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ORDFÖRANDEN HAR ORDET feedback till våra turist-organisationer om hur vårt 
arbete fortskrider. Den europeiska standardiserings-
kommissionen håller på att slutföra sitt arbete med 
standarder för turistguider. Det tittar vi också på. 
 
Det har också kommit en enkät om våra arbetsvill-
kor, lika viktigt där är det att ni hjälper oss för att vi 
skall kunna uppfylla målet enligt ovan. 
 
Vi vill också kunna lägga fram en siffra på hur 
många gäster vi har på ett år, helst uppdelat i svenska 
och övriga. Vi gjorde en sådan undersökning för 
några år sedan, men den blev inte heltäckande, så vi 
gör ett försök igen. Alltså under sommarhalvåret: 
samla siffror och ge oss dessa via era föreningar eller 
ni som är enskilda medlemmar skicka dem direkt till 
oss. Före den 1 november 2006 vore det bra att ha 
era uppgifter. Tack i förväg. 
 
Jag besökte Turistriksdagen, som ägde rum i Stock-
holm den 8 februari i år. Den största rubriken på 
Svensk Turisms informationsblad är 
 

”Turism skapar nya jobb.” 
 
En studie som Turismens Utredningsinstitut gjort på 
uppdrag av Svensk Turism visar att sysselsättningen 
inom turism- och besöksnäringen ökat stadigt de 
senaste åren.  
Studien visar också att turism är en mer personal-
intensiv näring än många andra. Satsningar på turism 
är alltså ett effektivt sätt att skapa arbetstillfällen, 
inte minst regionalt.           
 
– Det är viktiga fakta som slås fast i studien, säger 
Nils Carlsson, ordförande i Svensk Turism. Inom 
näringen har vi kunnat se vilken betydelse satsningar 
på turism – såväl nationellt som regionalt och lokalt 
– har för sysselsättningen. Nu måste också våra poli-
tiker få upp ögonen för de möjligheter som turism- 
och besöksnäringen har att ge jobb åt fler.  
 
I utredningen konstateras att omsättningen per an-
ställd inom turism- och besöksnäringen är låg och att 
det inte krävs mer än c:a 1,4 mkr för att skapa ett 
jobb. Som en jämförelse krävs det inom fordonsindu-
strin 3,3 mkr och inom telekom 4,4 mkr. Ur syssel-
sättningssynpunkt är den inkommande turismen, 
alltså utländska turister som besöker Sverige, särskilt 
betydelsefull. Utländska turister konsumerar ofta mer 
varor och tjänster med högt arbetsinnehåll, som över-
nattningar på hotell och restaurangbesök. Förutom 
att de skapar momsintäkter genererar de utländska 
turisterna jobb inom den mest sysselsättningsintensi-
va delen av turism- och besöksnäringen.” 
 
Gå in på www.svenskturism.se och läs mer, det är 
alltid intressant! 
 
Det är viktigt för SveGuide att kunna visa vilken 

 
Var ligger vår lojalitet, vilket märke har vi på oss när 
vi guidar, vi uppmanas i hela samhället att ha kort 
som vi alternativt visar upp eller stämplar eller drar, 
vi får poäng, vi får förmåner, vi får köpa färsk potatis 
till sista april eller köpa en tårta till pingst för nästan 
inga pengar alls. Vi skall synas, göra reklam för en 
produkt, visa upp att vi är unika som medlemmar av 
någonting … etc. Våra plånböcker sväller, om inte 
av pengar, så av alla dessa kort. Men ett kort kan och 
skall vi bära på oss: 
 

 SveGuide-kortet  
 
Det är mycket glädjande att så många beställer våra 
kort. Och jag har redan fått många uppskattande ord, 
också från mina gäster om kortet. Anmälningsblan-
ketten ligger på hemsidan under guide till guide. 
 
Jag har de sista två månaderna gått igenom papper 
och andra dokument och försökt att rensa i mina pap-
per, jag är en sådan som sparar allt, verkligen allt, 
men nu går det inte längre. Så de stora svarta påsarna 
blir fler och fler. 
 
Bland mitt SveGuide-material efter drygt tio år i 
styrelsen, så finns det också många rapporter till ex-
empelvis Världsguideförbundet, till FEG också från 
tidigare medlemsperiod, till IGC, till våra turist-
organisationer m fl.  
 
Några punkter finns med överallt: 
 
 att arbeta för en utbildningsplan som skall se 

likadan ut i hela Sverige 
 att arbeta för ett nationellt examensbevis 
 att arbeta för att vårt yrke blir respekterat, 
 att arbeta för en säker och ergonomisk arbets-

plats i våra bussar 
 att arbeta för en ersättning som motsvarar vår 

utbildning och examen 
 
Vi har nu haft våra riktlinjer för en utbildning i snart 
två år. Alla våra medlemmar har i dagarna fått en 
enkät som vi ber er att besvara. Det är viktigt av 
många skäl att vi får era svar, bl a för att kunna ge 

www.svenskturism.se
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betydelse vi har för marknadsföringen av Sverige, 
såväl inom som utom landet. Varje nöjd gäst vi har 
talar om det för minst 10 personer i sin omgivning. 
 
 Har ni tänkt på att varje gång vi på våra årsmöten 
eller liknande har en gäst från Näringslivet eller från 
den Akademiska världen, så börjar man väldigt ofta 
att berätta om någon speciellt bra guide man haft 
någonstans och som gjort så stort intryck för ens 
besök. 
 
Vi stärker vårt varumärke och vi är bland de bästa på 
marknadsföring av Sverige. Inte sant? 
 
Ha en riktigt bra sommar, 
så ses vi i Åre. 
Gunilla Åström Jansson 

Vimmerby, är hon också anställd till 25 % vid (KB) 
Kungliga Biblioteket i Stockholm. Där arbetar hon 
merparten av året med att bl.a. iordningställa allt det 
material som har med författarinnan Astrid Lind-
grens livsverk att göra. Det är mycket omfattande 
och ännu after 4 år, är man endast på sorteringsstadi-
et, och rör sig bl.a. om ca 50 – 75 000 brev och 600 
stenografiböcker. Lena berättade med stolthet att 
arkivet nu är ett UNESCO ”Världsminne”, det första 
som tilldelats Sverige! Inom parentes kan sägas att 
man också arbetar med en annan internationellt känd 
svensks stora skriftsamling – nämligen Emanuel 
Swedenborg som levde under 1700- talet. 
 
Det är nog inte så känt bland allmänheten att vår 
älskade författarinna stenograferade alla sina böcker, 
från ”Britt- Marie lättar sitt hjärta”, vilken kom ut 
1944, till ett pris av 3 kronor och 50 öre och fram till 
sista bok ”Emil och soppskålen” 1997. Astrid utbil-
dade sig nämligen till stenograf när hon som ung 
flicka kom till Stockholm. 
Tydligt är, att hon hade en naturlig talang för något 
som de allra flesta finner mycket svårt.  
 
Vi fick en kort tillbakablick av Näs som prästgård 
och att den har traditioner som går tillbaka till år 
1411. År 2000 köptes huset in av Vimmerby Kom-
mun, som alltså är den nuvarande ägaren och målet 
är att man skall bli en stiftelse. 
 
