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Ordföranden har ordet 
 

Ny styrelse 
 
Efter årsmötet i Värnamo har det skett en hel del 
förändringar i SveGuides styrelse. Vår tidigare ord-
förande Gunilla Åström Jansson har efter elva ar-
betsfyllda år lämnat styrelsen liksom Thomas 
Schlott. Vi har också fått nöjet att hälsa tre nya sty-
relsemedlemmar välkomna: Lars Flodström från 
Umeå, Eva Erlandsson från Bohuslän samt Cia Lantz 
från Västergötland. Med dessa nya har valbered 
ningen också lyckats med en målsättning för det nya 
verksamhetsåret, nämligen att få till stånd en föryng-
ring av styrelsen. En kort presentation av hela nya 
styrelsen finner ni längre fram i tidningen. 
 
Att synas  
En återkommande fråga har under åren varit att ”hur 
göra SveGuide mer synligt”. Alltmer inser vi att 
hemsidan på nätet är den plats dit allas intresse riktar 
sig. Därmed måste vi få en mer attraktiv och mer 
informativ hemsida med flera språk. Men det gäller 
också att vi ska kunna länka från SveGuides hemsi-
da till alla våra föreningars hemsidor, dvs. alla måste 
ha en egen lokal eller regional hemsida med all nöd-
vändig information om hur man bokar guide etc. 
 
Omstrukturering 
Som ni kan läsa i detta nummer har vi delat upp sty-
relsen i olika ansvarsområden, där en person och inte 
en grupp är personligen ansvarig. Detta i enlighet 
med vad man på årsstämman efterfrågade, nämligen 
en klar information om vem i styrelsen man ska kon-
takta i olika frågor. 
 
Årsstämman 2009 
På årsstämman saknades en kandidat till värdskapet 
för nästa årsstämma nästa. Styrelsen fick i uppdrag 
att finna en sådan. Redan vid första styrelsemötet var 
det klart. Lars Flodström kunde meddela, att Umeå 
med glädje åtog sig denna uppgift. Ett besked som 
synnerligen tacksamt togs emot av styrelsen. 
 
Årsstämman 2008 
Slutligen – ett stort tack till alla, som var delakti-
ga i arrangerandet av den suveränt trevliga års-
stämman i Värnamo och Gnosjö! I detta nummer 
kommer ett fullödigt reportage om denna minnesvär-
da sammankomst. 

Hans Berglund  

Presentation av ledamöterna i 
SveGuides styrelse 2008 
 
Hans Berglund, ordförande 
 


Fram till 2000 verksam som tandläkare i Stenung-
sund. Från 1987 på fritid arbetat som guide inom 
Bästkustens Guideklubb, varit ordförande i den 
liksom i påföljande föreningen Bohuslän Guider. 
Eget företag inom guide- och reseservice.  
I SveGuides styrelse sedan 2000. 
 
 
 
Yvonne Philipsson, sekr 
 
Studerat tyska, portugisiska 
samt juridik på universitet. 
Arbetar nu på advokatbyrå i 
Stockholm som Administrativ 
support.  
Guide i Stockholm på fyra 
språk.  
I FSAG:s styrelse i fem år,  
i SveGuides styrelse i tre år. 
 
 
 
Berit Östergårds, kassör 
 

Småbarnsförälder i Bollnäs och 
arbetar som trafikinspektör i Väg-
verket Förarprov.  
Guidade första gången som 14-
åring och avancerade från hem-
bygdsgårdsguide till reseledare 
och auktoriserad Hälsinglandsgui-
de.  
 

Sitter i SveGuides styrelse sedan tio år. 
 
 
Wivan Mellberg, ledamot 
 
Göteborgare med tjugofyra år 
inom hotellbranschen och sedan 
elva år verksam som lärare 
inom Hotell och Turism på 
gymnasiet.  
Trettio år som guide i Göteborg 
varav tjugotre i Göteborgs Gui-
deklubbs styrelse.  
 
Suttit i SveGuides styrelse i fem år.´ 
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Agneta Skoglund, ledamot 
 
Bott i USA i sju år. Licensierad 
reseledare (IATM i London). 
Politiskt aktiv i Växjö. Reseleda-
re och guide på heltid. Nio år i 
KGR (Kronobergs Guide och 
Reseledareförening) som dess 
ordförande.  
 
