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ORDFÖRANDEN HAR ORDET Schnitzler, som arbetat med dessa frågor, är kontakt-
man i vår styrelse.

Ett brev har också sänts till de största busstillver-
karna med en lista på vad som krävs för guidens/
reseledarens optimala arbetsplats och den är uppde-
lad i tre delar: säkerhet, ergonomi och klimat med
vem som har ansvaret för de olika delarna och vilken
prioritet punkterna har. Brevet är undertecknad av
Gunilla Åström Jansson och Jan-Erik Kjellberg, för-
bundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksför-
bund. Också detta brev har sänts till våra medlem-
mar.

Fem minuter för ökad säkerhet i buss. Säkerhets-
filmen ”Safety on Bus & coach” som branschorgani-
sationen Bussbranschens Riksförbund nu tagit fram
beskriver bussens olika säkerhetssystem, hur en ut-
rymning av en buss ska gå till och vad passageraren
ska känna till för att få en säkrare bussresa. En nyttig
återkommande vidareutbildning! Hör av er till BR,
Tommie Vesterlund kommer gärna och presenterar
om ni vill, han finns på telefon 08/442 72 77.

Sedan vill jag tacka för alla nyttiga och trevliga
samtal jag haft under mässan, alla snygga informa-
tionsfoldrar om oss guider jag fick och såg. Det är
roligt att göra reklam för oss alla.

Gunilla Åström Jansson

Kära kollegor !

Hela vintern och våren har för min och styrelsens del
präglats av arbete med slutredigeringen av våra
riktlinjer för guideutbildning, säkerhetsbestämmel-
ser vad gäller vår arbetsplats i buss  och  samarbetet
med Bussbranschen samt förberedelser till många
möten av olika slag. Vi arbetar hårt på att stärka vårt
varumärke.

Rapport från TUR 2005
FörTurs årsmöte
Årsmötet firades eftersom man fyllde 10 år. Berit
Christoffersson avgår efter flera år som ordförande
och Bibbi Högbom från Östersund valdes till efter-
trädare.  Det är bra att Sveriges Guideförbund är
medlem hos FörTur. Läs mer om FörTurs arbete på:
www.turism.se

SveGuide och Svenska Bussbranschens Riksförbund
Det var en stor glädje att för fjärde året i rad få
överlämna priset till årets turistbusschaufför nomi-
nerad av en av SveGuides medlemmar. Jan Svensson
från Saxvallen fick priset för sin yrkesskicklighet.
Han är tredje generationen bussföretagare, hans far-
far startade företaget 1921, man kör skidturister,
teaterresor till Stockholm, pensionärsgrupper i Sve-
rige och Norge mm.

Vår gemensamma checklista för reseledare, guider
och förare presenterades också på Busstorget av mig
och Tommie Vesterlund, ansvarig för turism och
säkerhet hos Bussbranschen. Checklistan har sänts
ut till alla medlemsföreningar och enskilda medlem-
mar. Vill du ha Ditt eget exemplar kan Du ta fram
det på www.bussbranschen.se, och vi håller på att
lägga in den på vår hemsida. Annars hör av Dig till
Josef eller mig.
Listan innehåller också Etiska regler för svensk
bussbransch, Bussbranschens Code of Conduct vid
turist- och beställningsuppdrag, en SveGuides yr-
keskodex och m fl nyttiga adresser.
Gruppen för samarbetet mellan Bussbranschen och
Sveriges Guideförbund har permanentats och Josef

NYCKELN TILL EN LYCKAD GUIDNING

100% av dig skall vara hos publiken/resenärerna !

Uttala tidigt: ”GLÖM INTE ATT SÄTTA PÅ ERA
MOBILER NÄR NI GÅR UT UR LOKALEN/BUS-
SEN”.

NY MENING
          andas
NY TANKE
   gör en bild
NYTT TONFALL

ÄG TIDEN

BE ALDRIG OM URSÄKT

VAR FLEXIBEL I TID OCH RUM
(gruppanpassning)
och - - - -

TYCK OM DET DU GÖR!

Agneta Skoglund

www.turism.se
www.bussbranschen.se
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EN SÖNDAG EFTERMIDDAG PÅ
LINNÉS RÅSHULT

Den 8 maj, hade jag samlat guider från Blekinge
Guideförening - Guideföreningen Göken - Jönkö-
pings Guide- och Reseledarförening – KGR – Skåne-
guide och Vimmerby Västervik Guideförening till en
träff på Råshult.
På mina egna och SveGuides vägnar tycker jag det är
betydelsefullt och dessutom trevligt att föreningarna
i olika delat av vårt avlånga land träffas, för att se
över vad som kan planeras inför Linnéåret 2007.
Vad kunde då vara lämpligare än den plats där det
hela en gång började ?

Dessvärre kunde ingen från Göken/Öland komma
eftersom ”Världsarvet” hade kallat till genomgång
samma dag och från Smålands nordligaste län hörde
vi ingenting. Hoppas det går bättre nästa gång, för
det är viktigt med god framförhållning eftersom all
planering bör vara klar hösten 2006, då många
reseföretag börjar planera sina turer för kommande
år.

Det är inte meningen att alla skall göra allt efter
samma mall, men det kan vara bra att ha en viss
gemensam planering att gå efter. Några turistorgani-
sationer, t.ex. Region Skåne och Visit Småland har
lagt en trevlig 8 dagars resa från Skåne till Uppsala,
där man antingen kan göra hela resan i ett eller
hoppa av längs vägen för att se vad som ”ligger vid
sidan av”. Meningen är inte att vi skall konkurrera –
utan vi skall vara ett komplement och kunna ställa
upp med trevliga en och tvådagars resor.