 
Näs skall vara museum och kunskapscenter, ett kom-
plement till Astrid Lindgrengården, 
Där man också skall samla: 
* Dokumentation 
* Information 
* Utställningsverksamhet 
* Gästforskare/ stipendiater 
* Forskning och studier 
* Utbildningsverksamhet 
* Programverksamhet 
* Virtuellt museum 
Man skall också ta hand om foton och syssla med 
översättningar. Astrid Lindgrens böcker är idag över-
satta till 92 språk och skall vi räkna ”Idas visa” som 
finns på transpiranto (Grönköpingsdialekt) så blir det 
93. Forskare skall kunna komma hit och arbeta och 
då även bo över i ett trevligt gästrum på andra vå-
ningen. 
Det gamla vigselrummet på första våningen skall 
användas till permanenta utställningar 
 
Den första utställningen sommaren 2006 berör illust-
ratören Björn Berg, som föddes i München och kom 
till Sverige 12 år gammal. Den 8 april kommer 
Astrids dotter Karin Nyman för att hålla en föreläs-
ning. 
 
Alldeles vid vägen som leder upp till den gamla 
prästgården står ”sockerdricksträdet”, som vi alla 

EN SAMMANKOMST I ASTRID  
LINDGRENS VÄRLD. 
 
Jag finner det glädjande att min avsikt, att med jäm-
na mellanrum, föra samman guideföreningarna i söd-
ra Sverige, nu på allvar börjar få gehör. Det var nu 
tredje gången och med säkerhet inte den sista. Nu 
återstår bara att få med Jönköping och 
”Kalmariterna” för att kunna släta ut gränserna mel-
lan de olika länen och landskapen. 
Oh nej – det är inte meningen att vi skall bli en regi-
on med en guideförening – men det är önskvärt att vi 
träffas, arbetar och utbyter tankar och idéer med var-
andra, inom en region, där vi av naturliga skäl har så 
mycket gemensamt.  
Nästa år har vi två stora jubileer att fira – nämligen 
Linné 300 år och Astrid Lindgren 100 år. För det 
sistnämnda, vad kunde då vara bättre än ett besök 
hos Vimmerby/ Västervik Guideförening, där Birgit-
ta Karlén tillsammans med Christina på Turistbyrån 
och intendent Lena Törnqvist gjorde allt för att dela 
med sig av Astrids värld från fantasi och verklighet. 
Ett stort, stort tack från oss alla ! 
 
Vid middagstid anlände förväntansfulla guider från 
Kronoberg- Skåne- Blekinge- och Vimmerby/
Västervik Guideföreningar till Astrid Lindgrengår-
den i Vimmerby, där vi efter sedvanliga välkomst-
kramar och andra artighetsbetygelser hängav oss åt 
vår medhavda pique-nique – inomhus, för det var 
kallt ute. Vår kollega Birgitta Karlén  
hälsade välkomna och började med att visa en trevlig 
och informativ film om Astrid Lindgrens värld, samt 
en visning av Astrid Lindgrengården där besökaren 
kan sätta sig in i den folkkära författarinnans liv och 
livsverk.  
 
Därefter stod Astrid Lindgrens Näs som värd för de 
vetgiriga guiderna och det började med en mycket 
intressant och trevligt presenterad föredragning av 
intendent Lena Törnqvist. Förutom arbetet på Näs i 
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blivit bekanta med genom Pippi och hennes upptåg. 
Redan år 1811 kallade man träden (det är totalt tre) 
”de uråldriga almarna”, vilket innebär att det måste 
vara minst 300 år gammalt. Astrid talade också om 
det som ”uggleträdet”.  
 
På Näs ägor ligger det tre byggnader, det jag redan 
nämnt, samt det gula huset och det röda huset. Det 
mindre röda huset var Astrids födelsehus och där 
tillbringade hon sin tidiga uppväxt tillsamman med 
sina älskade föräldrar - Samuel August och hans 
hustru ”den vackra Hanna”. Det var ingen stor bo-
stad för den unga familjen, endast två rum och kök, 
med sovrummet som genomgångsrum till, på ena 
sidan köket och på den andra sidan – salen. Pappan 
sov i sängen och mor Hanna i utdragssoffan, medan 
barnen fick turas om att sova i pappas säng och i en 
sovplats på golvet. Det sistnämnda gillade inte Astrid 
för då blev den stora spegeln alltför påtaglig och 
skrämmande- det var ju bakom den som djävulen 
bodde. 
Det var i sovrummet som syskonen; Gunnar, Astrid, 
Stina och lilla Ingegerd lekte ”Inte stöta golvet”, 
egentligen ganska svårt, för det gällde att med arm-
styrka och vighet ta sig runt hela rummet med hjälp 
av möbler och fast inredning – utan att nudda golvet.  
 
Det röda huset blev för litet för familjen och Astrid 
var 13 år när man flyttade till det nybyggda gula 
huset strax intill.  Hennes födelsehus gjordes om till 
bostäder för lantarbetarna 1920. Man upphörde med 
jordbruket 1965 och då passade Astrid på att friköpa 
huset för att återställa det som hon mindes det från 
sin barndom. Från släktingar köpte hon in original-
möbler och andra saker, som varit en del av hennes 
barndoms hem. På en vägg i köket ser man faderns 
och moderns kyrkhattar, hans svart och hennes en 
stråhatt och i mitten hänger Samuel Augusts käpp. 
Mitt emot den vackra lilla Klafreströms spisen, mo-
dell N 328A, står det blankslitna matbordet som är 
ett original från den tid, när Astrid åt där som barn 
och i ett hörn står mor Hannas lilla ”ökestol”. Det 
var en mycket liten ekstol, som placerades i båten på 
Mossjön, när Hanna var ett litet barn. Där skulle bar-
net sitta säkert under båtfärden.  
Både det röda huset och det intilliggande gula huset 
skänkte Astrid till sin broder Gunnars tre döttrar och 
det är fortfarande i familjens privata ägo. Det röda 
kommer att visa för allmänheten undersommarmåna-
derna.   
 
Eftermiddagen avslutades med en stadsvandring, där 
de flesta av deltagarna var mycket positivt överras-
kade av att Vimmerby har så många små trähus kvar 
– trots sina bränder. Tänk vad mycket ni Vimmerby-
guider har att delge besökarna; staden då – staden nu 
och Astrids Vimmerby. Så mycket att ta del av, på så 
liten yta. Jag måste också berätta att vi började vand-
ringen med ett besök i det gamla Rådhuset vid torget. 
Där tog turistchefen Christina emot på trappan och 

må jag säga att hon, med rätta, var stolt över Turist-
byråns fantastiska läge. Tillåt mig säga att det är 
oerhört positivt när politikerna i en kommun inser 
värdet av att låta Turistbyrån få en framträdande 
plats i en stad/ort. Det är ju den som är kommunens 
ansikte utåt när det gäller att hälsa turister och andra 
besökare välkomna.  
 