I SveGuides styrelse sedan  200?. 
 
 
 
Lars Flodström, ledamot 

 
Arbetat på Nordiska Museet i 
Stockholm och i femton år på 
länsmuseet i Umeå.  
Nu eget företag med olika in-
riktningar, bl.a. guidning på tre 
främmande språk i Västerbotten.  
Nyvald ledamot i SveGuides 
styrelse.  
 

 
 
Eva Erlandsson, ersättare 
 
Marknadsekonom och pedago-
gisk utbildad. Reseledare i tju-
go år, delvis utlandsplacerad. 
Turismutbildare. Författare till 
handbok för guide och resele-
dare.  
Bosatt i Uddevalla och jobbar 
heltid som guide och reseleda-
re. Sitter i styrelsen för Bohus-
län Guider och nu också i SveGuide. 
 
 
 
Cia Lantz, ersättare 
 

Examinerad kulturturismentre-
prenör och byggnadsingenjör. 
Arbetat med olika projekt i 
Västergötland bl.a. i ledningen 
för Arnprojektet. Arbetar som 
västgötaguide, delar av året 
med friluftsturism i jämtlands-
fjällen samt med resor till mel-
lanöstern. Ny i styrelsen för 
Sveguide. 

 
 
 
Nu har ni fått en bild av samtliga styrelseledamö-
ter, nya som gamla i styrelsearbetet ! 

Styrelsemedlemmarnas  ansvarsområ-
den 
Eftersom det på årsstämman efterfrågades vem 
i styrelsen, som medlemmarna ska kontakta i 
olika frågor, har styrelsen beslutat att i detalj 
strukturera resp. ansvarsområden. 
Följande gäller: 
 
Arkiv Wivan Mellberg 

FEG                                              Agneta Skoglund 

Hemsida                                         Wivan Mellberg 

IGC                                            Yvonne Philipsson 

Kontaktperson, årsstämma 2009   Lars Flodström 

Kontaktperson kansliet              Yvonne Philipsson 

Marknadsföringsansvarig             Lars Flodström 

Medlemsansvarig                       Yvonne Philipsson 

Myndigheter, Förtur etc.             Hans Berglund 

Pressansvarig                              Hans Berglund 

Stadgar                                        Wivan Mellberg 

SveGuidekortet                           Berit Östergårds 

Sveguiden                                   Hans Berglund 

Sv, Bussbranschens riksförbund  Agneta Skoglund 

Utbildning                                 Wivan Mellberg 

 
E-postadresser och telefonnummer finner du på  

sid 2! 

Nyutexaminerade guider i Skellefteå 
 
Som tidigare skrivit om i SveGuiden, genomfördes 
en minde guideutbildning i Skellefteå. Initiativta-
gare var Monica Holmgren, företagare i turistbran-
schen i samarbete med Medborgarskolan. Efter 
många veckor med självstudier och framställande 
av ett guidekompendiet var det uppguidning den 12 
april. 
 
Varje kursdeltagare fick under ca 30 minuter ge 
prov på sin guidning i buss. De olika streckorna 
hade lottats ut bland deltagarna och gällde Skellef-
teå stad med omnejd.  
 
Efter den avslutade turen   bedömde 7 censorer 
guidernas prestation. I panelen fanns auktoriserade 
guider och reseledare, företrädare för turistbran-
schen, utbildningsradion, Skellefteå Fornminnesfö-
rening samt undertecknad för SveGuides räkning. 
Resultatet blev 10 godkända guider. Samtliga be-
rättade skicklig och visade goda kunskaper om sin 
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Styrelsens geografiska kontaktområden 
 
Sedan många år tillbaka har varje styrelsemed-
lem ansvar för var sin del av Sveriges landskap. 
Genom regelbunden kontakt med föreningarna 
inom dessa får styrelsen kontinuerligt en rap-
port, om hur verksamheten fungerar, om olika 
aktuella frågor och aktiviteter samt vilka för-
ändringar, som kan ha inträffat. Dessutom stöd-
jer SveGuide - i de landskap där inga guideföre-
ningar finns - en etablering av nya. 
 
