
1 

SveGuiden nr 49 

Hemsida: www.sveguide.com  

 

 

Nr 489 Maj 2009 ÅRGÅNG 26 

UMEÅ 
2009 

  
VAR 
2010 
? 

www.sveguide.com


Förbundsorgan för SVERIGES GUIDEFÖRBUND  -   Adresser / tel.nr 

Ordförande 
Birgitta Ekesand 
Göteborg 
birgitta.ekesand@sveguide. 
com 

Wivan Mellberg 
Göteborg 
wivan.mellberg@ 
sveguide.com 

Kassör 
Berit Östergårds 
Edsbyn 
berit.ostergards@ 
sveguide.com 

Sekreterare 
Yvonne Philipsson 
Kinnekullevägen 22 
167 43 Bromma 
yvonne.philipsson@ 
sveguide.com 

Ledamot 
Lars Flodström 
Umeå 
lars.flodstrom@ 
sveguide.com 

Lisbeth Nilsson 
Färlöv 
lisbeth.nilsson@ 
sveguide.com 

Agneta Skoglund 
Växjö 
agneta.skoglund@ 
sveguide.com 

Gunilla Nilsson Edler 
Nälden 
gunilla.ne@telia.com 

Övriga ledamöter 
Thomas Schlott, Umeå 
thomas.schlott@vll.se 
 
Kerstin Helander 
kmc.helander@telia.com 

Solweig Reichenberg 
Frösön 
solweig.stig@mail.op.se 

 
R E D A K T I O N S C H E F  O C H 
ANSVARIG UTGIVARE: 
 
Birgitta Ekesand 
 
LAYOUT  
Sara Classon 
 
Foto i detta nummer har tagits av  
Hans Berglund, Sara Classon, 
Eva Grönstedt, Vanessa Munoz-Molina,  
 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inkommet material.   
 
Material till SveGuiden nr 50 vill 
redaktionen ha senast 15 sept 2009 
 
 
OBSERVERA  Ny adress till kansliet! 

KANSLI:  Box 7210  e-post    tel       
    103 88  Stockholm info@sveguide.com  0706 86 48 80   

Sammankallande 
Hans Berglund 
hans.berglund@ 
resoform.se 

 Revisorer                     Valberedning 

Övriga ordinarie ledamöter         Ersättare 

 
Innehållsförteckning 
 
Från redaktionen sid.     3 

Om FEG 3 

Presentation av styrelsen 4 

Lite plock 5 

Styrelsens ansvarsområden 5 

Mer från FEG (Mallorca) 6—7 

Från SveGuides stämma 2009 8—10 

Ubildningsdagar okt 2009 10 

Från IGC:s årsmöte i Odense 11—12 

Nya guider i Göteborg 12 

Från Region Syd 12 

150-års jubileum 12 

Cia Lantz 
Trollhättan 
cia.lantz@sveguide.com 

2 

 
UTBILDNINGSDAGAR I GÖTEBORG I OKTOBER—MER INFORMATION KOMMER! 

mailto:birgitta.ekesand@sveguide.
mailto:gunilla.ne@telia.com
mailto:thomas.schlott@vll.se
mailto:kmc.helander@telia.com
mailto:solweig.stig@mail.op.se
mailto:info@sveguide.com
mailto:cia.lantz@sveguide.com


Ordföranden har ordet 

 
Ny styrelse 
Jag vill tacka Hans Berglund för det arbete och de 
år han har lagt ner i styrelsen och tacka för det 
förtroendet jag har fått som ny ordförande. Jag vill 
också tacka Eva Erlandsson och hälsa Lisbeth 
Nilsson från Skåneguide välkommen till oss. Vi 
har nu haft vårt andra möte i slutet på april och 
under detta så togs många frågor upp, diskuterades 
och planer las inför framtiden. Ett nytt nummer av 
SveGuiden går nu ut på nätet och därefter kommer 
vi att skicka ut  nyhetsbrev ett antal gånger per år. 
 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet som skall gå ut ett antal  gånger per 
år är ett sätt att informera våra medlemmar mera 
kontinuerligt om vad som händer och vad styrel-
sen gör. Vi jobbar nu med alla mailadresser och 
gör uppdateringar för att kunna skicka ut informa-
tion och nyhetsbrev direkt till var och en av er. 
 
Direkta mailadress 
I tidningen SveGuiden och hemsidan har vi nu, 
som ni ser, lagt in nya mailadresser som vi skapat 
genom vilka ni kan nå var och en av oss enligt de 
ansvarsområden vi har blivit tilldelade. Vi är ange-
lägna om att få detta att fungera så att vi vet att 
mailen når rätt person i styrelsen och att det blir 
besvarade av den personen som bär ansvaret för 
respektive område. Hjälp oss med att få detta att 
fungera. 
 
Hemsidan 
Vi återkommer ständigt till samma fråga och det 
är hur skall vi synas mera och bättre. Hemsidan är 
ju definitivt medlet för detta. Förberedelserna 
kring en ny hemsida har redan nu påbörjats för att 
så småningom ta form. Detta arbete måste påbör-
jas i tid för att det skall bli ett bra resultat. Jag vill 
återkomma till vad Hans skrev i nummer 47 av 
SveGuide att vi skall kunna länka till alla våra 
föreningars hemsidor. Det är ju då en förutsättning 
att ha en lokal eller regional hemsida med all nöd-
vändig information om hur man bokar en guide. 
Detta är ett måste för att detta skall ge full utdel-
ning. Låt oss gärna får veta hur det ser ut hos er så 

vi kan få en helhetsbild av föreningarnas hemsidor 
och hur ni ser på detta.  
 