Skåneguide har varit förutseende och redan börjat
planera dagsturer i Linnés spår och jag tror att det är
klokt att samtliga guideföreningar i Sverige börjar
göra detsamma och se över vad som är av intresse
inom just deras områden. Börja läsa in, ordna kor-
tare kurser och/eller föreläsningar, ut och reka osv.
En fantastiskt bra webbsida är den som Uppsala uni-
versitet har gjort: www.linneaus.uu.se/online eller
www.uu.se/linne2007. Över huvudtaget finns det
massor om Linné på nätet.

Efter att ha ätit en medhavd pique-nique, blev vi
guidade på Råshult av Mats Thelin, som på ett
mycket informativt och trevligt sätt berättade om
Råshult idag och om de förändringar som skall
vidtas inför jubileumsåret 2007. Platsen blev kultur-
reservat år 2002 och har en besöksfrekvensen på ca
15 000 personer per år, men man väntar mellan 50
000 – 100 000 år 2007. Intresset för Linnéjubileet är
mycket stort utomlands, i synnerhet i Storbritannien
och USA men även i Tyskland, så det gäller att vara
väl förberedd.

“Blomsterkungens”  Råshult
Jag finner det viktigt att påpeka en sak, nämligen
den ofta felaktiga beskrivningen av Linnés födelse-
hem. Av någon anledning beskrivs ofta det hus vi ser
idag som hans födelsehem, men – historien kan
berätta att det ursprungliga huset låg ett litet stycke
bort och förstördes vid en brand 1730. Huset vi ser
på Råshult Södergård idag är visserligen en likartad
byggnad, men uppförd 1750 och ger en bra bild av
hur en  mer välbeställd familj bodde under en tid när
95% av befolkningen var fattig och levde i misär

Foto: Ingrid Lovén

www.linneaus.uu.se/online
www.uu.se/linne2007
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med den högsta barnadödligheten i Europa. En tid
när Sverige drabbades hårt av pest och malaria men
hade endast 30 provinsialläkare.

Utanför ett av fönstret ser vi ett monoment som
avtäcktes 1864 och hade rests till minne av att tåget
gjort sitt intåg  i en hästburen värld. Nu kunde man
på två dagar förflytta sig i den fantastiska hastighe-
ten av 50 km i timman mellan Lund och Uppsala. En
färd som Linné under sin studietid och andra män-
niskor fick tillryggalägga under en 13-dagars resa.

Ängen är åkerns moder
På 1700- talet hade man 7 gånger mer äng än åker
och hela socknen hade på den tiden ca 2 000 ha äng
- idag har man 15. 1700-talets åkrar var små och
fulla av sten och på den tiden plöjde man inte, utan
använde åder. Det var först på 1800-talet man bör-
jade ta bort sten och kunde då börja plöja åkern.
Sädesmagasinet vi ser bredvid huset är från 1830-
talet.
Under flera århundraden har ängen fört en ojämn
kamp mot skogen. Gran var inte så vanlig här i södra
Småland, men tall fanns det ganska gott om och ett
lika litet välkommet träd på dagens äng som på
Linnés tid är, nämligen eken, för som Linné skrev
under Västgötaresan: ”…hon hatas på åker och äng:
ty där hon står, bränner hon bort gröda mer än något
annat träd”. Det stora problemet på 1700-talet var
dock att eken var ett Regalträd – det tillhörde Kro-
nan – och fick inte under några omständigheter röras
av bonden.
Här finns fortfarande avenbok eller ”vitbok” (av
familjen hassel), ett hårt träslag som man använde
till att göra vagnshjul av och tro det eller ej, dessa
hjul smordes med sniglar. Tur att det finns små
plåtburkar med olja idag.

En annan kvarleva på rot från gånga tider är lin-
darna, vissa av dem från Linnés tid. Dom stod där
nyhamlade och spretande mot himlen.
Sedan något år är Råshult återigen ett öppet land-
skap –som var brukligt på 1700-talet och de åter-
ställda åkrarna och trädgårdstäppan vårdas ömt av
Lena och Michael Michaelsson, som också bor i ett
litet torp på ägorna.

Den värkliga uppväxtplatsen
Den store lille mannen, Linné var endast 154 cm

lång, var drygt ett år gammal när familjen flyttade
ner till Stenbrohult (någon km från Råshult) där
hans fader var kyrkoherde från 1708 till sin död
1748. Den gamla kyrkan låg vackert vid sjön Möck-
eln som är Sveriges största oreglerade sjö. Den hade
sänktes 185 cm runt 1850.
Carl von Linnés fader, Nils Nicolaus Linnaeus som
levde mellan 1674 och 1748, ligger begravd tillsam-
mans med sina barn invid nya kyrka. Huruvida
hustrun vilar i samma grav eller på annan plats vet
vi dessvärre inget.

Hans gamla kyrka revs 1830 och det enda som finns
kvar från prästgården är den stora källaren som nu
är helt utgrävd och förmodligen byggdes av Nils. De
gamla lindarna hör också till denna tid. Härifrån och
halvvägs till kyrkan låg den stora och välplanerade
trädgård som Linnés fader anlade, och i vilken den
unge Linné fick sina första intryck av floran. Staty av
en av Sveriges mest kända personer och som är
skapad av Gerda Spichorn, restes 1948, genom hem-
bygdsföreningen Linnés försorg.
Kan tilläggas att de personer som idag heter Linné,
inte är släktingar till Blomsterkungen. Det är tagna
namn, eftersom Linnés inte hade några arvingar.