Följande gäller för styrelsemedlemmarnas ansvars-
områden: 
 
Agneta Skoglund   Skåne, Blekinge, Små-
 land, Öland, Gotland 
Wivan Mellberg                         Halland, Göteborg 
Cia Lantz                                Västergötland, Jämt-
 and, Härjedalen 
Eva Erlandsson                       Bohuslän, Dalsland, 
 Värmland      
Hans Berglund                        Närke, Östergötland, 
 Västmanland 
Yvonne Philipsson                  Södermanland, Upp-
 land, Stockholm,  
 ensk. medl. i Svealand     
Berit Östergårds                      Dalarna, Gästrikland, 
 Medelpad 
Lars Flodström                        Ångermanland, Väs-
 terbotten, Norrbotten,  
 Lappland,  
 ensk. medl. i Norrland 
 

hembygd. 
Dessa guider vill nu bilda en ny guideförening i 
Skellefteå. 

Text o foto: Thomas Schlott, Umeå 
 

 
Stående nr 5 fr. höger: Margareta Samuelsson, enskild SveGuide 
medl., Skellefteå   
Främre raden längst t. höger: Initiativtagare till kursen, Monica 
Holmgren 

"Förslag till nationell certifiering av  
naturguider"  
 
Här följer en rapport om ett projekt som pågick 
från feb -05 tom mars -07. Initiativtagare och pro-
jektägare är Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
och det ingår som delprojekt i ett stort Interreg IIIB 
projekt "Northern Environment for Sustainable 
Tourism, NEST". SveGuide har varit representerat 
av Mariann Hedman, Sollefteå Guideförening, vid 
första mötet och sedan av Gunilla Nilsson Edler, 
från Östersunds Guideförening.  
 
Bakgrunden är den att det inte finns någon natio-
nell aktör som står som garant för certifiering av 
naturguider i vårt land. Ett stort antal utbildningar 
inom gebitet genomförs årligen i olika regi, med 
olika omfattning och med olika slutlig examen/
certifiering/auktorisation/legitimering osv.  
 
Arbetsgruppen, som bestått av sju personer, har 
genomfört en omfattande inventering inom hela 
området naturguide. Däribland kan nämnas jämfö-
relser med andra länder, olika typer av guideupp-
drag, olika varianter av guide-produkter, olika gui-
detekniker mm.  
 
En enkätundersökning genomfördes och av svaren 
att döma finns behov och önskemål om att styra 
upp frågan om certifiering av naturguider. Arbets-
gruppen har haft ett stort kontaktnät och deltagit i 
många möten och seminarier under arbetets gång.  
 
Arbetsgruppens förslag till organisation för certifi-
ering är tre olika scenarier. Här redovisade utan 
inbördes värdering.  
 
1. En statlig myndighet, såsom Statens Naturvårds-
verk, står som central ägare till certifieringssyste-
met, t ex genom Centrum för Naturvägledning.  
 
2. En ny organisation skapas för att äga systemet 
och sköta valideringen.  
 
3. En redan befintlig ideell organisation, exempel-
vis SveGuide, och där Svenska Ekoturismförening-
en ansvarar för valideringsarbetet.  
 
En omfattande slutrapport finns att läsa för den 
som är intresserad.  
Beställes hos Milly Lundstedt på Länsstyrelsen i 
Västernorrland.  
Tel 0611-349271, milly.lundstedt@y.lst.se 
 
Vill du veta mera så får du gärna kontakta mig.  
Hälsningar Gunilla Nilsson Edler,  
gunilla.ne@telia.com  
tel 070- 371 61 04, mobil 0640-68 10 80 

mailto:milly.lundstedt@y.lst.se
mailto:gunilla.ne@telia.com
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SveGuide 2008 –förbundsstämma med 
kringaktiviteter i Värnamo 4-5-6 april 
2008. 
 
Fredagen den 4 april 
10.00 - 12.00 Registrering på Designhotellet,  
 Värnamo 
  
Under förmiddagen strömmade det in guider från 
Umeå i norr till Skåne i söder, många bekanta an-
sikten men också en hel del nya, en föryngring 
behövs, så det är bra.  Här fanns kaffe och andra 
drycker, smörgåsar mm, bara en liten försmak av 
allt det som våra värdar ställde upp med och bjöd 
på. 
 
12.00              Öppningsceremoni samt lunch 
 

Jönköpings läns 
Guide o Resele-
dareförenings 
o r d f ö r a n d e 
Ingegerd Vår-
brant hälsade 
oss alla välkom-
na och sedan 
var det tal av 
landshövding. 
kommun och 
turismrepresentant 
– de tre senare var 
samtliga helt eniga 
om guidens stora 
betydelse för tu-
ristnäringen, vil-
ket vi givetvis var 
tacksamma för. 

