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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
SveGuiden på nätet 
 
Det är nu dags att sjösätta denna nya farkost – Sve-
Guiden i nätversion. Sedan årsmötet har det inom 
styrelsen varit en del diskussioner och funderingar 
om layout och innehåll, hur vi skulle komma igång 
och hur arbetet skulle läggas upp.  
 
På SveGuides årsstämma  i Åre togs beslutet, att 
ersätta den tryckta SveGuiden med en nätversion. 
Främsta anledningen var, att vårt förbund därige-
nom skulle spara pengar och inte behöva höja med-
lemsavgiften.  
 
På styrelsemötet i dec. 2006 bildades en redaktions-
grupp med Hans Berglund (som ansvarig) , Sara 
Classon (stort tack!), Christer Nilsson och Thomas 
Schlott.  
Genom Sara har vi också fått löfte om hjälp med 
det tekniska av Olle Classon, vilket vi i gruppen är 
synnerligen tacksamma för.  
 
Vi har behållit det gamla utseendet på framsidan 
tills vidare för kontinuitetens skull. Vi är också  

 
 
 
 
överens att tidningen ska vara tillgänglig för alla 
även för andra utanför Sveriges Guideförbund. Ge-
nom att vi har vår lösenskyddade del på hemsidan, 
kan frågor av internt intresse presenteras där strikt 
inom den egna kretsen. 
 
Beträffande frekvensen av nummer över året är vår 
ambition att SveGuiden ska komma ut med fyra 
nummer per år. Den kan då distribueras till alla som 
har loggat in sig på www.sveguide.com . 
 
De relativt få medlemmar, som saknar denna möjlig-
het, kommer att få tidningen i brevlådan som vanligt. 
 
Jag vill också passa på att framföra en önskan om, att 
det här med en ”ny tidning” i en kanske mer tidsenlig 
form ska innebära startskottet för ett ökat engage-
mang från medlemmarnas/ läsarnas sida. Vi vill så 
gärna ha en dialog i tidningen……… 
 
Hans Berglund 
hans.berglund@resoform.se 

 
 
 

Välkomna till SveGuides första nät-
tidning ! 
 
på nätet, eller i pappersform för er som inte har dator 
eller möjlighet att ta emot en tidning på nätet. Hjärt-
ligt välkomna. 
Det senaste halvåret har jag haft ovanligt många 
samtal med er runt om i landet, det har rört sig om 
auktorisation, om-auktorisation, vidareutbildning, 
SveGuide-korten, den egna föreningens bekymmer 
eller glädjeämnen och samarbetet med turistorgani-
sationerna.  
Västervik-Vimmerby guideförening har upplösts för 
att man tycker att man har så mycket hjälp av sin 
turistorganisation att man inte behöver en förening. 
Sedan har vi en förening som får hjälp från sin turist-
byrå med utbildning men inte med att förmedla upp-
dragen.  
Västeråsguiderna lämnade också SveGuide för några  

 
år sedan för där anordnade turistbyrån en kortare 
utbildning, som därmed sorterade bort de redan auk-
toriserade guiderna, och då gick luften ur medlem-
marna.  
Så har vi alla känt ibland. Så här får det naturligtvis 
inte gå till! 
Vi är ett förbund med välutbildade guider, personer 
som valts ut för sin lämplighet att ta hand om svens-
ka och utländska besökare. Vi har mycket goda kun-
skaper i samhälle, historia och sevärdheter, vi har 
språkkunskaper, ca 30 språk mellan oss. Vi är roliga, 
trevliga, och vi älskar vårt yrke, vilket gör att vi är 
fantastiska ambassadörer för vårt land. Tack vare oss 
kommer man tillbaka, man rekommenderar besök i 
Sveriges olika delar och har ni tänkt på att varje gång 
någon av våra turistrepresentanter, näringslivsdito 
eller professorer i olika ämnen, som skall tala inför 
oss, nästan alltid berättar något minne där man haft 
en mycket bra representant för vårt yrke och därmed 
har vistelsen blivit minnesvärd.  
 
Vad kan då Sveriges Guideförbund hjälpa till med, 
hur starkt är ett landsförbund. Som man säger i 
många sammanhang, det är inte starkare än sin sva-
gaste länk.  
 
Vad vill vi få gjort i SveGuide, vilka är våra främsta 
mål just nu? 

 

Vilka är våra mål för 2010, 2015 och 2020? 

Vad behöver ni, våra medlemmar ha hjälp med? Vi 

www.sveguide.com
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ar tillsatt en grupp som skall arbeta med framtids-

frågor, också i samarbete med gruppen som ser 

över våra stadgar. Hör av er till oss! 

