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Efter sex timmars resa tvärs över 
Sverige, rullade tåget in på Oslo 
Centralstation. Några minuter senare 
satt vi på pendeltåget mot Drammen. 
Vi, det var min man, Lars-Åke och jag. 
Med erfarenhet av årsmöten, på 
Färöarna och Island, som mycket trevliga, givande och prisvärda även för en ”icke-guide“ var 
Drammen ett givet besöksmål att följa med till. 

Med vägbeskrivning i handen hittade vi lätt hotellet och i foajén var IGC-styrelsen redan 
samlad och jag hamnade direkt i möte inför årsmötet. 

 
Drammen till fots 
Strax efter 17.00 samlade vår värd Laila Klem Tveten ihop gruppen för en stadsvandring. 
Drammen har genomgått en genomgripande förändring de senaste decennierna. Staden har 
präglats av industri framför allt papperstillverkning och älven, var ett ”avloppsdike”, som 
delade staden. Idag är älven renad och förenar stadsdelarna genom flera nya broar, kilo-

meterlånga strandpromenader med restauranger och 
caféer i både nya hus och bevarade industribyggnader. 
Vintertid har man slalombackar på vardera sidan av 
staden och torget är målplats för en årlig sprinttävling 
på längdskidor. Vårt slutmål var Aass bryggeri, Norges 
tredje i storlek, som drivs av samma familj sedan flera 
generationer. Vi serverades historik, öl och pizza. 
Dagen avslutades med en stärkande promenad tillbaka 
till hotellet utefter älven. 

 
 

 
 
Bygg bruer - ikke murer 
Temat för årsmötet var ”Bygg bruer – ikke murer”.  
Drammen har knappt 70 000 invånare och av dessa 
har 20% invandrarbakgrund. Man arbetar mycket 
med integrering och om ”Mangfoldskommunen 
Drammen” talade bland andra Parminder Kaur 
Bisai.  Läraren Unni Helland och hennes elever i 
fjärde klass från Fjell skole illustrerade mångfalden 
med rollspel, sång och musik. Vi fick se såväl 
utanförskap som integrering och vänskap. Alla i 
publiken berördes och inget öga torrt.  



 
 

 
Elever i fjärde klass från Fjell skole, i 
rollspel om mångfald och integrering
  
 
 
 
 
Årsmötet 
Eija-Sinikka Juho, ordförande från 
Finland, Hilda Thomsen, v. ord-
förande, Färöarna och Laila Klem 
Tveten, sekreterare, Norge har ett år 
kvar på sin mandatperiod. Margareta 
Hägg, som avböjt omval efterträddes 
av Tina Johansson, Finland och till kassör efter Yvonne Elisson-Mortier valdes Eva Grönstedt, 
Sverige. Ingibjörg Josepsdottir, Island, omvaldes. Tre suppleanter (en av dem undertecknad) 
omvaldes på 1 år. Detta för att ledamots och personlig suppleants mandattid inte ska löpa ut 
samtidigt.  
Mötesordförande var Ragnheidur Björnsdottir, Island.  
Antalet anslutna föreningar är 20 st. Därtill kommer ett 10-tal enskilda medlemmar. Totalt 
har föreningen 647 medlemmar. 

Under mötet dryftades även andra frågor såsom hemsidan, innehåll och tillgänglighet för 
medlemmarna, språkproblematiken för enbart finsktalande medlemmar, medlems-
rekrytering och förmåner. Under kommande år ska ansträngningar göras för att åter få med 
Danmark i IGC. Nästa år kommer SveGuide-stämman och IGC:s årsmöte att anordnas 
samtidigt och i samarbete med Skåneguiderna i Malmö första helgen i april. 

Efter avslutade förhandlingar var det dags att ta en av broarna från de f.d. industrikvarteren 
över till andra sidan och Scandic Hotell. Där mottogs vi av en ung sångerska, som läste egna 
dikter och sjöng både opera och operettmelodier innan det var dags att sätta sig till bords. 

  



Oslo 
Nästa morgon for vi med buss till Oslo där en lokal 
guide tog över och i rask följd besökte vi 
Holmekollens arkitektoniskt fantastiska hopptorn 
med en hisnande utsikt över Oslo, hembygds-
muséet med stavkyrka, muséet med Nansens 
fartyg ”Fram” och Vigelandsparken. Allt med 
förnämlig guidning. På väg till Centralstationen och 
en avslutande lunch passerade vi förbi Oslos 
spektakulära operabyggnad, och kunde se hur folk 
bokstavligen promenerade på taket. Så var det 
dags att tacka Laila för ett väl planerat och 
genomfört årsmöte. Därefter skyndade deltagarna 
till sina respektive tåg och bussar för hemfärd. 

   
    En hisnande utförslöpa 

 
Hoppbacken, som verkar försvinna upp i skyn   
     

 
Staty i Vigelandsparken får avsluta årsmötet 
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