 
 
14.00 Besök på moderna och framgångs-
  rika företag i Värnamo 
 
Dags för studiebesök, Värnamo har en mängd stör-
re  och mindre industrier av stort intresse.  Vi sluta-
de vid torget, där värd-guiderna serverade kaffe, vi 

fick lite mer informa-
tion till livs och vi fick 
se och gå in i det som 
måste vara Sveriges 
mest moderna biblio-
teksbuss,  På torget 
fanns flera skulptur-

grupper av Bror Hjort. 
 
15.30 SveGuide-forum på Stadshuset 
 
med mycket information – lite diskussion.  Sve-
Guide har ett förslag till en gemensam utformning 
av ”Övriga villkor” gällande guidetaxor, mycket 

finns redan men det är bra att få på papper.  Vissa 
formuleringar diskuterades, dock poängterade 
Hans Berglund vikten av att bekräfta uppdraget 
skriftligt, så att inga missförstånd uppstår. 
 
Fem länsstyrelser i Sverige hade fått var sitt upp-

drag att göra ett förslag för att 
utveckla natur- och kulturtu-
rismen i landet.  För Västra 
Götalands länsstyrelses för-
slag redogjorde Linda Carls-
son, Göteborgsguide och tilli-
ka projektanställd av länssty-
relsen.  Wivan Mellberg, 
SveGuides styrelse och Göte-

borgguide redogjorde för nulägesanalys och tankar 
inför framtiden, framtaget i samarbete med Västra 
Götalands fyra guideföreningar.   
Slutligen redogjorde Gunilla 
Nilsson Edler, Östersunds Gui-
deförening, för ett förslag till 
nationell certifiering av natur-
guider, framlagt av en arbets-
grupp inom Interreg IIIB-
projektet Northern Environ-
ment for Sustainable Tourism, delprojekt Höga 
Kusten.  Se även artikel på sid. 5. 
 
17.00 Fri tid  -  hurra! 
 
18.30 Konsert med Livslust, Sveriges störs
 ta gospelkör 
 
En kort promenad till Immanuelskyrkan (??)  Kö-
ren Livslust består av tonåringar och vi fick vara 
med på deras ordinarie övningskväll.  Mycket im-
ponerande. 
 
19.30 Mingel i Designhotellets foajé 

 
Med ett glas bubblan-
de dryck i handen 
fick vi höra om var-
för hotellets ägare 
lämnade Stockholm 
för att satsa på detta 
hotell, hans affärsidé.  
Även stockholmare 

kan gripas av ”Gnosjöandan”. 
 
20.00 Jubileumsmiddag  -  SveGuide 25 år 

 
Festligt och gott och ännu mer musi-
kalisk underhållning. också detta av 
hög klass.  En tävling hade satts ihop 
om var SveGuide haft sina årsstäm-
mor och när, klurigt och något rörigt.   

 

Kommunalrådet 
Maria Leifland 

Landshövding  
Lars Engqvist 

Lena Larsson 
Smålands Turism 

Ordförande i JGR 

Gunilla Åström Jansson jubileumstalar 
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Lördagen den 5 april 
09.00—12.00  Årsstämma på Designhotellet 
 

 
Protokollet är utsänt till samtliga medlemsföre-
ningar och enskilda medlemmar och finns dessut-
om att läsa på SveGuides hemsida – guide till gui-
de.  I korthet, styrelsen beviljades ansvarsfrihet, 
Gunilla Åström Jansson hade undanbett sig omval 
och avgick efter 15 år, till ny ordförande valdes 
Hans Berglund, tidigare v ordf. Thomas Schlott 
lämnade också styrelsen och det blev totalt tre nya 
styrelsemedlemmar. Samtliga ledamöter och ersät-
tare presenteras på sid  3 och 4. 
Medlemsavgiften beslöts oförändrad. 
Och sedan åt vi lunch. 
 