 

Vi vet vad vi vill: många uppdrag, uppdrag där vi 

får användning för våra kunskaper.  Vi vill ha ar-

betsvillkor i enlighet med våra kvalifikationer. 

 

Det naturliga vore att våra lokala/regionala turistor-
ganisationer ”tog hand” om oss och vår region, att 
man såg till att rekommendera och använda oss. I 
alla sammanhang där staden, länet etc skall presente-
ras för gäster. Vi har språken, kunskaperna och vi 
vet hur vi skall bete oss i alla sammanhang. Och vi 
har besökare på andra tider än sommaren. 
Sedan behöver många av oss hjälp med en lokal att 
mötas i, kanske förvara papper och material, kanske 
bibliotek. Vi behöver någon form av förmedlings-
verksamhet/guidebokning, och som såg till att be-
ställarna får de guider som är bäst skickade för upp-
draget. Oslo Guideförening har sin egen guideför-
medling och den verksamheten har skötts så väl att 
de nu går med en bra vinst.  
Man skall marknadsföra oss som en del i regionens 
marknadsföring, man skall använda sig av oss i sin 
planering och när man lägger upp program för besö-
kare. Vi kan varje liten detalj och vet hur det ser ut i 
praktiken.  
Vi tror lösningen är en referensgrupp/en guide-
nämnd som träffas ett antal gånger om året för att 
diskutera bl a antagning till ny utbildning, och de 
frågor som jag nämnt ovan. I en sådan grupp skall 
också ingå representanter för bussbranschen, för 
näringslivet och för andra uppdragsgivare. Jag är 
fullkomligt övertygad om att det är så man måste 

arbeta.  
 
Vi hade under ett par år här i Stockholm en samråds-
grupp, som på FörTurs (Föreningen Turism i Sveri-
ge) initiativ möttes under tre-fyra gånger om året. 
Där fanns också Landstingsförbundets ansvariga för 
turism och kultur Karin Backman som ordförande. 
 Man måstes synas i ”maktens korridorer”, oavsett 
var man bor i Sverige, man måste kunna ha någon 
inom turismorganisationerna att bolla frågor med och 
på det viset se, om man skall fortsätta på det sätt man 
tänkt sig, eller finna en annan väg.  
 
Jag var på en föreläsning med Hans Blix som berät-
tade om hur det är att arbeta inom den diplomatiska 
världen. Han var en utmärkt föreläsare och det var 
spännande att höra om olika delar av hans arbete, 
han var betydligt mer öppenhjärtigt än jag hade trott. 
Han gav exempel på några egenskaper som han tyck-
er att man bör ha som diplomat, jag tycker de passar 
oss och vårt yrke alldeles utmärkt. 
 
Kunskap, medvetenhet, lyhördhet, korrekt upp-
förande, försiktighet, en lättsam ton, aldrig föröd-
mjuka, aldrig ljuga.  
 
Han sade många fler kloka saker och en mening 
tyckte jag oerhört mycket om, ”en diplomatisk per-
son är en person som tänker två ggr innan man be-
stämmer sig att inte säga något alls”. 
 
Våra roller är inte alltid lätta och att balansera kun-
skapen med annan information är mycket intressant. 
Jag tänker ibland på en kollega i Egypten som hade 
stora problem för att hans gäster höll honom skyldig 
för att det i reseprogrammet var lovat vackert väder.  
 
Vi önskar en bra fortsättning på våren och påsk och 
många uppdrag. 

Gunilla Åström Jansson 

Sveriges indelta soldater 
 

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 gårdar, 
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 per-
son vid varje kompani fick ha detta namn. 
Skåningar ansågs opålitliga och fick inte ingå i orga-
nisationen förrän på 1700-talet. 
1901 upphörde indelningsverket och ersattes av en 
värnpliktsarmé. 

Källa: Centrala soldatregistret  

Linnés blomsterur 
 
Som ni vet så firas Carl von Linnés 300-årsjubileum 
i år. Det uppmärksammar webbplatsen raravax-
ter.com genom en kollektionen bestående av sex 
olika växter vars blommor slår ut och stänger sig vid 
bestämda tider.  
 
Linné skapade ett blomsterur av dessa växter för att 
hålla reda på tiden. Blomsteruret spåddes stor fram-
gång men sedan gjorde den mekaniska klockan entré 
vilket omkullkastade dessa storstilade planer.  
 
De sex sorterna är: Touch of Red Buff 
(ringblomma) , White Ensign (dvärgvinda), Alba 
(sömntuta), Polar Star (väderspåman), Ipomoea alba 
(månvinda) samt Charmer Salmon (blomsterlin). 
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Visste ni detta om Smålands landskaps-
blomma Linnea/ Linnea borealis?! 
  