Dag två hämtades vi av en lite buss för att kunna 
förflytta oss till områden bortom Vimmerby och där 
vi alla var barn i Bullerbyn. Det var en strålande sen-
vinterdag med en helt klar blå himmel, lite svalt men 
utan en vindpust. Att kunna ströva runt i detta vackra 
område, utan en enda turist inom synhåll, kändes 
nästan overkligt. Annat är det under sommaren då ca 
50 000 människor kommer hit för att se den berömda 
filminspelningsplatsen.  
Vi fortsatte bort till Emils Katthult, men dit hade 
också fyra tyska turister sökt sig i vinterkylan. Vad 
annat kan man vänta sig? 
 
Nästa gång är det Karlskronas tur att ta emot, vilket 
blir våren 2007, men dessförinnan är det många gui-
deföreningar söder om Norrköping som skall samlas 
I Växjö för En tur i Linnés fotspår den 16 – 17 sep-
tember. Om detta återkommer jag lite senare i vår. 
 

Till dess, det bästa från, 
 Agneta Skoglund 

  
  
På många platser i Sverige har universitet, högsko-
lor, studiecirklar och föreningar startat upp kurser av 
olika slag för att vara redo för det stora 300- års jubi-
leet år 2007.  
 
För Sveriges Guideförbunds del (jag är ansvarig för 
södra Sverige) samlade jag guider redan den 8 maj, 
2005, på Råshult för en första träff och information 
om de platser som hade med Linnés barndom att 
göra – nämligen Råshult, Stenbbrohult och Möckels-
näs, vilket ni kunde läsa om i Jul Micken. Ryktet 
spred sig och det känns mycket bra att så många gui-
deföreningar är intresserade av att ta del av det upp-
lägg till självstudier som har tagits fram av dels, Wi-
van Mellberg, dels av mig. Det är ett ambitiöst pro-
gram avsett för auktoriserade guider. De av er som är 
intresserade skall höra av sig till mig så snart som 
möjligt, för det är viktigt med god framförhållning 
inför provet som kommer att hållas på olika håll den 
6 december i år. Jag kommer nu att vara borta     

INFÖR  
LINNÉÅRET 2007 
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Sagt av Linné 
Intet är kärare än livet, 
intet angenämare än hälsan, 
intet mer olyckligt än sjukdom, 
intet fasligare eller förskräckligare än döden. 
Vår Skapare har inte givit oss ett kort liv 
– det är vi själva som gör det. 
                 Agneta Skoglund 

 
mycket så emaila: 047080463@telia.com och jag 
sänder upplägget till er., som önskar avlägga provet.  
 
Min tanke är att ”Linné – att studera” skall ligga till 
grund för självstudier. Det är inte hellre tänkt att 
Sveriges Guideförbunds guider skall ägna sig åt bo-
tanik, biologi, zoologi och andra tvärvetenskapliga 
ämnen, såvida man inte har utbildning för detta. Vi 
har ju en hel del specialutbildade guider, men i annat 
fall anlitas expertis på plats, personer som kan ge en 
fördjupad bild om sitt ämne.  
 
Det vi skall var bra på är att ge turisten/resenären en 
historisk upplevelse. Att kunna ta dem tillbaka till 
1700-talet och på ett kunnigt, trevligt och personligt 
sätt berätta om den tid som Linné levde i.   
Tänk på vad du själv skulle vilja veta om du var med 
på en resa. 1700- talet var en oerhört spännande och 
banbrytande tid.  
  
VIKTIGT ! 
Jag vill också uppmana alla japanska guider, som 
är intresserade av att arbeta med resor i Linnés spår, 
att höra av sig till mig så att vi får en inblick i var det 
finns tillgång till japansktalande guider för 10-
dagarsresor i Sverige, men även för kortare resor vid 
efterfrågan. 

 
LINNÉ-FEBER 
 
Det gäller att hänga på.   
 
Carl von Linné gjorde ju många uppmärksammade 
resor över hela Sverige och på sin öländska resa pas-
serade han också Norrköping.  Han övernattade och 
såg på staden och dess industrier, beundrade socker-
bruket och Norrköpings ström som flöt förbi textilfa-
brikerna.  En liten park, som vi tills nu kallat Swart-
zens park har fått byta namn till Carl von Linnés 
park och här kunde han, Carl, mycket väl ha stått 
och tittat på hur laxarna hoppade i Strömmen.   
 
Det gäller, som sagt, att hänga på! 

mailto:047080463@telia.com
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Östersunds Guideförening    
hälsar välkommen till 
SveGuide 2006 i Åre 
 

Tema: Fjäll och Turism 
 

Fredag 29 september 
10.00-12.00 Registrering på Hotel Holiday Club (HC), Åre 
12.00 Öppningsceremoni, lunch på HC 
 Guidad promenad genom byn 
14.30-17.00 SveGuide-forum 
 Fri tid / Åre Höstmarknad / upplevelsebad på HC 
19,30  Middag.  Kvällen avslutas i Åre Gamla kyrka 
 

Lördag 30 september 
8.00 Buss från Åre till Fröå Gruva 
 SveGuidestämma på Åreskutans sluttning 
 Paus för kaffe och lunch 
 Föreläsningar om hälsoturism, fjällens geologi samt visning av 
 gruvmiljön 
17.00 ca Åter i Åre by 
20.00 Festmiddag på HC 
 
Söndag 1 oktober 
9.00 Buss från Åre västerut mot Handöl. Historia och nutid i en liten fjällby 

med karoliner och täljsten. En uppfriskande dusch vid Tännforsen och 
 avskedslunch. Buss åter till Åre. 
14.00 Åter i Åre. 
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guider och reseledare kommer till höstfagra Åre – härligt! 
Vi i Östersunds Guideförening ser fram emot att få ta hand om er!  

Tillsammans gör vi en bra stämma! 
Spännande diskussioner och möten ger bättre förutsättningar för guider i framtiden!  

Samarbete mellan olika guideföreningar initieras! 
Yrkets status höjs och utmaningar i form av nya uppdrag skapas! 

Utbildning och auktorisering av guider får starkare fäste inom turismen! 
SveGuide stärks som organisation! 

Östersunds 
Guide- 

förening 
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Konferensavgift:  
 
 
Deltagande  Anmälan och   Anmälan och  
  betalning senast 4/8 betalning efter 4/8 
 
Fredag-söndag  1300 kr   1600 kr    
Fredag-lördag   1000 kr   1300 kr 
Lördag-söndag  1000 kr   1300 kr 
 
 

Resa:  
Undersök olika alternativ så fort som möjligt. Tågresor bokas på www.sj.se 
Nattåg tar dig ända fram till Åre bykärna. OBS - 90 dagar innan resdag släpps Just Nu-biljetter. Alltså, 
om avresan sker den 28/9, så gäller det att vara på hugget den 1/7 för att kunna boka dessa. 
 
Flyg tar dig till Östersunds flygplats som ligger på Frösön. Tre operatörer flyger till Ösd för närvarande: 
www.sas.se,  www.flynordic.com och  www.flyme.com. 
Transfer beställes separat tel 020-979797 eller www.flygtaxi.se/areflygtransfer. 
Från flygplatsen till Åre är det 90 km. 
OBS – om det blir tillräckligt många som anländer med samma flyg kan vi nog ordna särskild transfer. 
 