13.45 Bussutflykt till intressanta besöksmål 
 
Eftermiddagen blev mer turistisk, vi åkte buss först 
till Store Mosse nationalpark och deras Naturum 
(jag såg tranor dansa!) och vidare förbi High Chap-
paral till Gnosjö kommun, där Gnosjöandan gjorde 
sig mycket märkbar.  Först Hylténs industrimuse-
um, sedan till Kulturarv Marieholm, ett projekt där 
kulturarvet skall lyftas fram genom att de boendes 

kunskaper och enga-
gemang tas tillvara.  
Efter en musikstund 
i Hjärnverket, en 
brassorkester med 
musiker i alla åldrar,  
fick vi göra en gui-
dad rundtur i Marie-
holms Bruk, det 

sista järnbruket som startades i Småland, 1836.  
Specialitet jordbruksredskap.  En ny era inleddes 
1958 med tillverkning av plastbåtar, men även den 
epoken fick sitt slut 1987.  Sedan några år finns här 
Hjärnverket (Göteborgsvits, men så är det också en 
göteborgare som startade det).   
Våra guider kom från 
Gnosjöandans Kun-
skapscentrum, Tu-
rismprogrammet.  De 
guidade två och två 
och det var deras allra 
första försök att visa 
en sevärdhet för turister.  Stackare, så råkade de på 
utbildade guider!  Men de lyckades bra.  Man kun-
de se att många s k nysvenskar finns i Gnosjö, en 
stor del av guiderna var första eller andra genera-

tionens svenskar. 
Efter rundvandringen blev vi väl mottagna i Hjärn-
verkets restaurang, och de duktiga guiderna hade nu 
blivit serveringspersonal.  Även till middagen var 
det högklassig musikunderhållning, kommunalrådet 
hälsade välkommen och teaterchefen från Smålands 
Musik och Teater, Bernt Lindquist, kåserade, och 
ägaren, Jim Borg, visade sin anläggning. 
Det blev en lång men innehållsrik dag men så väl-
planerad att vi aldrig kände oss trötta. 
 
Söndagen den 6 april: 
09.00 Stadsvandring med besök på designfö-
  retagen Bruno Mathsson Center och 
  Källemo. 
 
Nu fick vi höra mer om Värnamos och Värnamo 
marknads historia och dessutom fick vi förmiddags- 
kaffe och småländsk 
ostkaka på turistby-
rån, innan vi kom till 
designföretagen.   

Helt imponerande, utmärkt 
guidning, mycket som man 
skulle vilja ta med sig hem, bl a 
det här matsalsbordet från Bru-
no Mathsson. 

 
 
12.00 Lunch i Apladalen. 
  Årsstämman avslutas  
 
Slutligen vandrade vi till Apladalen, hembygdspar-
ken, där vi serverades småländskt isterband – vad 
annars, vi var ju i Småland.   
Vi kom till vägs ände  -  och nu började  tackandet, 
avskedstagandet, bråttom till flyg och tåg och vi ses 
väl igen nästa år? 
 
Det är så härligt med dessa stämmor som förläggs 
till olika platser – vi lär oss om Sverige, vi får till-
fälle att utbyta erfarenheter och diskutera gemen-
samma frågor. 
 
Ett stort tack till Jönköpings läns Guide och Resele-
dareförening för ett par härliga vårdagar, välplane-
rade, med mycket sång och musik. Till och med 
vädret hade ni lyckats med!  Skulle man önska nå-
got till kommande stämmor så skulle det vara att 
dygnet ökade till 26 timmar för att ge oss  mer tid 
för gemensamma spörsmål. 
 

Sammanfattat av Sara Classon 
Foto: Hans Berglund 

 
 
Delegater från 
Umeå i norr till 
Skåne i  söder 

Bodil Swensson guider på Källemo  
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Rapport IGC 
 
Inter-Nordic Guide Clubs årsstämma 2008 hölls 
den 19 april 2008 på Hotel Viktoria i Stavanger. 
Bo Grönholm, Åbo, höll i ordföran-
deklubban under mötet, och protokol-
let nedtecknades av Erik Rønning 
Bergsagel och Børge Fiksdal, båda 
från Stavanger. Redan på söndag 
fanns protokollet färdigt för under-
tecknande. 
 
IGC:s ordförande Borgthor Kjærnested karaktärise-
rade det gångna året som ett ”annus horribilis”.  
Exempelvis kom årsmötesprotokollet kom före-
ningarna till handa mycket sent och hemsidan för-
svann under sommaren.  Borgthor menade att en 
viktig orsak varit att sekreteraren Elisabeth Sandell 
lämnat sitt uppdrag och att styrelsen därmed förlo-
rat en nyckelperson.  
 