Möckelnsnäs
Hela detta projekt kommer att kosta ca 40 miljoner
när det står klart ock jag tror nog att jag kan tala för
samtliga guider när jag säger att det kändes som en
ära, att Mats Thelin bjöd oss in i det helt nyuppförda
Orangeriet. Det har uppförts har efter originalrit-
ningar och invändigt är byggnaden lite skålformad,
den är inte helt färdig vad beträffar färg och inred-
ning, men alla var nog rörande överens om att det
blir något helt unikt.
Framför Orangeriet skall man anlägga en botanisk
trädgård om 2 000 kvadratmeter och till anlägg-
ningen kommer också ett besökscentrum på 2 000
kvadratmeter och med en aula för 200 personer.
Vidare blir det ett Linnémuseum och ett prepara-
tionsrum, laboratorium. Det blir verksamhet hela
året om med konstverksamhet, vandrarhem och café.
Fem personer från Alnarp skall delta (2 hortonomer
och 2 landskapsarkitekter). I naturreservatet
”Kronan” blir det en runda på 1,2 km som alla
besökare kan traska runt.

Nedskrivet av Agneta Skoglund

VISSTE DU ATT....
år 2003 lånades 64,7 miljoner böcker ut på de sven-
ska folkbiblioteken,  dvs 7,2 böcker per invånare.
Barnböcker stod för 43 % av utlåningen.  Den totala
summan av utlånade medier var 76 miljoner, detta
inklusive talböcker, filmer och musik.  Andelen
böcker av den totala utlåningen minskar.

PROFILPROGRAMMET
Gå in på medlemssidorna i www.sveguide.com och
läs om vårt profilprogram.  Du vill väl synas!
Du som inte har tillgång till internet kan kontakta
kansliet på tel 011 39 24 20.
Skicka e-post till info@sveguide.com för användar-
namn och lösenord.

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com
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Rapport från besök på Nordkalotten, 6-8 april
2005

Jag fick en inbjudan att vara med och diskutera ett
samarbete över gränserna i Haparanda och Torneå.
 ”Gränslöst tänkande” anordnat av  Kemi-Tornio
Polytechnic i Torneå.

Några huvudpunkter under dagen:

Postvägsguider, ett gränsöverskridande samarbete
mellan : Sverige, Åland och Finland. Kursen ägde
rum hösten 2005 och nu kan några av våra medlem-
mar lägga till ”auktoriserad postvägsguide” på sina
visitkort. Peter Winquist från Eckerö, ansvarig för
utbildningen på Åland rapporterade.

Möte mellan de nordiska guideförbunden, Gunilla
Åström Jansson från SveGuide, Seija Sorsavirta (via
ITV), ordförande i Finlands Guideförbund, och
Börje Larsen från Harstad Guideförening i Norge,
diskuterade, utbildning, auktorisation, administra-
tion  ur ett samarbetsperspektiv. Det finns outnytt-
jade resurser när det gäller det gränsöverskridande
samarbetet, på Nordkalottennivå, där behov, motiva-
tion, möjligheter och färdigheter redan finns.
Ett samarbete som skall fortsätta och borde vara en
huvudpunkt på det nordiska förbundets möten. Nor-
dismen i ett nötskal! sade Seija och Gunilla.

Nordkalottens Guidenätverk är ett av de aktuella,
EU-projekten, som bildades just denna dag.
I interim-styrelsen sitter Elise Tullnär-Nilsson, ord-
förande, och Stina Lidström, ledamot, båda auktori-
serade guider från Sverige, Marja Jalkanen och
Sisko Kalliokoski från Finland. Ledamöter från
Norge utses senare. Föreningens säte är Norrbotten.

I maj äger auktorisationen rum efter drygt två års
studier. Ni skulle se kompendierna man gjort om
sina respektive länder. En guldgruva.

Hansi Geiter vid Luleå tekniska universitet/Musik-
högskolan i Piteå, presenterade ”Utbildningens roll i
upplevelseproduktionen” med underrubriker som
bl a ”begreppet upplevelse”, ”utmaningen att guidas
in i upplevelsen” och ”dramats och dramaturgins roll
i guidningen/upplevelsen”.

Leif Kosteniemi från Pajala presenterade projektet
”Vad skogen gav”: museivägen och därtill hörande
historiska byggnader med anknytning till skogsarbe-
tet och dess historia.

Presentation av destinationerna  Jokkmokk, Piteå,
Ylitornio-Övertorneå och Rovaniemi-Arktikum. För
några år sedan läste jag en artikel i SvD som hade
rubriken ”I Finland tror man på tomten - och på
turismen. 700.000 barn från hela världen skriver
varje år till Tomten i Rovaniemi, och ca 70.000
turister besöker varje år Rovaniemi och Julgubben.
Men är det verkligen säkert att tomten bara finns i
Rovaniemi undrar jag.

Jag blev också guidad i Kemi och fick gå ombord på
isbrytaren Sampo, halkade runt i deras Ishotell och
besökte den ryskortodoxa kyrkan i Torneå.
Och så till sist en gränslös mottagning  på Torneå
stadshus och en utmärkt presentation av bl a Provin-
cia Bothniensis.
Sedan hade de nordfinska guiderna sitt officiella
distriktsmöte och jag reste tillbaka till värmen i
Stockholm.

Gunilla Åström Jansson

Internet

Ca 75 % av medlemmarna i SveGuide har tillgång
till internet.  Och Sveriges Guideförbund har en egen
hemsida: www.sveguide.com.
Vår webmaster Olle har lagt upp en medlemsdel
kallad ”guider till guider” och för att komma in där,
måste man ha ett användarnamn och lösenord, som
man enkelt kan få genom att skicka ett mail till
info@sveguide.com.  Väl inne på medlemssidan
skall man så småningom kunna klicka sig till med-
lemsbrev, protokoll, nyttiga siffror mm – och inte
minst SveGuidens senaste nummer (totalt 3 nummer
hittills).
Här kan alla intresserade söka olika information och
det är också ett sätt att sprida information av aktuell
karaktär.  T ex kommer Nyttiga siffror att uppdateras
några gånger per år.
Ta som vana att titta på ”guider till guider” någon

gång i veckan, något kan ha hänt som vi vill delge
alla internetanvändande guider.