Att denna lilla näpna klockformade rosa-vit färgade 
tvillingblomma med sex meter långa revor, lång 
krypande stjälk, med 5-10cm höga blomstänglar, en 
halvbuske, delvis förvedad och som övervintrar med 
gröna blad och dessutom kan bli mer än 10 år gam-
mal. Har haft många namn som jordkrona, vindgräs, 
giktegräs, torrvärksgräs,  benvärksgräs, klågräs, vita 
klockor, myrtåger, anisblomster, mobjälla, skogs-
mysk och skogslilja. 
  
Eftersom vi i år firar Carl von Linnés 300 års jubile-
um, och att det är ”hans blomma” som blivit Små-
lands landskapsblomma, kan man kanske fundera 
över hur det kom sig att denna lilla mångnamnade 
blomma fick hans namn. Förslaget till att uppkalla 
växten efter honom kom från den holländska bota-
nisten Gronovius. Det sägs att Linné samtyckte och 
att han kanske även blev smickrad, men hans moti-
vering till förslaget var ” Det är en växt som har sitt 
hem i Nordens vildmark, låg till växten och ned-
tryckt mot jorden, av ringa värde, obeaktad och med 
kortvarig blomning; dem har således likhet med sin 
Linnæus” 
 
Under mitten av 1700-talet började man använda 
namnet ”linnei-ört” eller ”min ört”. Linné rekom-
menderade också linnean som ersättning för te, ” 
dess runda blader giva en god smak och därtill rensa 
blodet framför andra växter, så att ännu inget säkrare 
medel är emot torrvärk, gikt och flussar” - ”riks 
svensk tesort”. Det sägs också att Linné led av gikt.  
Som medicinsk verkan har den tidigare ansetts vara 
urindrivande och blodrenande. Den har även använts 

mot reumatiska besvär och utvärtes mot skabb och 
som ögonvatten.  
  
Linnean är nära släkt med den bohuslänska kaprifo-
len. 
 
Vad betyder Linnea borealis? Linnea är en hyllning 
till den svenske blomsterkungen. Borealis betyder 
nordlig 
 
  
Annika Carlberg, KGR 
  

 

SveGuide-dagarna 2006 i Åre –  
Tema: Fjäll och Turism. 
 
Ett enda A4-papper gav oss programinformation 
över våra dagar i Jämtland, från fredagen den 29 
september på förmiddagen till söndagen den 1 okto-
ber på eftermiddagen. Men intrycken från de nära 60 
timmar vi tillbringade här ryms inte på en A-sida.  
Inte heller framgår den gästfrihet, den generositet, 
den kunskap som vi fick oss till del.  En av grundtan-
karna med dessa SveGuidedagar är att guiderna skall 
lära känna olika delar av Sverige, kultur och sevärd-
heter, förutom sedvanliga förhandlingar och möjlig-
heter att diskutera olika yrkesproblem. 
 
Protokollet från årsstämman kan du läsa på ”guide 
till guide”-sidorna + en del annat från dessa dagar, 
men då måste du ha ett eget lösenord för att komma 
in på de sidorna.  Har du inget lösenord?  Enkelt, 
förutsatt att du är medlem i SveGuide genom din 
förening eller som enskild medlem, klicka på eget 
lösenord och följ instruktionerna. 
 
Efter välkomnande från bl a landshövdingen i Jämt-
lands län var det information om arvodesfrågan, ut-
bildningsplanen i framtiden och SveGuidekortet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intresserade lyssnare 
Och vad lyssnar vi till_  Jo till Hans redogörelse för arvode 

och hur de bör vara uppbyggda för att ge lön för mödan! 
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Sedan var det tid för att checka in, om vi inte hun-
nit det tidigare, se vad Åre Höstmarknad hade att 
erbjuda och slutligen middag med lokala specialite-
ter tillsammans med information om de alpina 
världsmästerskapen i februari.  Många undrade om 
det verkligen skulle bli klart i denna gigantiska 
byggarbetsplats, men som vi nu vet, blev det en 
succé. 
 
Sova kan man göra hemma, så redan kl 8 på lörda-
gen var det start för busstur till fjällvärlden, närma-
re bestämt till Fröå Gruva.   

Efter förhandlingarna en enkel, men ack så god, 
sopplunch och sedan fick vi information om och 
gick runt i gruvområdet, en behövlig omväxling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Är nu allt i ordning så att stämman kan börja? 

1882 invigdes järnvägen Östersund – Trondheim 
och det gav en kick till turismen.   Industrisamhäl-
lets framfart skadade människor till både kropp och 
själ, luftburen hälsa var en möjlighet till att bli ku-
rerad och första annonsen kom redan 1883,  Första 
sanatoriet anlades1887.  Och sedan har det rullat 
på.  På somrarna den friska luften och på vintrarna 
samma luft kombinerad med snö och skidåkning.   
 