 

Övrig praktisk info:  
Åre bykärna är liten och vi kommer att förflytta oss till fots under fredagen, samt mellan hotell och 
andra aktiviteter, till och från bussar mm. Så därför är praktiska skor, varm tröja och vindtäta ytterplagg 
helt nödvändiga. Dessutom gärna liten ryggsäck i stället för väska och kanske gåstavar. 
 
Upplevelsebadet på Holiday Club är spektakulärt och värt att pröva. Där finns saunaworld med bl a isba-
stu och ispool! Ta med baddräkt. Ej boende på HC betalar separat för det. 
 
Klädkod för middagarna: fredag informell och lördag festmiddag. 
 
Åre Höstmarknad pågår samma helg som SveGuidestämman. Försäljning av lokalt producerad slöjd och 
matvaror, samisk medverkan och aktiviteter av olika slag. 
Tips för medföljande! 
 
Passa på att stanna några dagar extra i fjällvärlden! 
Åre är hett just nu. Åre kommun är utsedd till årets tillväxtkommun! 
Det byggs frenetiskt inför nästa vintersäsong! 
VM i utförsåkning går av stapeln 3 – 18 februari 2007! 
 
 
 

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss:  
 
Linda Brandt Gunilla Nilsson Edler  Inga-Lena Eriksson 
063 154623 arb  0640 681080  063 105797 
070 6798577 070 3716104 0730 293062 
linda.brandt@jll.se gunilla.ne@telia.com ingalena.eriksson@ 
brandtlinda@hotmail.com  zonline.ostersund.se 
 

www.sj.se
www.sas.se
www.flynordic.com
www.flyme.com
www.flygtaxi.se/areflygtransfer
mailto:linda.brandt@jll.se
mailto:gunilla.ne@telia.com
mailto:brandtlinda@hotmail.com
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Logi.  OBS olika bokningsförfarande ! 
 
Hotellen bokas via oss, Ösd GF.   
Lägenheter bokas direkt hos respektive anläggning.  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vi erbjuder två hotell som båda ligger centralt i Åre bykärna. 
Hotellpriserna gäller natten mellan fredag/lördag och lördag/söndag.  
Hotellpriserna gäller per person, per natt. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Holiday Club, modernt hotell med många möjligheter. Här håller vi till med incheckning, in-
vigningslunch på fredagen och lördagens festmiddag. 
Läs mera på www.holidayclub.se 
Pris per person/natt: i dubbelrum, 670 kr, enkelrum 1060 kr. 
Bokas via Ösd GF. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Hotell Diplomat Åregården, vackert anrikt hotell med mycket atmosfär, vid Åre Torg. 
Läs mer på www.diplomathotel.com 
Pris per person/natt: i dubbelrum  675 kr, enkelrum 920 kr. 
Bokas via Ösd GF. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Här kommer två lägenhetsalternativ.  
Lägenheter för er som vill få ner priset och fixa frukost själva. Kom ihåg att till grundpriset för 
lägenheter tillkommer linne och avstädning, men omräknat till pris per person och natt blir det 
förmånligt. 
Tips till er som funderar på delat boende! De flesta föreningar har mejllistor till sina med-
lemmar, använd dem och fråga dina kollegor om delat boende! 
____________________________________________________________________________ 
 
Åre Fjällby   
Lägenheter med god standard av varierande storlek och antal bäddar. Gångavstånd 800 m till 
bykärnan. Lägenheter med 1-5 rum. Bor en person i var sitt rum så hamnar slutpris, inkl avstäd-
ning och linne, på ca 500 kr pers/natt. Men detta gäller under förutsättning att hela lägenheten 
är uthyrd. 
Läs mera på www.skistar.com 
Boka per tel 0647 17780. Ange ref: sveguide 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Gästhuset & Engmans stugor 
Erbjuder lägenheter av varierande storlek och antal bäddar. Gästhuset, med ett litet antal lägen-
heter, ligger mitt i byn och stugorna på lite längre gångavstånd. 
Läs mera på www.gasthuset.se    
Boka per tel 0647 665450 eller mejl: info@gasthuset.se 
Detta är ett bra alternativ, med utrustat kök och du fixar din frukost själv. 
Ange ref: SveGuide 
____________________________________________________________________________________________ 

www.holidayclub.se
www.diplomathotel.com
www.skistar.com
www.gasthuset.se
mailto:info@gasthuset.se
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Anmälan till SveGuide 2006 i Åre 
 
Namn  ____________________________________________________________ 
 
Adress ____________________________________________________________ 
 
Postnr __________________________ Ort ___________________________________ 
 
Tel _____________________________ Fax ___________________________________ 
 
Mobil  _____________________________________________________________ 
 
e-post ____________________________________       Viktigt för vidare info! 
 
Förening __________________________________________________________ 
 
 
Anländer till Åre 
 
Datum __________________ färdsätt ___________________ kl __________________ 
 
Avreser från Åre 
 
Datum __________________ färdsätt ___________________ kl __________________ 
 
Logi 
 
Boka hotell _________________ Enkelrum _____________ Dubbelrum ___________ 
 
Delar rum med  __________________________________________________________ 
 
Ankomst ___________________ Avresa ______________________________________ 
 
Lägenheter bokas direkt hos respektive anläggning, men ange här var du kommer att  
 
bo _____________________________________________________________________ 
 
Betalning av konferensavgiften sker till Ösd Guideförenings PlusGiro 235258-1 och skall vara oss tillhanda senast 
4 aug för den lägre avgiften. Därefter utgår den högre avgiften. Ange ditt namn på betalningen. 
 
Sista datum för anmälan är 4 september 2006. 
Därefter sänder vi bekräftelse med ett detaljerat program och andra upplysningar. 
 
Vid avbokning tom 4 september återbetalas 50 % av konferensavgiften. Efter detta krävs läkarintyg för återbetal-
ning av konferensavgift exkl administrativ avgift. Avbokning skall ske skriftligt. 
 
Anmälan postas till: 
Gunilla Nilsson Edler   tel bostad 0640 681080  
Pumparvägen 27    mobil 070 3716104 
830 44 Nälden     mejl: stamma2006@sveguide.com 

mailto:stamma2006@sveguide.com
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Carl von Linné 
1707 – 2007  
Mr Flower Power - en ut-
maning för alla Sveriges 
guider! 
 
Med ett långt förflutet i Kronobergs Guide- och 
Reseledarförening hade jag förmånen att få vara 
med och starta SveGuide på 80-talet. Sen har jag 
följt föreningens öden in i 2000-talet!  
Och nu vill jag servera en bra nyhet för er i för-
bundet som är intresserade av allt från1700-talets 
historia till natur, miljö och botanik. För inför 
jubileumsåret kommer vi i Sverige på många håll 
att behöva kvalificerade Linnéguider.  
 
Linnéminnen i Sverige 
Linné besökte många platser i de flesta av våra land-
skap under sina sex forskningsresor genom landet. 
De flesta  regioner, län och landskap kommer att 
levandegöra och visa sina Linnéminnen. Linnés fö-
delsehem Råshult, skolstaden Växjö, studiestaden 
Lund och Uppsala där Linné levde och verkade lik-
som de tre universiteten i Lund, Uppsala och Växjö 
gör särskilda insatser. 
 