Idén kommer från FSAG i Stockholm.  Den allra
första medlemsinformationen var en varning för
ficktjuvar, sedan lite allmän och nyttig information
om stadshusets toaletter, info om fortbildning, in-
bjudningar till olika evenemang etc.
Internet är en kanal som inte får glömmas, och det är
inte helt omöjligt att SveGuiden i fortsättningen
kommer ut som nättidning – fast det är klart, den
som inte har tillgång till internet hemma eller på
arbetsplatsen skall givetvis få sin tidning i handen.

På det sättet kan vi spara pengar på tryckning och
porto, pengar som vi i stället kan lägga på en bättre
hemsida och på styrelsens arbete.  Detta är en fråga
som bör tas upp på kommande årsstämma.

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com.
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Konferens om Turismutbildningar

har hållits på Berns i Stockholm den 21 april 2005.
Agneta Florin från Turistdelegationen var projektle-
dare, och ordförande i Föreningen Rese- och Turis-
mutbildare är Barbro Andersson.
FRT är en ideell förening för lärare/utbildare inom
turism. Föreningens mål är: turismutbildningar an-
passade till näringens behov och samhällets krav. På
uppdrag av Turistdelegationen har Barbro Anders-
son synat guideutbildningen i en ny rapport som kan
laddas ned från www.tourist.se

Vi i SveGuide fick det stora förtroendet att presen-
tera våra ”Riktlinjer för utbildning och auktorisa-

tion” under rubriken ”Aktuella initiativ”. Det kändes
mycket väsentligt att få den här chansen.

Är ni intresserade av att läsa mer om guide- och
turismutbildningar i Sverige så har Turistdelegatio-
nen ett mycket omfattande material inom ramen för
Innovationsprogrammet inklusive fakta om svensk
turism 2005. Jag har plockat ut mycket intressant
från en cd.
Turistdelegationens e-post är kansli@tourist.se och
webbplatsen www.tourist.se

Våra Riktlinjer har skickats ut tillsammans med
medlemsbrev 2 till samtliga föreningar och enskilda
medlemmar.

Gunilla Åström Jansson

SIS, Swedish Standards Institute
I mitten av maj kommer SIS att  ha ett informations-
möte om ”standarder för Turistguider” med anled-
ning av att den europeiska standardiseringsorgani-
sationen CEN inlett sitt arbetet med en standardise-
ring av ett utbildningssystem av ”Tourist guides”. På
det europeiska mötet var vi alla representerade ge-
nom FEG. Rapport följer. SveGuide kommer att
vara representerat.

VISSTE DU ATT ...

Svenskar körde 1500 varv runt jorden, 6,1 miljarder
mil, det vill säga cirka 1525 miljoner varv runt
jorden. Så långt rullade den svenska personbilspar-
ken förra året. Den bestod då av 4,3 miljoner bilar.
Genomsnittsbilen kördes 1440 mil.

(TT) 050321

www.tourist.se
mailto:kansli@tourist.se
www.tourist.se
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Föreningen Uppsala Sigtunaguider
         Guider

Guider och reseledare från när och fjärran

VARMT VÄLKOMNA
till

   SVEGUIDE-DAGARNA 14 - 16 OKTOBER 2005

Fredag 14 oktober                               

Då är det höst i Uppsala, löven flyter på Fyrisån och det luktar studier i stan ...
Du blir då precis som de övriga ca 40.000 studenterna inskriven vid Uppsala Universitet

 9.00 . 10.30 Inskrivning

... och som student vill man roa sig, vi börjar med ...

10.45-11.45 Bubbel med Björck på Uppsala Slott samt visning av Rikssalen

...sedan ner för Slottsbacken och till en studentnation ...

12.00-13.00 Brunklunch   ... vad är det? Kom och lyssna!

... lite studier får det väl bli ...

13.30-16.30 Seminarier:  Tvärvetenskapliga ventilationer
* Friskvårdskonsulent Lars Book
* Arbetsförhållanden och arvodesfrågor

... dags igen för studentnöje ...

18.00-22.00 Ljus i Guds hus och studentkorridorsfest i sus och dus
med en touch av bl a Owe Thörnqvist och Ulf Peder Olrog

Lördag 15 oktober                               

 9.00-12.30 Konsistorium - SveGuides årsmöte   ...the same procedure as every year...

... skulle du slumra till under förhandlingarna lovar vi att du vaknar vid lunchen ...

13.00-14.50 Braklunch samt fysikaliska illuminationer på Ångströmlaboratoriet
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Linnéafton
...vi bjuder dig på en försmak av jubiléet 2007

300 år sedan Carl von Linné föddes

15.15-16.00 Linnéträdgården   ...hur man kan använda en 100-lapp...

17.45-22.30 En kväll i Linnés fotspår och middag med 1700-talsanknytning

Söndag 16 oktober                               

9.00 Avresa till Sigtuna

9.45 Stadsvandring - bland historiska personer och mumsiga munkar

11.45 Osmund och Emund bjuder på ruinspel i S:t Per

12.30 Sigtunastiftelsen - lunch och lite historik

Turism i den lilla lilla men aktiva staden.
Camilla Zedendahl, VD för Sigtuna turism, berättar under lunchen

14.15 Bussfärd åter mot Uppsala

        En helg fylld av trevnad, gemenskap och glada upptåg!

Med bekräftelsen på din anmälan får du ett detaljerat program med lokaler mm.