Rune Lemon, Stockholm, tog i detta skede upp 
frågan om vem som bär ansvaret. Är det styrelsen 
eller medlemsföreningarna?  Kari Brox beklagade 
å styrelsens vägnar menade att ansvaret delas mel-
lan förbundet, styrelse och lokalföreningar. Beträf-
fande ansvarsfördelning underströk Kåre Walvik, 
Stavanger, att det inte är den arrangerande före-
ningen som skall se till att handlingar finns kopie-
rade. Vad gäller informationen till medlemmarna 
poängterades vikten av att styrelsen har korrekta e-
postadresser till föreningarna. Medlemsföreningar 
ombads utse en kontaktperson för IGC. Det skall 
vara en person som är intresserad av IGC och be-
höver inte nödvändigtvis vara ordföranden. Det är 
önskvärt att denna person som kan vara kontakt-
person flera år. 
 
Olika punkter i verksamhetsberättelsen diskutera-
des. SveGuides utbildningsdag i Stockholm med 
seminariet ”Guidens roll inom svensk turism” var 
omnämnd som ett bra exempel att markera guidens 
roll som kulturförmedlare. Kritik riktades dock mot 
SveGuide för att inte någon från IGC:s styrelse 
blivit inbjuden, varför undertecknad påpekade att 
utbildningsdagen varit anordnats för att testa att 
anordna utbildningsdag skild från årsmötet och 
därför endast varit öppen för SveGuides medlem-
mar. Beträffande Utbildningsgruppen som enligt 
verksamhetsberättelsen inte gjort något trots att 
10 000 kr avsatts för deras arbete, replikerade Gu-
nilla Åström Jansson, sammankallande, att hon 
aldrig fått kännedom att denna grupp bildats och 
gruppen hade inte heller nämnts i årsmötesproto-
kollet.  
 
I samband med att kassören Solvig Wigén presen-
terade den ekonomiska redogörelsen, gavs förklar-
ingar till att vissa poster blivit mycket högre an vad 
som budgeterats. T.ex. blev kostnaden för utskick  

 
 
av IGC-Nytt mer än tre gånger högre än budget, 
beroende på problem med distributionen av IGC-
Nytt 2. Ordföranden i Norges Guideforbund fö-

reslog att IGC-Nytt skickas till förening-
arna som får ordna med vidarebefordran 
av tidningen.  
 
När det blev tid för val av ny styrelse, 
hade den svenska ledamoten ett annat 
förslag till ordförande än valkommittén i 

övrigt, nämligen Gunilla Åström Jansson. Eftersom 
det var fråga om personval blev omröstningen slu-
ten och dessförinnan gavs delegaterna 10 minuter 
till överläggningar. Valresultatet blev 433 röster till 
Borgthor, 573 till Gunilla och 26 blanka. Gunilla 
Åström Jansson valdes således till ordförande. Kari 
Brox, Norges representant i styrelsen, hade avböjt 
omval och i stället invaldes Trine Søraa, Trond-
heim. Trine, som är guide sedan 1993, var 2004-
2008 ordförande i Norges Guideforbund, men har 
nu lämnat över ordförandeposten till Kari Stein-
svik. Trine är till vardags specialpedagog i musik 
och drama och har hållit guideutbildning i Trond-
heim. Färöarna och Åland alternerar som ordinarie 
och suppleant i styrelsen och det var nu Ålands tur 
att bli ordinarie, varvid Sigbritt Finne, Ålands Gui-
deförbund, valdes in som ordinarie. Sigbritt har 
hon tidigare varit ordförande i Ålands Guide-
förbund och är mycket intresserad av nordiskt sam-
arbete. Övriga ledamöter och suppleanter omvaldes 
eller hade mandattid kvar. Kari Brox som lämnade 
styrelsen valdes in i valkommittén tillsammans 
med Elisabeth Sandell, Danmark, Rune Lemon, 
Sverige, Gudrun Fredriksen, Island, Margareta 
Hagg, Finland och Gunnhild Mikkelsen, Färöarna.   
 
