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Kungliga badbyxor  

saknar helt politisk symbolik 

Hur skall man hinna med alla 

programpunkter under Marstrands 

sekelskiftesdagar? Tyvärr kan man inte vara 

med överallt, men man kan återkomma år 

efter år. Uppskattade programpunkter 

återkommer nämligen. Att döma av 

publiktillströmningen tycks 

programpunkterna vara uppskattade. 

Sjungande trädgård 

I år, söndagen den 20 augusti 2017, fick jag 

vara med om Marstrands sjungande 

trädgårdar, Marstrands motsvarighet till 

Babylons hängande trädgårdar. Jag hade 

tänkt att gå raka vägen till Villa Aruga, men jag blev genast förd på avvägar. När jag steg i 

land, ljöd glad och kraftfull musik från andra hållet. Jag styrde genast kosan dit. Så 

småningom hamnade jag dock vid Villa Aruga, som nära nog var en hängande trädgård, högt 

belägen och med utsikt mot havet i nordväst. Fyra ungdomar spelade och sjöng. De hade ett 

trevligt framförande med väl valda visor. Det 

kan visserligen vara svårt att göra sig hörd 

utomhus, men har man en mindre arena som 

denna upphöjda trädgård, kan man göra sig 

hörd utan att anstränga sig. Marstrands 

besökare bjöds på trevliga miniatyrkonserter, 

och ungdomarna fick en övning i konsten att 

framträda. 

Klosterkyrka i Marstrand 

Även detta år visades Marstrands kyrka, som 

har en rik historia och många sevärdheter. 

Kyrkan var en klosterkyrka för 

franciskanernas kloster (egentligen konvent) i 

Marstrand. Kvar från den tiden finns pelarbaser och kapitäl från de två pelare, som bar upp 

kyrkans valv. Kapitäl och baser är nu prydnader överst på kyrkogårdens grindstolpar. Inne i 

kyrkan har triumfkrucifixet blivit kvar genom århundrandena. 

Skönsjungande ungdomar i Villa Arugas trädgård. 
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Drillflickorna i cowboyutstyrsel samlar sig inför sitt 

nummer. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6991


Drillflickor och musikkår 

De båda dagarnas höjdpunkt är konung Oscar II:s ankomst till Marstrand på kungafartyget 

Drott (numera i stället ångaren Bohuslän). Före konungens ankomst underhöll Kungälvs 

musikkår och Kungälvs drillflickor. Musikkåren håller hög klass. Musikerna har dessutom 

blåsinstrument, som hörs bra även utomhus. (Musikkårerna var avsedda för utomhuskonserter 

och spelning under marsch.) Drillflickorna är enastående. Jag har sett många drillflickor i och 

med att jag intresserar mig för musikkårer, men Kungälvs drillflickor går utanpå allt. De är 

mycket dansanta men har även akrobatiska talanger. Till min stora förvåning har jag aldrig 

kunnat upptäcka några missar, fastän turerna är många och svåra och genomförs med 

häpnadsväckande snabbhet. Flickorna måste vara mycket vältränade och starka. Trots många 

och svåra nummer, ibland framförda i stark värme, förefaller de inte ens bli trötta. Andra kan 

lätt få t-tröjorna genomblöta av svett, men på drillflickornas plagg ses inte ens några våta 

fläckar. Svåra framträdanden gör artisterna ofta allvarliga och bekymrade, men Kungälvs 

drillflickor ser alltid ut att vara obekymrade och glada. Deras energi och glädje smittar. De 

höjer stämningen. 

Cowboydans 

Drott (eller rättare sagt ångaren Bohuslän) 

var försenad, men detta var enbart en fördel, 

eftersom musikkåren och drillflickorna då 

gav ett par extranummer. Flickorna 

framförde en cowboydans, klädda i vita 

hattar, blå kortbyxor, gula tröjor, bruna 

västar och röda halsdukar, en mycket 

tilltalande färgharmoni. (Dräkter byts till 

varje nummer och är mycket väl 

komponerade färgmässigt.) Flickorna 

framställde cowboys, som red, sköt med pistol, svingade lasso och så vidare, allt mycket 

skickligt och genomfört i rasande tempo. Mycket åskådligt och skickligt. När man som jag 

börjar bli gammal, behöver man bli uppiggad genom att möta ungdom, fart och fläkt samt 

glädje. Drillflickorna är utmärkta glädjespridare. Musikkårens musikstycken fungerar på 

samma sätt. 