Kontaktpersoner:
Uppsala: Sigtuna:
Ingrid Persson Margareta W -Swenson
018-314296, 0739-072746 018-500544
mail: ingridpersson08@hotmail.com                                                            margareta.swenson@comhem.se                                                      

mailto:ingridpersson08@hotmail.com
mailto:margareta.swenson@comhem.se
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Föreningen Uppsala
          Guider

Konferensavgift:

Deltagande: Betalning före den 10/8     Betalning efter den 10/8

fredag-söndag  14/10-16/10 1.575:- 1.925:-

fredag-lördag 14/10-15/10 1.375:- 1.695:-

lördag-söndag 15/10-16/10 1.125:- 1.425:-

lördag 15/10 825:- 1.025:-

lördag endast årsstämman inkl. 225:-
lunch

Logi:  (bokas genom oss men betalas direkt till hotellet)

Priserna gäller natten mellan fredag/lördag och lördag/söndag

Hotell med dusch/toalett, inkl. frukost, per natt    Enkelrum                 Dubbelrum

Vandrarhem:
Uppsala Vandrarhem City, centralt, pris 330:- enkelrum, 220/pers dubbelrum, exkl. lakan
60:- och frukost.

Önskas mer info angående alternativt boende, kontakta gärna Uppsala turistbyrå 018-7274800
eller Föreningen Uppsala Guider.

För ytterligare info, helst via mail, kontakta

Föreningen Uppsala Guider
Ingrid Persson
Hasselvägen 6 A
743 34 STORVRETA
018-314296, 0739-072746
ingridpersson08@hotmail.com                                               

Comfort Hotell Svava, centralt mittemot 500:- 325:-/pers
Centralstationen och Arlanda Buss

mailto:ingridpersson08@hotmail.com
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ANMÄLAN

till SveGuidedagarna 2005 i Uppsala och Sigtuna

Anländer till Uppsala:
14/10  med bil  med tåg  med buss  kl _______
15/10  med bil  med tåg  med buss  kl _______
16/10  med bil  med tåg  med buss  kl _______

Avreser: datum ___________________ kl _______________

Logi: 14/10 15/10
Hotell Svava    
enkelrum  

dubbelrum  *)  

Uppsala
vandrarhem city
enkelrum  

dubbelrum *)  

Speciella önskemål:
*) Jag vill dela rum med: _______________________________________
 Önskar om möjligt rökfritt rum
 Jag önskar vegetarisk mat: ___________________________________
 Jag önskar övrig specialkost: _________________________________

Personuppgifter:

Namn ________________________________________________________

Adress _______________________________________________________

Postnr __________________ Ort _____________________________

Tfn ___________________ Fax ____________________________

E-post ____________________________________   Viktigt för vidare info!

Förening _______________________________________________________

Betalning sker till postgiro nr 69409-1 och skall vara oss tillhanda senast 10 augusti
för den lägre deltagaravgiften.  Därefter utgår den högre avgiften.
Vid avbokning fram t o m 14 september återbetalas 50% av deltagaravgiften. Efter detta
datum krävs läkarintyg för återbetalning av deltagaravgiften exkl. administrativ avgift.
Avbokning skall ske skriftligt.

Anmälan skickas till: OBS! Avgiften sätts in på:
Maria Lundin Pg nr 69409-1, Fören. Uppsala Guider
Strindbergsgatan 24 “SveGuide”
754 21 UPPSALA GLÖM INTE DITT NAMN!
Tfn 018-248867
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IGC KONGRESS PÅ FÄRÖARNA

Torsdagen den 14 april var vi några mycket förvän-
tansfulla guider från hela Norden som steg på Atlan-
tic Airways plan i Köpenhamn med destination
Torshavn, Färöarna. Flygturen visade sig bli en
fantastisk upplevelse både vad gäller vad vi kunde se
av naturen nedanför oss och servicen ombord som
var förstklassisk! Vi färdades från Kastrup över
södra Norge och Shetlandsöarna och så efter två
timmar dök de upp. Öarna i havet! Arton karga öar
sprungna ur vulkaners utbrott för länge sedan och
placerade mitt ute i Atlanten långt från alla andra
länder och samhällen.

Lite fakta är kanske på sin plats:
Färöarna ligger nordväst om Skottland och mitt
emellan Island och Norge i hjärtat av Golfströmmen
i Nordatlanten. Landet består av arton öar, är 113
km långt och 75 km brett. Det gör en kustlinje på
inte mindre än 1100 km och var man än befinner sig
på Färöarna så är man inte längre än 5 km från
havet. Det högsta
fjället är 882 me-
ter medan landets
genomsnittshöjd
över havet är ca.
300 meter.
Mellan öarna går
det tunnlar, den
längsta är över 5
km lång och mel-
lan de två största
öarna går det en
bro.
 Ca 48.400 män-
niskor bor på
Färöarna och de
flesta ca 18.800
bor i huvudstaden
Torshavn.

Sedan 1948 är Färöarna en självstyrande del av det
danska kungariket. Har sitt eget styrande lagting och
är inte medlem i EU vilket gör att det går alldeles
utmärkt att handla taxfree när man reser till och från
Färöarna. De flesta livnär sig på fiske som utgör 97
% av den färöiska exporten. Turismen är stadigt
växande och är den näst största industrin på öarna.
Det officiella språket är danska men färöiska är
huvudspråket sedan 1948. Färöarna har naturligtvis
en egen flagga som är vit i botten med ett rött kors
som linjeras av en blå rand.

Färöarna befolkades troligen först av irländska mun-
kar vilka fördrevs av nordmännen (vikingarna).
Dock blev munkarnas får kvar och helt naturligt

döptes öarna till Fåröarna, sedermera Färöarna av
vikingarna.  Idag räknar man över 70 000 får, för-
utom i lammningstid då antalet nästintill fördubblas.

