som bekant känt för sina ”hängande trädgårdar”. Dessa räknades som ett av den 

antika världens sju underverk. Marstrand har nu blivit känt för ”Marstrands Sjungande 

Trädgårdar”. Eleverna från Mimers estetiska linje i Kungälv uppförde teater och musik i fem 

villaträdgårdar i Marstrand. Dessa framträdanden var så vitt jag kan förstå mycket 

uppskattade, men jag hade inte tillfälle att själv vara med och lyssna. Lyckliggörs man med 

det kungliga nådevedermälet att få åka i konungens vagn genom staden, tar man givetvis med 

undersåtlig tacksamhet emot denna kungliga ynnest. Det är mycket intressant att själv få 

uppleva ett fortskaffningsmedel från fordomdags. Ett annat fortskaffningsmedel från fordom 

hann jag inte med att pröva, nämligen Marstrands flytande spårvagn, som hela dagen for hit 

och dit över vattnet med fladdrande flaggor. Tänk, Marstrand har inte bara ”Sjungande 

Trädgårdar” utan även en ”Flytande spårvagn”. Verkligheten bakom denna poetiska 

benämning är nog så märklig. En elektriskt driven färja liknar en spårvagn. 

Lars Gahrn 