”Linné was here”  
Simon Irvine, den välkände trädgårdsmästaren på 
Läckö slott har kläckt idén om att skylta upp 33 
”Linné was here”-platser över hela landet. Det är inte 
de välkända platserna som Linnés bostäder t ex – dit 
kommer ju besökarna ändå – utan speciella platser 
som Linné nämner i sina reseskildringar. Man ska 
kunna resa med sin ”stämpelbok” och samla stämp-
lar på dessa platser – ”I was here”. 
 
Bra hemsidor 
Men börja med att titta på den nationella hemsidan 
www.linne2007.se så får ni en samlad bild av det 
som är på gång inför 2007.  Generalsekreterare för 
den Nationella Linnékommittén är  Åse Berglund på 
Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. 
Ni kan också läsa i www.linnaeus.nu – en sida till-

verkad av Kunskapsprojekt Linné i Linnébygden. 
Detta är två sidor av riksintresse. 
Flera län/landskap (ofta genom länsstyrelserna) har 
egna linnésidor: Skåne, Kronobergs län, Öland, 
Västra Götaland, Uppsala m fl. 
Trädgårdsturism Linné www.linneturism.se är en 
riksförening. Smålänningen Marianna Agetorp, träd-
gårdsjournalist och poet har genom idogt arbete sam-
lat de flesta av Sveriges visningsträdgårdar på hemsi-
da och i en broschyr, stora som små. Utmärkta be-
söksmål för trädgårdsresor. Ett nytryck av broschy-
ren kommer i maj 2006. 
 
Bra litteratur 
Det har skrivs praktiskt taget hur mycket som helst 
om Linné – kolla på ”Linné” på nätet så får ni 
se…..Inför nästa år kommer en bokflod utan like av 
akademiska verk, linnébiografier, trädgårdsböcker 
mm. T ex så har Linnés sex legendariska resor över 
Sverige utkommit i pocketböcker. Den bäste 1700-
talsförfattaren tyckte 1800-talsförfattaren Strindberg!  
Så har ni intresse för denna nya ”guide-nisch” så 
aktivera er redan nu, börja läsa allt vad ni kommer 
över, sök litteratur på antikvariat och se det som en 
långsiktig satsning. Som vanligt blir det ju ni själva 
som får skapa er dessa jobb…. Men det vet ni ju. 
 
Turism – endast en del av jubileet 
Efter en trög start när det gäller planering av jubileet 
på alla plan känns det som om korken dragits ur flas-
kan, både i riket, likaväl som regionalt och lokalt. 
Det är många aspekter som kommer att beaktas un-
der jubileet, allt från naturpedagogik för skolan till 
den akademiska forskningen. Det jag ska beskriva 
här är enbart det som handlar om det ”turistiska re-
sandet” . 
Södra Smålands Turistråd var bland de första som 
började ta fram turistprodukter inför jubileet, Linné 
är ju född i  Småland strax norr om Älmhult, och vi 
hade bråttom... Därför har vi också skaffat oss en 
bra, samlad bild och byggt upp ett kontaktnät i lan-
det. Allt om denna bakgrund kan jag berätta om eller 
skicka material om ni hör av er. 
 
Turistiskt resande 
Södra Smålands Turistråd har i samarbete med andra 
regioner lanserat fyra reseförslag, både för interna-
tionellt och svenskt resande: 
- ”En dag i Linnés Småland” – 1-2 dagars resa i 
Linnés barndom de första 9 åren i Råshult och Sten-
brohult och de 11 åren i skola i Växjö. 
- ”Linné i Småland och på Öland” – 4 dagars bota-
nisk resa i samarbete med Ölands Turist 
- ”Temaresa Carl von Linné” – 8 dagars 
”kulturresa” Lund-Uppsala baserad på Linnés skåns-
ka resa (fast omvänt) i samarbete med turistorganisa-
tionerna i Skåne, Småland, Östergötland, Sörmland 
och Uppland. Vi börjar i Lund och slutar vid Linnés 
grav i Uppsala. Tyvärr har Stockholm inte visat nå-
got intresse i vårt samarbete, trots erbjudanden, an-

www.linne2007.se
www.linnaeus.nu
www.linneturism.se
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nars hade det varit lämpligt att avsluta med ett 1700-
talsprogram i Stockholm med alla de fantastiska mil-
jöer som finns där. 
Slutligen erbjuder vi också en kortversion av 8-
dagarsresan – en intensiv ”miniresa” på tre dagar 
avsedd för researrangörer och resejournalister (och 
japaner förvisso…) i samarbete Skåne, Småland och 
Uppsala. (Med inrikesflyg Växjö-Bromma) 
 
DET GODA VÄRDSKAPET: Guider 
och reseledare  
- ”auktoriserade” Linnéguider och 
”konstnärliga linnétolkare” 
SveGuide har ju lagt ner ett stort arbete under åren 
som gått på att hitta former för rikstäckande utbild-
ning och auktorisation så den frågan tar jag inte upp 
här. Jag kan bara konstatera att inför 2007 finns var-
ken tid och utrymme för dessa diskussioner om vad 
som krävs för att få kalla sig ”Linnéguide”. Men vi 
räknar ju med att Linné kommer att bli en del av 
varumärket Sverige i framtiden. Sen kan det finnas 
tid att börja diskutera detta. Nu gäller det bara att få 
igång så bra guider som möjligt. I alla situationer och 
tillfällen under 2007. 
 
Följande utbildningar av linnéguider finns tillgängli-
ga nu: 
Uppsala Universitet www.ibg.uu.se – Avdelning 
för systematisk botanik – har en 5-poängsutbildning 
(svenska och engelska), både i Uppsala och på di-
stans. Elever från hela världen anmäler sig nu. 
Berättarnätet i Småland 
www.berattareismaland.se har startat Berättartek-
nik 10 p hösten 2006. 
S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö, 
www.sigfrid.g.se  genomför en Linnékurs under en 
sommarvecka 2006 med Stefan Edman m fl som 
föreläsare. Även sommaren 2007. 
En tvådagars Linnéstudie i Småland med resa och 
föredrag den 16-17 september 2006 erbjuds alla 
medlemmar av SveGuide. Linnéförfattaren  Lars-Ola 
Borglid är med som guide. Anmälan genom Agneta 
Skoglund i Växjö via e-mail 047080463@telia.com . 
 
Behovet av skådespelande linnétolkare kommer att 
öka i olika sammanhang. Uppsala har  under 20 år 
haft sin ”egen Linné” – Hans Odöö – som har mark-
nadsfört Linné och hans tid på ett effektfullt sätt. 
Skåne har också arbetat efter samma koncept. Efter 
kontakter med regionteatern och olika skådespelar-
grupper i Kronoberg har SST nu fått kontakt med en 
”Linnéaspirant” med lång och bred scenrepertoar 
bakom sig. Sång- och musikgrupper som kommer att 
erbjuda Bellmanprogram, barockmusik mm dyker 
upp hela tiden hos oss i Kronoberg. 
 