Medan valresultatet gicks igenom fick de två före-
ningar som ansökt om medlemskap i IGC, nämli-
gen Bergen och Kristiansand, möjlighet att presen-
tera sig.  Bergen Guideforening är en gammal före-
ning med mer än 50 år på nacken, medan Kristian-
sand bara funnits i 10 år . Föreningarna hade vid 
årsskiftet 75 respektive 31 betalande medlemmar. 
Båda föreningarna valdes in som medlemmar med 
acklamation. 
 
Bland öviga synpunkter som framfördes under 
mötet var att suppleanterna känt sig undanskuffade, 
att de inte fått information och oftast är inte om-
nämnda. Per Olsson efterlyste ett enkelt faktablad 
om IGC och vad man får ut av att vara medlem. 
Detta kan ligga på hemsidan och användas som 
värvningsmaterial. Hilda Thomsen upplyste att en 
folder håller på att utarbetas och den kommer att 
skickas till föreningarna.  
 
Vad gäller kommande årsstämma anmälde Dan-
mark genom styrelsesuppleanten Flemming Möl-
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ler-Jensen intresse att anordna mötet 2009. Plats 
och exakt datum är ännu ej bestämda, eventuellt 
blir det Århus.  Stämman 2010 är planerad att hål-
las på Island. 
 
Innan mötet avslutades gavs Glenn Evans, Göte-
borg, möjlighet att kort redogöra för det examens-
arbete som två elever på Chalmers tekniska hög-
skola gjort på uppdrag av Volvo Technology och 
Volvo Buss. Detta arbete aktualiserade guidens 
plats i bussen och ett antal representanter för guide-
yrket fick komma med synpunkter. Då examens-
arbetet var beställt av Volvo är dock det hemlig-
stämplat men Glenn Evans uttryckte förhoppning 
att kunna få en kortare resumé.  
 
Strax före utsatt tid avslutade mötesordföranden 
årsmötet 2008 och sammanfattade att det varit ett 
konstruktivt möte med substans i åsikterna.  
Borgthor tackade för sig och önskade Gunilla 
Åström Jansson lycka till. 
 
Yvonne Philipsson 
Delegat för Sveriges Guideförbund 

2007 var ett bra år för besöksnäringen 
 
Förra året gav utländska besökare ett rekordhögt 
tillskott på drygt 80 miljarder kronor till hela tu-
ristbranschen. 
 
De utländska besökarna gjorde 11 miljoner över-
nattningar i Sverige, en ökning med 2,3 procent 
förra året visar Nuteks statistik för turismen i Sve-
rige 2007. 
  
”Sverige har en stadigt uppåtgående trend, som är 
lite starkare än genomsnittet för Europa, säger Pe-
ter Terpstra, turismanalytiker hos Nutek. 
  
Besökarna lockas hit av att Sverige är relativt ett 
billigt land att semestra i. Norrmän, tyskar och 
holländare får mer för sina pengar än tidigare. En 
annan bidragande faktor är lågprisflyget som ger 
fler turister från Syd- och Mellaneuropa. 

Stockholm besöks av fler kryssningsfartyg 
 
Stockholm väntar i år besök av 270 kryssningsfar-
tyg och kommer på första plats över Sveriges po-
puläraste resmål för kryssningsfartyg. 
Visby får besök av cirka 90 kryssningsfartyg och 
Göteborg runt 25 under säsongen.  
 
Hur är det på andra orter?  Vi vet att Örnsköldsvik 
hade kryssningsbesök 2007.  Kan ni berätta något 
mer? 

Förra sommaren kunde man läsa i Stand 
By: 
 
”Taxi – en guide till Slottsbacken, tack. 
Taxi Stockholm har nu 30 licensierade guider som 
kan visa stadens attraktioner. 
- Gästerna sitter ofta förstummade i baksätet för att 
Stockholm är så magiskt, säger Håkan Härdin, 
guide och förare. 
 Taxiguiden kostar från 800 kronor. En målgrupp 
är de 300 000 kryssningspassagerare som kommer 
till Stockholm i sommar.” 
 
Vad hände med detta?  Har inte hört/sett några 
kommentarer från FSAG. 