Det bjöds på olika turer och vi fick se mycket av den
storslagna naturen, dessutom hade vi tur med vädret.
Klimatet kan annars vara mycket skiftande.
Vi fick se historiska platser, gårdar och kyrkor, som
det fanns gott om och vi fick en provsmak av den
färöiska kulturen och inte minst av den berömda
kaededansen, som nästan alla deltagarna deltog i.

Den pampiga invigningen av IGC:s årsmöte ägde
rum i det vackra konstmuseet i Tórshavn i närvaro
av ministern för turismen, direktören får Färöarnas
turistråd och ordföranden för Färöarnas Guideför-
bund..  Konstmuseet ligger i en park planterad med
många sorters träd, buskar och gräs med svanar och
änder simmande i dammarna och en porlande bäck.

Hela kongressen avslutades med en festmiddag på
Starvsmannafe-
laghuset med
sång, musik och
dans.

Själva årsmötet,
då?  Huvudfrå-
gorna var pirat-
guidning och gui-
dens roll som kul-
turarbetare.  Be-
träffande det först-
nämnda författa-
des en skrivelse
som skall använ-
das som underlag
vid kommande
uppvaktningar av
olika myndighe-
ter.  Vad gäller

”guiden som kulturar-
betare” åtog sig FSAG att vara koordinatör för ett
arbetsmöte, preliminärt i september, mellan de olika
nationella föreningarna.
Slutligen, en intressant fråga – var kommer nästa
IGC-möte att äga rum?  Jo, i Göteborg 21 – 23 april
2006 och IGC-föreningarna har redan fått en inbju-
dan.  Det preliminära programmet är fullspikat och
inte nog med att det är IGC-stämma, Göteborgs
guideklubb firar också sitt 60-årsjubileum!!!!!!

Sara som lyssnat till olika deltagare och samman-
ställt ovanstående

foto Kia Carlsson
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SveGuides återinträde i FEG

Det var oerhört glädjande att min motion om ett
återinträde i den europeiska guidefederationen fick
gehör vid SveGuides årsmöte i Linköping. För er
som inte är så insatta i denna fråga vill jag nämna
lite om vad som hänt.

Vid SveGuides årsmöte i Växjö 1999, valde för-
bundsmedlemmarna att träda ur FEG. Enda motive-
ringen verkade vara av det ekonomiska slaget, i varje
fall hördes pengarnas förespråkare mest. Min per-
sonliga åsikt har hela tiden varit en helt annan och
därför är det så positivt att vi nu bestämt oss för att
vara med igen, om än inte fullt ut. Vi har inte
rösträtt.

Det är min förhoppning att SveGuides medlemsföre-
ningar inom en inte alltför lång framtid kan enas om
att söka fullvärdigt medlemskap i FEG, alltså med
rösträtt. Det finns säkert många av er som kommer
att sätta sig emot detta, men innan ni gör det vill jag
ber er att på allvar tänka igenom vad ett sådant
agerande skulle innebära. Det vore detsamma som
att sätta käppar i hjulet för allt det arbete som
Sveriges Guideförbunds styrelse lägger ner för att få
ett legalt skydd för sina medlemmar. Dilemmat med
piratguidningar i hela Europa, har ju också varit en
av FEGs käpphästar under många år. Här är det
viktigt att vi håller samman. Tro inte för ett ögon-
blick att ni som enskild person eller enskild guide-
förening kan söka medlemskap i FEG. Endast ett
landsförbund kan vara medlem ! Tänk på det, och
kom till ”Årsstämmorna” och rösta !
För mig faller sig helt naturligt att även Sveriges
Guideförbund skall vara delakt i det europeiska arbe-
tet inom och för turismen och för att höja statusen för
de som utövar guideyrket. Alla arbetar ju inte heltid
med guider, men det är lika viktigt om man bara
arbetar ett visst antal månader per år.

I övriga EU länder, har man för länge sedan insett
att guidens roll är av stor betydelse för turismen, ger
myndigheterna också det stöd som behövs. På konti-
nenten är den professionella  guiden  respekterad och
accepterad i sin yrkesroll. och tack vara samarbete
man har inom FEG:s medlemsländer, verkar FEG
också som ett forum för dispyter mellan medlemslän-
der som inte rättar sig efter de regler som satts av
EU.

Sverige är numera  en del av EU, vilket gör att vi kan
hoppas på att man på högre nivå inser att EU:s regler
inom och för turismen även berör detta land. Man
rättar sig efter de förordningar som gäller t.ex. bus-
stransporter och chaufförers arbete inom turismen.

Det borde vara en självklarhet att detsamma gäller
för Sveriges Guideförbund och dess medlemmar. Det
är vi som är länken mellan turisterna och Sverige.
Det är vi som delar med oss av dess historia, natur,
kultur och sevärdheter. Det är vi som på bästa sätt
försöker ge turisten en upplevelserik vistelse i vårt
land, under kortare eller längre tid. När jag talat om
”Turisten” så menar jag inte enbart utländska gäster,
utan även alla de svenskar som vill ta del av så
mycket som möjligt, när de reser runt i vårt vackra
avlånga land.

Agneta Skoglund
ledamot SveGuides styrelse

Den Europeiska Turistguide Federationen grundades
i Paris 1986, som en länk mellan europeiska länder
för att samordna och stärka samarbetet inom den
professionella turistguidningen och för att represen-
tera professionen på en europeisk nivå och att publi-
cera och öka kvalitén på erbjudna tjänster för alla
besökare till Europa.
För närvarande har följande länder MEDLEMSKAP
i FEG:

ÖSTERRIKE, CYPERN, DANMARK, FRANK-
RIKE, TYSKLAND, GREKLAND, ISLAND, ITA-
LIEN, RYSSLAND, SPANIEN, OCH STORBRI-
TANNIEN.
LETTLAND är Associate Member
SVERIGE går nu åter in under detsamma.

