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Hej SveGuider! 
 

 
 

 

 

Ordföranden har ordet 

 
Jag hoppas att ni alla mår bra uti vintermörkret. Vi har nu skickat ut ett 
pressmeddelande angående vår nya hemsida och hoppas att den kommer att bli känd 

och besökt av många. 
 

Ni har väl ordnat med era konton så att en i varje styrelse nu har möjlighet att gå in på 

hemsidan och lägga in intressant information på den externa och interna bloggen? Ni kan 

gå in på hemsidan och titta i nyhetsbrevet från augusti om ni vill läsa informationen kring 
detta igen. Vill ni besöka hemsidan (www.guidesofsweden.com) så är fortfarande 

användarnamnet ”sveguide” och  lösenordet ”guide”. Det finns en intressant nyhet att 

läsa om just på bloggen både den externa och interna om Gunilla Nilsson-Edler som 

uppskattad turistguide har erhållit Östersunds Kommuns Kulturpris. 
 

Vi har nu med i detta nyhetsbrev information om förbundsstämman 2011 och en första 

rapport från Agneta Skoglund (i bifogad fil) om FEGs senaste möte. En kompletterande 

rapport från Agneta kommer i början på nästa år. Denna rapport tillsammans med 
anmälningsblankett och ytterligare information om förbundsstämman kommer att ligga 

på hemsidan också i början på året. 

 

SveGuide kommer att ha ett möte med Södertörns högskola i januari då vi befinner oss i 

Stockholm för styrelsemötet för att förhoppningsvis få dem att åta sig guideutbildningen 
för blivande guider i framtiden.  

 

Glöm EJ att meddela ändring av mailadresser genom att skicka ett mail direkt till Yvonne 

Philipsson (yvonne@guidesofsweden.com). 
 

Jag önskar er all en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR så ses vi nästa gång i, ja 

just det, KARLSTAD. 

 

 
 

 
  
/Birgitta Ekesand 

Ordförande i SveGuide 

 

 

 

http://www.guidesofsweden.com/
mailto:yvonne@guidesofsweden.com
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Förbundsstämma 2011 

 
" Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år gammal, lång och ranglig och 
linhårig. Inte stort dugde han till: han hade mest av allt lust att sova och äta, och 

därnäst tyckte han om att ställa till odygd" 

  

Pojken kom visserligen från en helt annan del av Sverige, men boken om Nils Holgersson 
blev det verk genom vilket Selma Lagerlöf placerade Värmland på den svenska kartan. 

I Värmland är berättarkonsten en dygd- saga och sägen, myt eller verklighet, nöd armod 

och olyckor. Det kan vara lättsamt och roligt, glatt stolligt eller slagfärdigt och dräpande.  

Eller sorgset och övergivet. Många är de som försökt tolka dessa stämningar på den 
litterära scenen: Det storslagna hos Erik Gustav Geijer och Esaias Tegner, Selma med sitt 

värmländska herrgårdsliv, Elis i Tasere med sina vandringsanekdoter, Dan Andersson och 

Nils Ferlin med Bergslagens slit vid kolmilorna, Bengt Bratt med sin teater och "Fredrek 

på Rannsätt"  Värmlänningarnas skapare och sist men inte minst Göran Tunström 

Visst kunde den där lintotten ha varit värmlänning! 
  

SveGuides årsmöte 2011 har vi förlagt till Karlstad(där har vi aldrig varit tidigare) Boka 

helgen den 19-20 mars 2011. Vi har ändrat litet i årets program - många har rapporterat 

om färre uppdrag under 2010 men styrelsen hoppas ändå att så många som möjligt vill 
delta. Nästan alla hinner ta sig till Karlstad på fredagen utan att för den skull ta ledigt 

från jobbet. 

  

En av dessa värmländska författare skall vi hylla litet extra. I augusti 1860 föddes Gustaf 
Fröding på Alsters herrgård strax öster om Karlstad. Vår medlem i Värmland, Kikki 

Fjelde, tar oss med in i Frödings värld på vår utflykt på söndagen 

  

                                         

                               Och här är dungen, där göken gol, 
                               små tösor sprungo här 

                               med bara fötter och trasig kjol 

                               att plocka dungens bär, 

                               och här var det skugga och här var sol 
                               och här var det gott om nattviol, 

                               den dungen är mig kär, 

                               min barndom susar där. 

  
                                                                            Ur Stänk och flikar 

                                                                            Gustav Fröding 

  

(Detta är texten som är inristad på den s.k. Frödingsstenen vid Alster) 
  

  

Vi ses i Karlstad i mars 2011 

Styrelsen 
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Övrigt 

 

Nästa styrelsemöte blir i Stockholm den 15-16 januari 2011! 
 
 

 

 

 
 