Ett av våra mest vanliga helgon i Sverige är Olof den helige, han som egentligen hette Olav Haraldson (995 – 
1030) och är Norges skyddshelgon.  Ett hundratal kyrkor enbart i Sverige har byggts till hans ära. Men vem var 
han?   
Så här skriver Herman Lindqvist: 
”Han var en vikingakung med erfarenheter från strider i Baltikum, England och Frankrike, där han lät döpa sig 
och sålunda blev en av de första kristna vikingakungarna.  Han var gift med Astrid, den svenska kungen Anund 
Jakobs syster, och drogs in i ett storpolitiskt maktspel med norska och danska stormän.  Han tvingades i lands-
flykt till Ryssland innan han kom tillbaka via Sverige och stupade i slaget vid Stiklastad i Tröndelag. 
Så länge han levde kallades han Olav den tjocke.  Helig blev han först efter sin död och Nidaros, Trondheim, 
där han begravdes, var under en lång tid Nordens viktigaste vallfartsort, och kyrkan som byggdes där blev Nor-
dens största katedral.  Under ett par hundra år var Olavkulten utbredd och stark i Sverige, Finland och Dan-
mark.  I kyrkorna framställdes han som en kraftig man med en yxa i höger hand, ofta med foten på ett djur, 
symboliserande ondskan. 
Att detta kraftfulla helgon med yxa och med förmåga att krossa jättar och troll blev ett av Nordens mest popu-
lära helgon har av forskare tolkats som att Olav helt enkelt var arvtagare till asaguden Tor, han med hammaren.  
Det var lätt för dåtida människor att ta till sig vikingakungen Olav som ett kämpande helgon; hans kamp och 
symboler var enkla att förstå.” 
Olavs yxa finns än i  dag i det norska statsvapnet. 
 
Så nu vet ni.  Jag kan tala om att i Norrköpings gamla stadsvapen fanns också Olof avbildad, med bila och allt.  
Eftersom han vakar över oss uppe från rådhusets torn, där han sitter, en förgylld stenstod, och vi norrköpings-
bor har ett alldeles speciellt förhållande till honom, så kallas han här för ”GullOlle”.                                      SC 
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En tidning blir vad dess läsare vill läsa.  Vad vill 
just du läsa om i SveGuiden? 
 
Vill du få tips som du kan använda i din egen 
guidning?  Tips vad ni kan göra i er förening?  
Dramatiserade vandringar? 
 
Arbetsförhållanden inom guideyrket (fast då kan-
ske ni måste gå in på ”guide till guide-sidorna”!) 
 
Kommande guideutbildningar på olika orter? 
 
För mycket av detta måste vi ha DIN hjälp. Det är 
du som vet vad ni önskar i er förening och det är 
du som kan tipsa hur ni gör hos er. 
 
Hjälp oss göra en bättre, ännu mer läsvärd tidning! 
 
Du får gärna skicka in material till 
info@sveguide.com och gärna bifoga bilder från 
era aktiviteter (JPG-format).     Tack på förhand!  

 
 

VIKTIGA DATA 2008—2009 
 
Styrelsemöten 
Göteborg   9/8     2008 
Stockholm   15/11 2008 
Stockholm   17/1   2009 
Umeå   26/2   2009 
 
Skåneland 1658   25-26/10 2008 

SveGuide 2009  27/2—1/3 2009 

TUR-mässan 2009 19—22 mrs 2009 

IGC 2009   Danmark 

 
 

 
För 350 år sedan förlorade Danmark 1/3 av sitt rike 
till Sverige. Genom freden i Roskilde blev bl a 
Skåne svenskt för gott. 
Välkommen till Kristianstad den 25-26/10 så berät-
tar vi mer! 
  
Helgen inleds med en föreläsning om skånskt 
1600-tal och om freden 1658 och dess följder med 
Göran Larsson, historiker och chef för Malmö Mu-
seer. Efter lunch tar vi er på en rundvandring i 
dansk-svenska Kristianstad och på lördagskvällen 
äter vi gott i historisk miljö. 

 
Söndag åker vi en guidad tur i spåren efter snapp-
hanar och historiska händelser under de skånska  
krigen. Avslut med lunch på Hovdala slott, innan 
bussen lämnar av vid tåget, bilen eller flyget. 
  
Inbjudan med praktisk information kommer i slutet 
av sommaren per mail till samtliga föreningar. 
  
Välkommen till Skåneland! 
  
Kontaktpersoner: Gunnel Ahlbeck 044-135000 och 
Kerstin Helander 0451-89012.  

Skåneland 1658 ?! 

mailto:info@sveguide.com