Intresset på marknaderna 
Flygbolaget SAS har visat stort intresse för att svara 
för transporterna från ”övriga världen”. 
Visit Swedens utlandskontor arbetar fram studiebe-

sök från resp land. Här efterfrågas engelsk- och tysk-
talande guider. Karin Erlandsson från Skåneguiderna 
kommer att arbeta för några tyska researrangörer 
som kör Linnéresor redan i sommar. 
Agneta Skoglund arbetar med en amerikansk och 
japansk motsvarighet av 8-dagarsresan. Se Agnetas 
artikel nedan. 
Japan kan bli en intressant marknad eftersom vi har 
turen att ha en japansk professor på Växjö Universi-
tet som bistår oss med sitt utmärkta kontaktnät. Så 
japanska guider i Sverige, var förberedda!!!  
 
UPPROP 
Linné var en kul kille som sa mycket roligt på för-
numstigt 1700-talsvis.  Personligen tror jag att det 
går att ”göra mycket av Linné” både regionalt och 
lokalt under en mycket lång tid – ett svenskt varu-
märke i tiden. 
Många intressen kan få sitt under Linnés hatt; miljö-
vårdaren , trädgårdsintressenten och  naturnjutaren t 
ex. Jag skulle önska att vi kunde utföra vårt uppdrag 
med stor professionalism men ändå på ett 
”fantasifullt och lekfullt 1700-talssätt”. Tidstypiska 
kläder förhöjer t ex upplevelsen när man guidar på 
ängar och i hagar eller visar sina linnéminnen. 
Vi hoppas t ex att få en livs levande ”professor Rot-
man” – Linnes lärare i Växjö – som guidar i vår Lin-
népark. Tänk om någon guide eller artist vill vara fru 
Linné – och ge tidsfärg åt familjelivet - hon kunde ha 
mycket att berätta om sin söte make…. 
Tänk också på att det inte är den åldrande Linné som 
på Roslins oljemålning som vi ska se framför oss 
utan en kaxig, nyfiken och kreativ Mr Flower Power 
som idag hade haft den häftigaste datorn och mikro-
skopet och legat långt fram inom forskningen! 
Det är inte för inte som den nationella linnékommit-
tén bestämt att använda ledorden 
 

KREATIVITET, NYFIKEN-
HET OCH VETENSKAP 
 
PS. När ni nu läst allt detta så är min slutliga frå-
ga om det finns några som är intresserade av att 
finnas med i vår ”reseledarbank” för framtiden. 
De förslag på resor som vi presenterat här kom-
mer att, på olika sätt, säljas in till arrangörer och 
resebyråer och då behövs pålästa reseledare på 
svenska, men först och främst på tyska, engelska, 
holländska och japanska, samt förstås en hel del 
andra ”udda” språk – man vet aldrig. 
Så kontakta mig snarast! 
 
Bästa hälsningar 
Kerstin Hallberg 
SÖDRA SMÅLANDS TURISTRÅD   
Kungsgatan 10, 352 33 VÄXJÖ 
Tel 0470-74 25 70, 070-30 67 679 
kerstin.hallberg@visit-smaland.com   
www.visit-smaland.com 

www.ibg.uu.se
www.berattareismaland.se
www.sigfrid.g.se
mailto:047080463@telia.com
mailto:kerstin.hallberg@visit-smaland.com
www.visit-smaland.com
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IGC i GÖTEBORG  21 –23 april 2006 
 
Vad jag minns allra mest var en kyrka.  Inte så stor, 
men vilket intryck den gjorde på mig! 
 
För att ta det från början.  X 2000 tog mig till Göte-
borg, snabbt (och billigt – just nu-biljett), 
och jag gick tvärs över torget till anrika Hotel Egg-
gers, registrerade mig, ställde in mitt bagage och 
mötte många gamla vänner.  Kort promenad i skock 
till börshuset, mottagna av fanfarer och kommunfull-
mäktiges ordförande, några tal och en utsökt väst-
kustsallad (var annars?). 
Eftermiddagsaktiviteter i form av museibesök, för 
min del blev det både spårvagnstur och intressanta 
Världskulturmuseet med en ypperlig guide. Busstur 
genom delar av Göteborg och sedan smygpremiär – 
vi åkte genom nya Götatunneln, som öppnas för all-
män trafik nu i dagarna.  Imponerande. 
Kvällstur med båt, som visserligen hette Bellman 
vilket för tankarna till helt annan kust – och där, på 
Norra Älvstranden - kom kyrkan.   

Nej det var inte en hägring, denna 19 meter höga 
kyrka av rostfri italiensk sträckmetall på en köl av 
betong.  Jag tror att jag såg ytterligare en kyrka längs 
vägen, denna gång i annat material.  Kent Karlsson, 
heter konstnären. 
Kvällen avslutades vid den gamla örlogsbasen Nya 
Varvet med god mat och trivsam underhållning. 
Lördagen började tidigt med busstur i en 24 m lång 
treledsbuss till Lindholmen Science Park (Norra Älv-
stranden, alldeles bredvid ”min” kyrka).  Ett årsmöte 
mellan guider som inte leds av Per Olsson är nästan 
otänkbart.  Förhandlingarna gick också som på räls, 
inga kontroverser, omval av ordföranden Borgthor S. 
Kjærnested från Island, samma årsavgift som tidiga-
re.  Föreslogs att förlägga internationella guidedagen 
till första helgen i maj och göra en nordisk guidedag 
av det hela, med särskilt nordisk tema. Efter lunch 
fick vi information om Norra Älvstrandens historia, 
nutid och framtid av göteborgsguiden Glenn Evans, 
även i form av busstur som slutade vid AB Volvos 
huvudkontor. 
Skam till sägandes var det ingen utan Göteborgsan-
knytning som begrep vilken ära det var att få komma 
till Volvos huvudkontor, men nu vet vi. 
Säkerhet i buss var ett program som många var in-
tresserade av och Bertil Forslund, huvudansvarig för 
buss-säkerheten, tog till sig våra synpunkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu var det dags för spårvagn igen.  Spårvagnssäll-
skapet ställde upp med veteranvagnar och förare och 
vi kom fram till Liseberg.  Jubileumsmiddag för att 
fira Göteborgs Guideklubbs 60 år med mängder av 
tal och fin underhållning. 
Man vill ju gärna tro att det var för guideklubbens 60 
år som det avfyrades ett fantastiskt fyrverkeri (som 
avslutades som sig bör med tre skott),  men det var 
för att Liseberg öppnades för säsongen. 

 
Allt tar längre tid än man tror och det var med andan 
i halsen vi kom till Örgryte gamla kyrka för en 
stunds musik och eftertanke. 
 
På söndagen for merparten till Nordiska Akvarellmu-
seet i Skärhamn och med detta slutade IGC- mötet i 
Göteborg. 
 
Nästa IGC-möte då?  Jo det blir i Hamina 
(Fredrikshamn) i Finland 20 – 22 april 2007 och år 
2008 har Stavanger, det årets kulturhuvudstad, sökt 
att få arrangera IGC-mötet första helgen i april. 
 