Fullt medlemskap

Medlemsavgiften på 1 500 Euro ger varje land rös-
trätt. Vidare stöder medlemskapet en representation
vid Europakommissionens turist- relaterade möten.
Denna representation är kostsam då den medför
resor, deltagandet, och ibland övernattningar. Med-
lemsländerna anser att dock detta vara nödvändigt
för professionens framtid. FEG anser att detta är
enda sättet man kan fortsätta att hålla en hög profil,
för att främja sin status som en kvalificerad obero-
ende profession, och stödja framtida utarbetning av
”routes culturelles”, hållbar turism, eco-turism, till-

(Forts. på sidan 14)
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varatagande av det kulturella arvet och alla de områ-
den vi är tränade att bevaka.

Associerat medlemskap

Kostnaden är 500 Euro och ger medlemmarna rätt
att hålla sig à jour med alla olika händelser, tillhan-
dahålla nyhetsbladet EuroLetter, att deltaga vid all-
männa sammanträden – men ej rösta.

Agneta Skoglund

(Forts. från sidan 13)

Lite statistik och nyckeltal

När en turist i Sverige har använt hundra svenska
kronor, går 45 kronor till staten, vilket per år blir 44
miljarder. 30% av all handel i Sverige är gränshan-
del

Man kan dela in  våra turister i tre delar: affärsrese-
nären utgör 18%, privatresenären 62% och övriga
20%.
1,5 miljoner svenskar åker skidor utför i Sverige,
etthundratusen i Norge och tvåhundratusen i övriga
utlandet.

De sifforna så jag på Svensk Turisms rapportsida, se
www.svenskturism.se, där finns mycket matnyttigt
att ta till sig.

Man har också studerat shoppingturismen, Svenska
fritidsresenärer shoppar för 24 miljarder och utländ-
ska besökare för 19 miljarder. Det var några år sedan
nu som en av mina gäster från USA i förtroende sade
till mig ”I am a shopper you know”. Shoppingrap-
porten finns att tillgå på www.tourist.se/innovations-
programmet

Hur användbar är då svensk turiststatistik? ETOUR
har i en rapport analyserat statistiken över resor och
gästnätter. Gå in på www.etour.se och läs mer. Där
finns också mycket annat intressant att hämta.

I styrelsen har vi just diskuterat att det är dags igen
att meddelst siffror visa vilken viktig roll vi guider
spelar i landets turistnäring. För några år sedan
gick vi ut med en önskan, att ni alla skulle komma
in med en siffra om hur många turister ni haft hand
om under det gångna året. Vi ville också gärna ha
denna siffra uppdelat i svenska och utländska besö-
kare. Vi skall nu göra ett försök och vi ber er att
under 2005 ha en liten kalkylator gående i datorn
eller mobilen eller i huvudet, så återkommer vi.

Gunilla Åström Jansson

Liten rapport från Turistriksdagen 8/2
2005 på Foresta i Lidingö, Stockholm.

Svensk Turism i samarbete med näringsdepartemen-
tet och Sveriges Rese- och Turistråd inbjöd till en
dag där målet var att:
* skapa enighet om innehållet i den turistproposition
som skall behandlas i riksdagen våren 2005
* ge signaler till Turistrådet om framtida inriktning
* diskutera hur marknadsföringen av Sverige kan
finansieras
* skapa ett positivt samarbetsklimat mellan de olika
aktörerna i turistsverige

I december  2004 lade regeringen en proposition
kallad ”en politik för en långsiktig konkurrenskraftig
svensk turisnäring” (prop 2004:56).
Turistminister Ulrica Messing presenterade nuva-
rande organisation med den statliga myndigheten
Turistdelegationen under Näringsdepartementet och
statens till hälftenägande i Sveriges Rese- och Tu-
ristråd AB.

Statens roll skall i framtiden förtydligas. På det
statliga ansvaret skall främst ligga kunskapsbildning
och kvalitetsutveckling, samverkan och samordning
samt marknadsföring och marknadsbearbetning.
Det statliga delägandet i Sveriges Rese- och Turis-
tråd AB skall enligt förslaget fortsätta och mark-
nadsföringen skall utökas med analys. Det Sveriges-
främjande perspektivet, som delas med utlandsmyn-
digheterna, blir vägledande för arbetet.
Nutek är den myndighet som ansvarar för utveckling
av entreprenörskap och tillväxt i ett företag. Fokus
för Nuteks arbete på turistområdet blir näringsfräm-
jande och turistpolitiken får ett tydligt näringsper-
spektiv.

Föreslagna åtgärder för framtiden omfattar bl a en
utbyggnad av ett nätverk för turismforskning, ge-
mensamma marknadsföringsinsatser, utvärdering av
Framtidsprogrammet, stärkt samverkan inom Sveri-
gefrämjandet, ett förbättrat statistikunderlag, Starka
svenska turistiska utvecklings-områden och ökad
tillgänglighet till turistattraktioner.
www.regeringen.se/naring

Intressant för SveGuide
Ett nybildat Kompetensråd vill höja professionalis-
men i rese- och turistnäringen. RTS, Rese- och
turistindustrin i Sverige kommer att driva rådet i
samarbete med rese- och turisindustrin i Sverige
inom ramen för Framtidsprogrammet. Bland Kom-
petensrådets mål nämns vikten att verka för att
svenska turismutbildningar skall ligga i nivå med
eller högre än motsvarande internationella.
Man vill också kvalitetssäkra turismutbildningarna
genom att ett system för certifiering införs.