Ovanpå denna föreläsning om embryot till fjälltu-
rismen fick vi ta del av fjällens geologi innan vi 
återfördes till Åre och kvällens festmiddag – fast 
det var egentligen fest hela tiden. 

 
På söndagen hade jag inte tillfälle att vara med 
men ryktesvis lättade molntäcket och deltagarna 
fick höra om karoliner och täljsten och se den 
praktfulla Tännforsen innan det var dags för av-
skedslunch, återfärd till Åre och adjö och tack för 
denna gången. 
 
Var blir det stämma nästa gång?  Det dröjer för 
förbundet har gått över till verksamhetsår = kalen-
derår men nästa gång blir det i mars 2008, värdfö-
rening Jönköpings läns Guide- och Reseledareföre-
ning och plats Värnamo/Gnosjö.  
 
Rekommenderas i alla fall varmt att delta i våra 
utbildnings- och stämmodagar, även om du tar av 
din egen tid och pengar ur din egen ficka! 
 
Med lite planering kan man faktiskt åka från Åre 
till Östergötland för bara 167 kronor! 
 

 

Lokala specialiteter på fredagen 

 

och på lördagen .......... 
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Region Syd.  
 
SkåneGuide rapporterar följande: 
*  Birgitta Jönsson Skåneguide håller föredrag 
 om Linné i Helsingborg och gör Linnéguid
 ningar  på Ramlösadagen. 
  
I Skåne Nordost planeras Vernissage utställning 
Linné 300 år på Aoseum i Åhus den 26 maj, Linné-
utställning i Lillö Borgruin Kristianstad 2-11 juni 
 Med häst och vagn över Sånnarna - handlar om de 
vidsträckta sandiga markerna runt Åhus, där Linné 
bland annat beskrev sandnejlikan. Avsikten är att 
under några tillfällen när träden står i vacker blom 
genomföra guidningar från Åhustrakten ut mot 
Ripa via det nya Utemuseum Sånnarna. Om möj-
ligt kommer detta att ske med häst och vagn över 
deras eget "Pampas". Sedan är det olika föreläsare 
som beskriver Linné ur olika vinklar. 
 
*  Lisbeth Nilsson och Yvonne Mortier deltar 
 för närvarande i en Snapphaneguideutbildning 
 och skall senare göra bussturer i den spännan
 de Snapphanebygden. 
 SkåneGuide kommer att höra av sig lite läng
 re fram ang. sin planering och historik om 
 Skåneguide. 
 
Från Kronobergs län och Blekinge rappor-
teras följande: 
Det började egentligen med att jag gjorde ett trev-
ligt besök under några timmar på Turism-
utbildningen vid Kalmar Högskolan den 11 februa-
ri. Mycket trevligt eftersom 85 studenter kommit 
för att höra om SveGuide och skillnaden/likheten 
mellan att vara guide och reseledare. 
 
*  Den 28 april kommer ett 25-tal guider, samt 
guider under utbildning att bege sig till Växjö  f ö r 
att därifrån göra en omfattande dagstur med Agne-
ta Skoglund. Dagen innehåller besök i Domkyrkan 
med intilliggande Karolinerhus, där Carl von Linné 
gick i skola under 11 år, på Smålands Museum& 
Sveriges Glasmuseum, för att därefter fortsätta till 
Linnés födelseplats i Råshult och vidare till Sten-
brohult och Orange riet i Möckelnsnäs. 
 
 I Växjö påbörjades firandet av Linné 

2007,den 28 januari i närvaro av kungen 
och drottningen.  Massor av honoratiores 
från Sverige och andra länder, högtidliga 
tal, god mat och spektakulära fyrverkerier, 
med tjuvstart den 27/1. 

 
*  Firandet av Mr. Flower Power är mycket di-
gert  under hela året och det skulle vara en omöjlig/

het att få med allt i SveGuiden, men jag kan ge  e t t 
axplock. Den 23 maj är den stora dagen, hans fö-
delsedag, och kommer att gå av stapeln i just Rå-
shult i närvaro av Japans kejsare som är  e n s t o r 
Linnéfantast. 
 
*  Den 10 maj kommer Linneateatern i Växjö att 
 ha premiär för en nyskriven pjäs om Linnés 
 skolår och vad kan vara mer lämpligt än att 
 göra detta framför den gamla trivialskolan 
 dvs. Karolinerhuset. 
 
Med anledning av det digra programmet vill jag 
hänvisa till följande web adresser:   www.lst.g.se 
och www.vaxjo.se och www.linnebygden.se, 
www.linne2007.se. På dessa adresser hittar ni det 
mesta. 
 