Imponerande var att köksmästaren vid varje måltid 
presenterade vad vi skulle få att äta och mycket ro-
ligt var det att bland alla andra gamla och nya be-
kantskaper åter få träffa Bo Grönholm, som under 
många år varit IGC:s ordförande. 
 

Sara Classon, som också fotograferade 
 

 

Glada spårvagnsresenärer 

 
IGC:s nuvarande ordförande Borgthor Kjærnested tillsam-

mans med Bo Grönholm, Åbo 
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I Carl von Linnés fotspår   
den 16-17 september, 2006    
 
Det är med stor glädje jag hälsar alla guidekollegor  
 hjärtligt välkoma till en intressant och lärorik week-
end i trevlig gemenskap! 
Det är roligt att så många från Västsverige också vill 
komma hit och ta del av den store, korte lille man-
nens värld och den tid han levde i. 
 
Detta är ett sätt att förmedla mig med er med anled-
ning av ert intresse att komma till Växjö för att till-
sammans med övriga intresserade guider ta del av 
det intressanta programmet i ”Carl von Linnés fot-
spår”.  
 
Följande vill jag meddela alla, eftersom det behövs 
framförhållning, då många också arbetar som resele-
dare (jag är en av dem): 
Datum är satt till den 16-17 september (Valdag – 
glöm ej att förhandsrösta !) 
Bussen är bokad: Kommer av kostnadsskäl att utgå 
från Växjö. 
 
Och det bästa av allt: Lars–Ola Borglid har tackat ja 
till att följa med oss på en dagstur med buss och dela 
med sig av sina mycket speciella kunskaper längs 
Linné-lederna och den tid Linné levde i. På söndagen 
kommer en annan känd Linné- kännaren att under 
några timmar, delge oss något av sitt stora kunnande. 
Det kommer också att blir tillfälle att utbyta erfaren-
heter, tankar och idéer.  
 
Boende för långväga gäster blir på Best Western 
Royal Corner i Växjö till mycket förmånliga priser. 
Pris: Del i dubbel: 300:-, single 400:- 
Pique-nique: 70:- 
En mindre avgift att tas ut för att täcka andra kostna-
der t.ex. ev. inträden och lokal för föredrag.  
Middag återkommer jag till, eftersom hotellets re-
staurang har stängt på helgen. 
 
Anmälan måste göras snarast via email 
047080463@telia.com  Först till kvarn ....... 
 

Agneta Skoglund   
 
 
OBS  Linné logon är skyddad 
Linné logon får inte kopieras eller användas av 
någon utan Linnésekretariatets medgivande. 
 

Pompe-kunskap 
 
Ja visst hade jag hört ordet.  Faktaöverkurs.  Onö-
digt vetande. Man kan leva väl utan att veta att 
Karl XII.s hund hette Pompe.  Han ligger förresten 
begravd i Karlbergs slottspark och om honom 
skrevs: ”Pompe, Kungens trogne dräng, sov var 
natt i Herrens säng”.    
En mer aktuell Pompe är Carl von Linnés hund om 
vilken berättas att han fick följa med Linné när han 
gick till kyrkan om söndagarna. Om inte Linné 
kunde gå dit gick Pompe själv!  Om detta tror jag 
vi fick höra under stämmodagarna i Uppsala. 
 
SveGuides Nyttiga siffror innehåller en hel del 
Pompe-kunskap dock inte i ovanstående form. 
Du som är guide, gå in på www.sveguide.com och 
skaffa dig ett eget lösenord för att komma in på 
”guide till guide”-sidorna.  Här finner du inte bara 
Nyttiga siffror 2006 utan mycken annan informa-
tion.                 S.C 

 
FÖRBUNDSSTÄMMAN I ÅRE 
 
Det börjar dra ihop sig.  I detta nummer hittar du 
inbjudan med alla uppgifter. Sedvanliga årsmötes-
handlingar kommer att sändas till medlemsföre-
ningar och enskilda medlemmar inom stipulerad 
tid, dvs 5 veckor före stämmodagen den 30 sep-
tember, vilket alltså betyder under vecka 34. 
Valberedningen har som alltid ett stort arbete fram-
för sig under sommaren.  
Valda intill stämman 2006 är ordföranden Gunilla 
Åström Jansson, ledamöterna Berit Östergårds och 
Wivan Mellberg samt revisorerna Gunilla Nilsson 
Edler och Solweig Reichenberg, båda från Öster-
sunds Guideförening samt revisorssuppleanterna 
Anders Nilsson, JGR, Jönköping, och Gunilla Ade-
bahr, VästgötaGuide.  Ordförande och revisorer/
revisorssuppleanter väljs på ett år, ledamöterna på 
två år. Nu blir det valberedningens sak att ringa 
runt och lyssna om de valda ställer upp för omval 
eller tycker sig ha gjort sitt inom förbundsarbetet. 
Därför vill valberedningen (se sid 2 i tidningen) ha 
tips om det finns någon/några som du vet gärna 
skulle vilja arbeta inom förbundet?  Tipsa Bodil, 
Yvonne och Linda så får de vid behov kontakta 
dem du föreslår – men vänta inte, för då blir dina 
omedelbara tankar lagda åt sidan. 
 
VEM VILL DU SE I STYRELSEN ELLER 
SOM REVISOR? 
 
De enda som valberedningen inte kan föreslå är 
just – valberedning.  Har du förslag och tankar om 
lämpliga personer till den, tala gärna med vederbö-
rande och ta med förslaget till Åre – eller informe-
ra din förenings delegat! 

mailto:047080463@telia.com
www.sveguide.com
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Nordkalotten 
 
Nordkalotten är de län i Sverige, Norge och Finland 
som helt eller delvis är belägen norr om polcirkeln. 
Nordkalotten är ett ungt begrepp, 1957 föreslog den 
finske parlamentarikern Väinö Leskinen att ett sam-
arbete skulle inledas mellan de nordligaste delarna i 
Sverige, Finland och Norge. Detta område kallade 
han för Nordkalotten och detta antogs samma år av 
Nordiska rådet. Detta samarbete startade i praktiken 
år 1960. 
Nordkalotten omfattas av fem län, Nordland, Troms 
och Finnmarks fylken i Norge, Norrbottens län i 
Sverige och Lapin lääni i Finland. I regionen bor 
ungefär en miljon människor. 
Nordkalottens historia är lång och gedigen. Här finns 
spår, av mänskligt liv, som är c. 10 tusen år gamla, 
hällristningarna i Alta. Dessa spår visar att männi-
skor bott i stora kollektiv vid Nordnorges fjordar och 
att de har livnärt sig på naturens tillgångar. 
Historien präglas även av fem kulturer, svenskar, 
finländare, norrmän, tornedalningar och samer. 
 
Då du besöker Nordkalotten kommer du i kontakt 
med dessa människor som sedan urminnestider levt i 
samklang med varandra och med naturen. 
Att besöka Nordkalotten är att komma till en region 
med mångfald, dessutom till ett område med intryck 
som man aldrig glömmer. 
Nordkalotten har även en krigshistoria som är omfat-
tande. 