Gunilla ÅJ rapporterade

www.svenskturism.se
www.tourist.se/innovations-
www.etour.se
www.regeringen.se/naring


SveGuiden 41/2005

15

Konferens om Turismutbildningar

har hållits på Berns i Stockholm den 21 april 2005.
Agneta Florin från Turistdelegationen var projekt-
ledare, och ordförande i Föreningen Rese- och
Turismutbildare är Barbro Andersson.
FRT är en ideell förening för lärare/utbildare inom
turism. Föreningens mål är: turismutbildningar
anpassade till näringens behov och samhällets
krav. På uppdrag av Turistdelegationen har Barbro
Andersson synat guideutbildningen i en ny rapport
som kan laddas ned från www.tourist.se

Vi i SveGuide fick det stora förtroendet att presen-
tera våra ”Riktlinjer för utbildning och auktorisa-
tion” under rubriken ”Aktuella initiativ”. Det kän-
des mycket väsentligt att få den här chansen.

Är ni intresserade av att läsa mer om guide- och
turismutbildningar i Sverige så har Turistdelega-
tionen ett mycket omfattande material inom ramen
för Innovationsprogrammet inklusive fakta om
svensk turism 2005. Jag har plockat ut mycket
intressant från en cd.
Turistdelegationens e-post är kansli@tourist.se och
webbplatsen www.tourist.se

Våra Riktlinjer har skickats ut tillsammans med
medlemsbrev 2 till samtliga föreningar och en-
skilda medlemmar.

Gunilla Åström Jansson

Internationella guidedagen 2005

Som vanligt firades den internationella guidedagen
på många olika platser i Sverige.
En måndag i februari – inte alltid så lockande men i
Norrköping gjorde vi något annorlunda.
Vi bjöd in elever vid S:t Olofsskolan, där KomVux

bedriver undervisning i svenska för invandrare, SFI.
Vi hade tur med vädret, solsken, och de ca 100
eleverna i olika grupper uppskattade att få veta mer
om den stad de kommit till.

NAG, Norrköpings Aukt. Guider

Deltagare i SFI-undervisningen vid KomVux i Norrköping på Internationella Guidedagen 2005
framför Louis De Geer Konsert & Kongress, frusna men glada

foto Sara Classon

www.tourist.se
mailto:kansli@tourist.se
www.tourist.se
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AVS:

Sveriges Guideförbund
Skottsätter
618 33 Kolmården

Viktiga datum .......

2005
14 - 16/10 SveGuide 2005 i Uppsala och Sigtuna

2006 FEG:s kongress i Reykjavik
1-4 mars FEG 30-årsjubilerar
23-26 mars TUR 2006
21-23 april IGC i Göteborg

NYTTIGA SIFFROR 2005
Vill du ha ett ex på papper i A5-format?  Skicka in
40:- i frimärken till kansliet eller maila så skickar vi
med en faktura.

Siffrorna finns också  som pdf-fil på
www.sveguide.com “guider till guider”.  Där kan du
också finna protokoll och medlemsbrev.
Kontakta kansliet: info@sveguide.com för använ-
darnamn och lösenord

FÖRENINGSBREV

LÄNGS E 4:AN

Är det något i ditt område du vill tipsa dina guide- och reseledarekolleger om?  Vi har ännu större möjligheter
nu, när vi har våra medlemssidor på www.sveguide.com.  Meddela oss!!!

Stenstoderna mellan Nyköping och Norrköping (E 4 norr om trafikplats 127 Stavsjö)  är gjorda av
Rikard Högberg, som har bott i Ryssland i 20 år, på senare år som VD och ansvarig utgivare för den ryska
versionen av Dagens industri. Högberg är självlärd och har skulpterat figurerna i St Petersburg.  De fraktades
till Kila 1997, ett lass på 60 ton, fördelat på 3 – 4 lastbilar med stående, upp mot 4 m höga statyer.
Anledningen till placeringen vid Kila är att Högberg känner markägaren.
Skulpturerna föreställer gudomligheter ur de förkristna vanernas gudavärld.  Vanerkulten existerade jämsides
med asakulten, men dess gudar stod för fruktbarhet, handel, rikedom, fred och vällust.   De flesta figurerna
föreställer kvinnliga gudar.  De främsta bland vanerna var syskonparet Frej och Freja, som var fruktbarhetsgu-
dar.
Vanerna kom helt i skymundan för de mer krigiska och aggressiva asarna och Högberg har velat lyfta fram de
helt oförtjänt bortglömda vanerna och deras ideal.

För att ytterligare stärka banden med väst har Rikard Högberg fått uppdraget att skapa ett nytt Rurikmonument
i granit. Det gamla restes i Novgorod 1862 till 1000-årsminnet av Rysslands grundande.
Minnesmärket till Nyens (svensk handelsplats på vikingatiden) ära hittas nere vid Nevan en bit bort från
centrum. Monumentet föreställer en liten fästning där sex gamla svenska kanoner har riggats upp.

Flygplan
När man passerar Linköping möts man – om man kommer från Norrköpingshållet, på vänster sida av ett antal
flygplan, som alla tillverkats av SAAB.  De allra första ställdes upp inför SAABs 50-årsjubileum år 1987.
SAAB står för Svenska Aeroplan AB.
Strax före trafikplats 113, Linköping Ö, står J 35 Draken och AJ 37 Viggen, efter trafikplats 113 Saab 340 som
det står SkyWays på.  Efter trafikplats 112 mot Berg/IKEA står skolflygplanen SK 59 Safir och SK 60 (det ena
är gult) och slutligen trafikplats 111 mot Motala  attackplanen A 32 Lansen och A 29 Tunnan.  Det finns
ytterligare ett flygplan uppställt vid infarten till Saabs områden och det är en J 35 Draken, men det syns inte
från motorvägen.  För dig som inte är så bevandrad i flygplansförkortningar står J för jakt och A för Attack.
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