*  B l ek i nge  G ui de f ör e ni ng  or dn ar 
 ”Utbildningsdagar i Karlskrona”, för södra 
 Sveriges guideföreningar. Givetvis kommer 
 alla deltagarna att få ett intyg på vad som stu
 derats  på olika besöksmål under de båda da
 garna.  
 
Under ett par års tid har guideföreningarna i mitt 
ansvarsområde, haft flera intressanta och trevliga 
träffar på olika håll i södra Sverige. Vi kan kalla 
det ett led i en kontinuerlig vidareutbildning för 
guider, då vi får tillfälle att träffas under trevliga 
former och framförallt lära av varandra och ta del 
av de olika regionernas kulturella arv. I detta fall, 
handlar det om en kulturskatt som var av betydelse 
för hela Sverige. En målsättning vid dessa tillfällen 
är, att få ut det mesta, till det lägsta. (priset) och det 
har BGF verkligen lyckats med! Fantastiskt bra !  
 
Denna gång har inbjudan sträckt sig lite längre än 
min region, och detta med anledning av, att våra 
”förehavande” läckte ut under Linnéutbildningen i 
Växjö i höstas. Många tyckte att ämnet var intres-
sant, med tanke på att flera också är reseledare, och 
som sådan måste man ju flytta sig utanför sin egen 
region.  
 

Med hälsningar från,  
 Agneta Skoglund 
 

www.lst.g.se
www.vaxjo.se
www.linnebygden.se
www.linne2007.se
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Vad är FEG och varför var det så ange-
läget att vi skulle vara med ? 
 
I dag är följande länder medlemmar i FEG:  
 
Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, 
Island, Irland, Italien, Malta, Ryssland, Spa-
nien, Storbritannien (med Skottland), Sveri-
ge, Tjeckien, Tyskland, Turkiet och Österri-
ke, associerade medlemmar är Lettland, 
Slovakien och Ungern. Nederländerna är 
på väg in i federationen. Alla vi represente-
rar minst 40.000 guider.  
 
Förbundet bildades 1986 av Österrike, Spa-
nien, Italien, Frankrike och Storbritannien. 
Sverige fanns med som fullvärdig medlem 
på 90-talet men blev tvungna att lämna 
FEG pga ekonomiska skäl.  
Federationens stadgar är formulerade en-
ligt fransk lag. Den registrerade och officiel-
la adressen är Rue Beaubourg, F-75003. 
E:post feg@touristguides-europé.org . De 
officiella språken är engelska och franska.  
 
Förbundet leds av en exekutiv kommitté 
som består av ordförande och tre personer, 
som alla väljs av generalförsamlingen.  
 
Saxat ur FEG:s presentation varför man 
skall vara medlem: 
 
FEG  är den professionella guidens röst i 
Europa med tyngdpunkt på EU.  
FEG är väl respekterat och agerar som råd-
givande organ i turistguidefrågor. 
FEG är expert i frågor som rör guidens yr-
kesroll. 
FEG vet vart man vänder sig och vem man 
kontaktar i olika frågor rörande guiden  
och turismen i allmänhet. 
FEG är väl skickat att tala för oss guider, i 
sådana fall där man jämför med andra yr-

keskategorier, standarder gällande utövan-
de guidning och utbildning.  
FEG kan uppnå en allmän infallsvinkel gäl-
lande professionalismen, likaså förse tu-
rism-industrin och arbetsgivare i Europa 
med information, så att man väl förstår vad 
man kan vänta sig av en professionell tu-
ristguide i Europa. 
FEG enar turistguiderna och dess förening-
ar runt om i Europa i ett ömsesidigt samar-
bete och förståelse. 
 
FEG har ett sekretariat, Christine Muscat, som är 
guide på Malta.  
 
Via FEG har vi möjlighet att få den infor-
mation vi skulle behöva för att föra vår 
egen talan här hemma, vad gäller utform-
ningen av våra uppdrag, arvoden och 
andra arbetsvillkor, säkerhetsfrågor och 
guidens arbetsplats.  
 
Vid mötet i höstas fick vi en genomgripande presen-
tation av den juridiska konsekvensen av den EU-lag 
som säger att vi inte längre kan få vårt yrke skyddat, 
dvs att fri företagsamhet gäller inom EU. Advokaten 
Dr Panagiotis Yatagantzidis är juridisk rådgivare 
inom EU och han kommer att (och har redan) börjat 
titta på möjligheten hur att man ändå skulle kunna 
finna en väg att nationellt/regionalt auktoriserade 
guider skulle kunna få ett lagligt skydd. Det betyder 
då också att vi måste ha ett examinationsförfarande 
som är godkänt i vårt land.  
Som vi nu har i Sverige via vårt SveGuide-riktlinjer.  
 