Stor scenpersonlighet spelar stor scenpersonlighet 

Höga herrar låter alltid vänta på sig, brukar man säga, men till slut kom Bohuslän och konung 

Oscar, spelad av Anders Arnell. Konung Oscar var en stor vältalare med stor vana att 

framträda inför offentligheten. När han blev konung, kom alla i hans omgivning att uppträda 

underdånigt och vördnadsfullt. Konungen kände ökad säkerhet och fick en förhöjd 

självkänsla. Anders Arnell spelar med stor skicklighet en monark, som älskar att framträda 

och som älskar att tala. Alltsammans låter mycket bra, men tankeinnehållet är ibland svårt att 

urskilja. Det ena ämnet hänger inte alltid ihop med det andra, men sådant märker man inte, 

om talaren pratar medryckande och inlevelsefullt. Arnell kan den konsten. Han karikerar 

skickligt och kärleksfullt en scenpersonlighet med förhöjd självkänsla. Man kan säga, att en 

stor scenpersonlighet spelar en stor scenpersonlighet. 

 

Vild galopp framställs som dans. 

 



Konungen doppade sig 

Konungen steg upp i Gustaf V:s jaktbil (en 

Buick av 1929 års modell) och for genom 

staden. Så småningom anlände han till Södra 

Strandverket, där Kungadoppet skulle 

genomföras. En samling tappra kvinnor och 

män i heltäckande baddräkter av äldre 

modeller stod redo att doppa sig i det inte 

alltför varma vattnet. Till de tappra kvinnorna 

och männen sällade sig även Hans Majestät, 

som behöll amiralsmössan på och till 

allmänhetens förvåning visade sig ha röda 

badbyxor. Folk uppmärksammar ju allt vad 

konungar har och gör och vill lägga in 

djupsinniga tolkningar även i smärre 

enskildheter. Man frågade, om de röda 

byxorna speglade konungens politiska 

uppfattning. Hans Majestät svarade då, att han var kommunist. 

Opolitiska badbyxor 

Jag kan hysa viss – ehuru givetvis högst begränsad – 

förståelse för, att detta, måhända helt oväntade, besked 

från Hans Majestät Konungen kan komma att oroa hans 

undersåtar i Marstrand med omnejd, särskilt om det 

skulle spridas av oansvariga pressorgan. En svensk 

utrikespolitisk omsvängning skulle kunna leda till ett 

amerikanskt handelsembargo och FN-sanktioner. Vår 

livsnödvändiga import av basvaror som jeans, Coca 

Cola, Barbiedockor och Bob Dylan-skivor skulle 

därmed kunna äventyras. Såsom kunglig hovkrönikör, 

inriktad på badortshovet på Marstrand, torde jag kunna 

med nära nog fullständig visshet betyga, att Hans 

Majestät Konungen behagade skämta angående sin 

politiska hållning, emedan Han aldrig tidigare torde ha 

givit uttryck för sympatier åt angivet håll utan snarare 

motsatsen. Vad gäller de röda badbyxorna bör påpekas, 

att rött är den kungliga färgen. Röd är konungamanteln, 

som Hans Majestät bär vid riksdagens högtidliga 

öppnande. Röd är purpurn, som är alla furstars 

kännemärke. Tyvärr har dock vänstern usurperat denna 

kungliga färg med påföljd, att konungarna beklagligtvis allt mindre har börjat använda denna 

sin egen färg. Dock har konung Oscar velat bibehålla rött åtminstone i sina badbyxor. 

Lyckligtvis har inte bara vänstermän börjat använda rött utan även – som en motvikt – mer 

samhällsbevarande element, till exempel jultomten. De röda badbyxorna bör alltså inte tolkas 

politiskt utan snarare ses som ett Kungligt traditionsbevarande. Vilket härmed intygas, ex 

officio, på nådig befallning 

Lars Gahrn, leg. kunglig hovkrönikör vid badortshovet på Marstrand 

Utan att ge avkall på sin kungliga värdighet sjunger 

Hans Majestät Konungen ett av Elvis Presleys 

sångnummer tillsammans med folkets barn. 

 

Glatt och otvunget samspråk har alltid 

kännetecknat Hans Majestät Konungens 

umgänge med Marstrands badgäster. 

 