Du upplever naturens mångsidighet från kust och 
skogsland, från fjäll till hav, från bördiga dalar till 
karga fjäll och inte minst både norrsken och mid-
nattssol. 
 
Här får du ta del av regionens historia. Om 1808-
1809 års gränsdragning då Sverige förlorade Finland 
till Ryssland. Likaså om en av Europas nu gällande 
äldsta gränser, den från Svinesund i söder till Syd 
Varanger i norr. Du får även ta del av krigshistorien 
som är omfattande i regionen. 1917 utbröt den ryska 
revolutionen och samma år erkändes Finland som 
autonom stat i ryssland. Här i regionen sänktes det 
stora tyska krigsskeppet Tirpitz. 
Mellan dessa länder i norr har det sedan urminnesti-
der pågått en handel som fått namnet 
"Pomorhandel", detta är en kusthandel från vita ha-
vet i öster och ner till Bergen i Sydnorge, och det var 
främst byteshandel som förekom. 
 
Du får också ta del av samernas exotiska historia 
likväl som Tornedalningarnas kultur.. 
Du får höra om den andliga och religiösa kulturen, 
om kunskapens mästare Lars Levi Laestadius, som 
blev en betydande person bland annat inom religion, 
botanik, författarskap, nykterhetsrörelsen och mycket 
annat. Ingen enskild person har betytt så mycket för 
människorna och utvecklingen av samhörighet på 
Nordkalotten som han. 
Du kan dessutom njuta av regionens "skafferi" och ta 
del av den kulinariska menyn baserat på råvaror från 
naturen, ren, älg, ripa, lax, röding, hjortron och åker-
bär. Dessutom av förädlade produkter tex. Kaffeost, 
Kangoskakor, torrkött, rökt sik och även smaka på 
prisbelönt vin som tillverkas i regionen. 

Anneli Hagenlöv 

SveGuides hemsida  
har under våren genomgått en smärre ansiktslyftning. 
Hela hemsidan har fått ett enhetligare, enklare och 
trevligare användargränssnitt. Detta för att göra be-
söken på hemsidan smidigare för guider och inte 
minst för blivande kunder.  
 
Funktioner för att söka guideföreningar, var man 
bokar guider har lagts till. En publik gästbok har 
installerats, dock har inte den genererat så många 
inlägg. 
 
Medlemssidorna Guide till Guide har fått flera val 
och enklare navigering. 
Diskussionsforum fick följa med från den gamla 
hemsidan, ett bra verktyg för att ventilera, stöta och 
blöta de ämnen som ni tar upp. Dock kommer web-
mastern att ha ett vakande öga så inga kränkande, 
stötande eller irrelevanta inlägg göres. 
Ett stort tack till Petra Östelius, Destination Norrkö-
ping, för översättningarna på ”boka guide” sidorna. 
 

Olle Classon, webmaster 

Sveriges indelta soldater 
(Pompe-kunskap?) 
 
Indelningsverket infördes 1682 under Karl XI 
Målet var att varje landskap skulle bidra med minst 
ett infanteriregemente, 1 200 man 
För att rekrytera en soldat krävdes minst två går-
dar, kallade en rote 
Bönderna skulle tillhandahålla ett soldattorp med 
måtten 4 x 8 meter och med ett fönster, 60 cm i fyr-
kant. 
Vart tredje år kontrollerades soldaten vid en så 
kallad generalmönstring. 
Soldaterna gavs speciella efternamn.  Endast en 
person vid varje kompani fick ha detta namn. 
Skåningar ansågs opålitliga och fick inte ingå i or-
ganisationen förrän på 1700-talet. 
1901 upphörde indelningsverket och ersattes av en 
värnpliktsarmé. 
 
 
Bra länk   http://soldat.dis.se 

http://soldat.dis.se
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AVS: 

Sveriges Guideförbund 
Skottsätter 
618 33 Kolmården 

Viktiga datum ....... 
 
2006  
29/9-1/10 SveGuidedagarna i Åre 
 
Och styrelsen sammanträder 
12—13/8 Stockholm 
28/9  Åre 
 
2007  
22-26/1 WFTGA och FEG i Kairo 
20-22/4 IGC Hamina 

NYTTIGA SIFFROR 2006 
 
Siffrorna finns   som pdf-fil på www.sveguide.com 
“guide till guide” och uppdateras varje kvartal.    
 
Där kan du också finna  
protokoll och medlemsbrev. 
 
Du kan nu registrera dig på hemsidan och få tillgång 
till den information som finns där. 
 
Siffrorna kommer också att tas fram som ett häfte i 
A5-format, kostar då 40:- + sändkostnad. 

möta den hysteriska fru Sundberg som just rånats, 
den arma fru Grylin som drunknade i Roxen, en ord-
ningsam poliskonstapel, den ärevördige baron von 
Lingen och några fler.) 
 
Örnsköldsviks Guideförening  bjöd på gratis rundtur 
som slutade med kaffe med dopp på Ö-viks museum.  
Detta uppmärksammandes också i Örnsköldsviks 
Allehanda, där man nu är medveten om att det fak-
tiskt finns en internationell guidedag. 

 

B 

 
EN OLYCKA HÄNDER SÅ LÄTT – och det hjälper inte alltid med Salvekvick. 
 
Sveriges Guideförbund har sedan många år ett gruppavtal med Länsförsäkringar men antalet guider som är 
anslutna till detta avtal är tyvärr inte så många. 
Har du en bra livförsäkring?  Har du ett fullgott skydd i form av olycksfallsförsäkring? 
Är dina barn försäkrade? 
Priset för de olika försäkringarna är baserade på ålders- och könsfördelning på de försäkrade. 
Ju fler försäkrade, desto lägre pris, framför allt vad gäller livförsäkringen. 
För år 2006 gäller följande månadspremier: Livförsäkring 162:-, Olycksfallsförsäkring, heltid  22:- och barn-
försäkring vid sjukdom och olycksfall, premie oavsett antal barn, kr 62:-. 
Observera att inom de flesta yrken arbetar man bara till max 65 år, så icke bland oss guider.  Men försäkringar-
na upphör att gälla vid denna åldersgräns. 
 
Hör av dig så skickar vi dig en gruppförsäkringsplan med anmälan.  info@sveguide.com eller SveGuides 
kansli, Skottsätter, 618 33 Kolmården. 

Internationella Guidedagen  21 februari 
 
Anordnades i Linköping en dramatiserad spökvand-
ring för stora och små i Gamla Linköping. 
Efter 140 föranmälningar orkade inte vår telefon 
mer!  Att vandringen avslutades med subventionerat 
fika i Ragnar Dahlbergs café bidrog säkert en hel 
del. Efter att ha dubblerat vandringen kunde vi totalt 
räkna in 86 barn och lika många vuxna som trotsade 
den envisa kylan och mörkret. (I gengäld fick de 

 
 
SveGuides E-butik 
Du som har tillgång till internet, skaffa dig ett per-
sonligt lösenord för att komma in till E-butiken!  

Och om du gör en beställning för leverans under 
stämman i Åre, sparar du fraktkostnaden och vi ra-
batterar priserna något! 

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com