Ett nytt ord som jag hört under de senaste 
året är  ”guide interpreter”, man använder 
sig av det när det gäller att visa museer och 
dess samlingar, konstverk av olika slag etc. 
Att tolka det vi visar. 
Vi levandegör!   
 
Jag vara på ett ”dialogmöte” i februari med 
samtliga turistchefer i landet, vår närings-
minister och diverse nyckelpersoner inom 

 

mailto:feg@touristguides-europ
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turismen, där var ordet: upplevelseleveran-
tör. 
 
FEG har två möten per år. Det senaste ägde rum för-
sta lördagen och söndagen i mars och i Bryssel. 
 
Den exekutiva kommittén hade under två 
dagar besökt olika nyckelpersoner i EU-
parlamentet och dess kommittéer, som äg-
nar sig åt näringsliv och turism. Det talas 
mycket om hur vi skall kunna stå emot den 
fria näringsverksamheten, dvs hur skall vi 
kunna skydda oss mot alla dessa guider, 
som utan av oss godkänd utbildning guidar 
runt i våra städer och vår landsbygd. (Se 
ovan). 
I London har det gjorts stor sak av ett antal 
studenter som guidar gratis runt om i stan 
och det har blivit en stor succé.  
Men det är inte de auktoriserade guiderna 
vi talar om. Och det verkar vara mera en 
fråga om ”show”. Men….. 
 
Vi fick en presentation av Mr Bill Richards, 
Secretary General of the European Travel & 
Tourism Action Group, ETAG, som repre-
senterar de större Europeiska turism- och 
transport organisationerna. Han är samord-
nare för den europeiska turismens nätverk. 
Och är han sitter i styrelsen för ”World Tra-
vel Market”.  Mycket intressant ! 
 
Alla medlemmar lämnar inför mötena un-
der hösten sina rapporter om vad som ”sig 

föredragit haver”.  SveGuide har alltid läm-
nat rapporter, även under de år vi inte varit 
medlemmar och vi har alltid haft kontakt 
med Danmarks representant, Grete Disén, 
mycket kunnig om guidens utbildning, si-
tuation, i alla de nordiska länderna. Hon 
kunde tala också för Sverige.  
 
Det finns en CD om FEG, dess historia och 
med länkar till medlemsländerna, jag skall 
mejla den till föreningarna och de enskilda 
medlemmarna och jag hoppas den snart 
skall vara ligga på vår hemsida.  
 
Det finns så mycket information och det 
finns mycket, som även de föreningar, som 
inte är så stora kan ha nytta av tycker jag. 
Är det något ni vill veta, hör av Er. Vill ni 
ha de rapporter som SveGuide skriver så 
kontakta mig så mejlar jag över dem.  
 
Är det något ni vill att vi tar upp i FEG så 
hör av er, vi har en grupp som tillsattes på 
årsstämman i Åre som består av personer 
från Stockholm och Göteborg, men är det 
någon annan förening eller person som vill 
vara med :  hör av er! Alla behövs i arbetet 
att föra fram guiden som landets och regio-
nens marknadsföring! 
 
 
 

Gunilla Åström Jansson 
för närvarande FEG-kontaktperson 

 
Siffror, siffror, siffror 
 
Hur många gäster tror ni att ni hade förra 
året? 
Vi har frågat förr, det behövs ingen exakt siffra, 
mellan tummen och pekfingret blir bra. Ni kan inte 
ana vilket bra argument det är när man berättar om 
vad guiderna gör för marknads- föreningen av Sve-
rige, gästnätter, tågresor, flygresor, utsläppsrätter. 
Vi behöver siffror, mejla dem till er kontaktperson 
eller till er styrelse och se till att de vidarebefordrar 
dem till oss i styrelsen.  
 

2006 års turistbussförare utsedd 
 
SveGuides medlemmar har för sjätte året röstat fram 
årets turistbussförare: Vasilij Sjindjapkin från Ek-
manbuss Flexibussitet AB.   
 
Priset delades ut på TUR-mässan den 22 mars och 
utdelare var vår egen Gunilla Åström Jansson som bl 
a sa att guiden är beroende av att bussföraren är en 
duktig yrkesman/kvinna.  
 
Ett bra samarbete mellan förare och guide lyfter hela 
resan för resenärerna.  I detta instämde Vasilij helt 
och fullt. 
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 SveGuides arbetsgrupper 
 
Medlemmar i de olika arbetsgrupperna och kontaktpersoner valdes enligt nedan. 
 
Utbildningsgrupp      Wivan Mellberg, Agneta Skoglund,  
adjungerad:        Margareta Samuelsson 
Marknadsföringsgrupp     Thomas Schlott (sammankallande),  
        Agneta Skoglund, Yvonne Philipsson 
Kontaktperson kansliet     Christer Nilsson 
Kontaktperson SveGuidekortet    Gunilla Åström Jansson 
Kontaktperson Svenska  
Bussbranschens Riksförbund    Yvonne Philipsson 
Ansvarig hemsidan      Hans Berglund 
Ansvarig för kontakter med turismorganisationer  Gunilla Åström Jansson 
Stadgegrupp       Christer Nilsson (sammankallande),  
        Yvonne Philipsson, Wivan Mellberg,  
adjungerad:        Jorunn Antonsen 
Arbetsvillkorsgrupp      Hans Berglund, Yvonne Philipsson 
 
Styrelsens kontaktperson nästa årsstämma /  
ansvarig SveGuide Forum     Gunilla Åström Jansson 
Ansvarig för kontakter med FEG och IGC   Gunilla Åström Jansson 
”Visionsgrupp”       Hans Berglund, Gunilla Åström Jansson,  
(SveGuides framtid)      Christer Nilsson 
  
Våra kontaktområden är: 
 
Skåne, Blekinge, Småland, Öland samt enskilda medlemmar    
i Götaland        Agneta Skoglund 
Västergötland Halland, Göteborg     Wivan Mellberg 
Bohuslän, Dalsland, Värmland     Hans Berglund 
Närke, Gotland, Östergötland     Christer Nilsson 
Sörmland, Uppland, Härjedalen, Stockholm samt enskilda  
medlemmar i Svealand      Yvonne Philipsson 
Västmanland        Gunilla Åström Jansson 
Dalarna, Gästrikland, Medelpad     Berit Östergårds 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland,  
Lappland samt enskilda medlemmar i Norrland   Thomas Schlott 
 
Telefonnummer och e-postadresser finner du på sid 2 i tidningen. 

NOTISER 
 
Utbildningsdagar 
Utbildningsdagar blir det i oktober 2007. Vi har pla-
nerat för Stockholm tredje eller sista helgen i okto-
ber. 
 
Nästa årsstämma 
äger rum Värnamo och Gnosjö, planerat datum är 5-
6 april 2008, på inbjudan av Jönköpings Läns Guide- 
och Reseledarförening.  
 
 
Alla ni som förnyar era auktorisationer vet att delta-
gande i utbildningsdagar också ger poäng. 
 

Nytt räkenskaps- och verksamhetsår  
 
Sveriges Guideförbund har numera ett kalenderår. 
Detta verksamhetsår är 18 månader och vi hoppas nu 
att vi skall vara i fas med de flesta av er i vårt för-
bund.  

SveGuide-kortet 
har fått stor genomslagskraft. Vi är mycket glada 
över att så många av er har beställt kortet. Ibland har 
ni blivit utsatta för alldeles för lång väntetid och det 
ber jag som handhar det praktiska arbetet med korten 
ursäkt för.  
 
Vi vill tacka Gunilla Nilsson Edler för allt det arbete 
hon lagt ned under åren med SveGuide-certifikatet.  
 

Tusen tack !  
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REGION ÖST 
 
För ungefär ett år sedan initierade Östsvenska turist-
rådet ett samarbete mellan olika guidegrupperingar 
inom länet.  Avsikten var dels att marknadsföra gui-
derna, dels att guiderna kunde få tillfälle att diskute-
ra arbetsförhållanden och ersättningar, hur guiderna 
bokas etc. 
 
Det första resultatet var att fyra guidegrupper gick 
samman om en monter på ÖstgötaForum, en mässa 
som hölls i Cloetta Center i slutet av september 
2006.   

Genom den regionala hemsidan får vi möjlighet till 
en gemensam portal och vad vi fortsättningsvis skall 
ägna oss år är marknadsföring, utbildning, studiere-
sor/studiebesök, policyfrågor bl a ekonomi och arbe-
te över kommungränserna. Till den senaste träffen 
var även länets turistbyråer inbjudna, eftersom de 
flesta, dock inte alla, av länets guider bokas genom 
turistbyråerna. 

Sara Classon 

Europas längsta väg invigd 
 
I höstas (2006-11-24) invigdes Europas längsta väg. 
Då förlängdes nämligen Europaväg 45 så att den nu 
går ända från Gela på Sicilien och till Karesuando. 
  
Till dess slutade E45 i Fredrikshamn men efter att 

F N - o r g a n e t  E C E 
(Ekonomiska kommissio-
nen för Europa) godkänt att 
den svenska riksväg 45 
uppgraderades till europa-
väg så kan alltså resenärer 
hålla sig på en enda väg 
från södra Italien till norra 
 Sverige 
 
.  
- Det är viktigt för mark-
nadsföring av turism och 

näringsliv att E 45 nu blir markerad i alla Sverige-

 
 
 
 
 
 
 
 

Nästan varje dag firar man något speciellt.  
Internatikonella kvinnodagen, FN-dagen, 
vattendagen. 
 
Men när kommer den 21 februari att officiellt bli 
den internationella guidedagen???? 

 
IGC har sitt årsmöte i Hamina, Finland den 20—22 
april.  Thomas Schlott är SveGuides delegat. 
 
SveGuide har framfört följande önskemål i det 
nordiska samarbetet: 
 
Vi önskar en ansvarig person för uppdatering av de 
nordiska guideutbildningarna. 
 
Vi önskar också att de europeiska frågorna 
diskuteras på årsmötet, mycket med tanke på att alla 
nordiska länder inte är med i FEG.  Norge och 
Finland är för närvarande inte medlemmar. 
Vad kan vi göra för att skapa en samlad nordisk 
front? 

 
 

  EFTERLYSNING 
 

I många år hade vi på våra stämmor  en 
banderoll med texten SveGuide och 

därefter aktuellt årtal. 
Är det någon som vet var den finns  
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AVS: 

Sveriges Guideförbund 
Skottsätter 
618 33 Kolmården 

Viktiga datum ....... 
 
 
Styrelsen sammanträder preliminärt 
med mailmöte 24—28/5 
Vanligt styrelsemöte i oktober 2007 
 
IGC i Fredrikshamn, Finland     21-22/4 
 
Utbildningsdagar planras till hösen 2007. 
 
TUR-mässan 13—16 mars 2008 
 
SveGuide 2008  mars 2008 
 

NYTTIGA SIFFROR  
 
Siffrorna finns   som pdf-fil på www.sveguide.com 
“guide till guide”.  2007 års siffror är under utarbe-
tande.  Gå in på ”guide till guide” sidorna och se ef-
ter om 2006 års siffror har uppdaterats.  
 
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  för SveGuidemedlemmar kr 
40:- + exp.kostnad. 

 

Visste du att .... 
 
Vår kropp är förunderlig. Vad är en komplicerad 
dator jämfört med den mänskliga hjärnan? 
Eller en avancerad industrirobot jämfört med alla 
rörelser som din kropp kan klara av? 
Vår kropp är till stor del fortfarande ett mysterium 
som sysselsätter tusentals forskare i en jakt på mer 
kunskap. En del kunskap kanske inte är så använd-
bar, men likväl intressant. 
 
· En hostning frigör en explosiv laddning av luft som 
rör sig i hastigheter upp till 100   km/h. En nysning 
kan komma upp i 150 km/h. 
 · Ett foster får fingeravtryck vid tre månaders ålder. 
· En människa förlorar i genomsnitt mellan 40 och 
hundra hårstrån per dag. 
 · Den genomsnittliga människan dricker ungefär  
60 000 liter vatten under sin livstid. 
 · Skratt sänker nivån av stresshormon och stärker 
immunförsvaret. En sexåring skrattar  i genomsnitt 
300 gånger om dagen. Vuxna skrattar endast femton 
till etthundra gången  om dagen. 
 · . 
· En människokropp innehåller mer än sexhundra 
muskler, ca 40 % av kroppsvikten.  
· Den vänstra lungan är mindre än den högra, detta 
för att hjärtat skall få plats. 
· Den mänskliga hjärnan består till 85 % av vatten. 

 Hur blir man enskild medlem i Sveriges 
Guideförbund? 
 
Till en början, vem kan bli enkild medlem i förbun-
det? 
SveGuides stadgar  § 2 MEDLEMSKAP lyder 
 
”Medlemskap beviljas av SveGuides styrelse. 
Medlemskap i SveGuide kan erhållas: 
Genom medlemskap i guide- eller reseledar-förening 
som är ansluten till SveGuide enligt respektive före-
nings stadgar. 
Eller 
Genom enskild ansökan. 
Medlemskategorier 
Auktoriserade* guider (t.ex lokal- regional- eller 
naturguider) 
Objektguider (t ex museiguider) 
Reseledare 
Övriga guider och passiva guider 
*Auktoriserad guide är guide som avlagt godkänt 
auktorisationsprov.” 
 
Anser du dig uppfylla något av dessa kriterier och 
vill bli enskild medlem i SveGuide kan du kontakta  
SveGuides kansli för att få ett formulär att fylla i och 
sända in till styrelsen. 
Formuläret kommer också att läggas ut på 
www.sveguide.com 

www.sveguide.com
www.sveguide.com