Årsstämman 2010 
Vi har ännu ej fått definitivt besked om en kandi-
dat till värdskapet för nästa årsstämma. Vi är dock 
övertygade om att vi får ett positivt besked snart.  
Informationen till er kommer att gå  ut så snart vi 
vet. 
 
Årsstämman 2009 
Tack till alla involverade i stämman i Umeå för 
den mycket trevliga och välarrangerade stämman. 
Reportage följer i tidningen om hur trevligt vi 
hade det. 

Birgitta Ekesand 

 

 

 
TACK FÖR ATT NI KOM TILL  
MALLORCA I NOVEMBER, 
 
säger FEG och hälsar till alla kollegor på uppdrag 
av organisationskommittén och CEFAPIT, den 
spanska guidefederationen som också firade sitt 30 
års jubileum i samband med årsmötet på Balearer-
na.  
 
Det var ett fantastiskt tillfälle alla att träffa sina 
Europeiska kollegor och möjligheten att ta del av 
många intressanta föreläsningar och besök. 
Två av de allra viktigaste föreläsningarna hölls av 
FEG: ”Att guida besökare med speciella be-
hov”, samt ”teamwork guidning vid massgrupp- 
förflyttning”, (inte nödvändigtvis turistgrupper). 
Det hela var mycket givande och behovet är stort 
för denna typ av seminarier. I synnerhet när det 
gäller människor med speciella behov. 
 
De flesta seriöst arbetande guiderna är nog med-
vetna om att seminarier, av alla slag, är en nyckel- 
faktor att räkna med när det gäller att hålla sig 
ajour med, och möta de nya CEN rekommendatio-
nerna, samt för att få FEGs godkännande som 
handledare.  
 
Avsikten med detta Forum var: 
1. att vara ett forum för Turist Guider, där man 
kan debattera och analysera utmaningar som på-
verkar vårt yrke i framtiden.  
 
2. att gå vidare med utbildning för turistguider 
som bästa sättet att lära sig tolka och förklara ett 
kulturarv. 
 
3. att visa turistguidens viktiga roll när det gäller 
att öka den sociala medvetenheten runt hållbar 
turism och det korrekta användandet av ny tekno-
logi.  

(Forts. på sidan 7) 
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Presentation av styrelsen 
 
Birgitta ordförande 
(foto föreg. sida) 
 
Jag är uppvuxen i Buenos Aires, Argentina och 
Santos, Brasilien. Kom hem till Sverige igen 1964 
efter 8 år utomlands. Jag har arbetat både på det 
portugisiska och amerikanska konsulatet i Göte-
borg och började min bana som guide efter studen-
ten och då vi hade anlöp av ”Gripsholm” och 
”Kungsholm” i Göteborg vid Amerikaskju-
let.”Transfer and Guide Service” som jag jobbade 
för tog jag sedan över och arbetade med i ett antal 
år. Återupptog guidningen för ett antal år sedan. 
Ordförande i SWEA och Göteborgs Guideklubb. 
Kassör i Marks Segelklubb under 9 år och sitter nu 
s o m  s a m m a n k a l l a n d e  i  M I G s 
(Marknadsföreningen i Göteborg) valberedning. 
Jobbar på ett konsultföretag med marknadsföring i 
dagsläget. 

Yvonne, sekreterare 
 
Har bla studerat tyska och 
portugisiska på universite-
tet. Arbetar med administra-
tion och lönegarantiärenden 
på advokatbyrå i Stockholm.  
Guide i Stockholm på fyra 
språk. I FSAG styrelse i fem 
år, i SveGuides styrelse i 
fyra år. 
 
 
Berit, kassör 
 

Arbetar som trafikinspektör i 
Vägverket Förarprov. Guidade 
första gången som 14-åring 
och avancerade från hem-
bygdsgårdsguide till reseleda-
re och auktoriserad Hälsing-
landsguide. Bor numera i Eds-
byn. Sitter i SveGuides sty- 
relse sedan 11 år. 

 
Wivan  
 
Blev Göteborgsguide 1972 
och har suttit i Göteborgs Sty-
relse i tre omgångar – litet 
mer än 20 år. Arbetade i 14 år 
vid Elof Lindälvs Gymnasium 
i Kungsbacka som lärare i 
hotellkunskap och turism – 
efter alla år i hotellsvängen. 
Suttit i  SveGuides styrelse i 
sex år.  

Lars, ledamot 
Arbetat på Nordiska Museet i 
Stockholm och i femton år på 
länsmuseet i Umeå.  
Nu eget företag med olika 
inriktningar, bl.a. guidning på 
tre främmande språk i Väster-
botten.  
Invald i SveGuides styrelse 
2008. 
 

 
Agneta, ledamot 
Bott i USA i sju år. Licensie-
rad reseledare (IATM i Lon-
don). Politiskt aktiv i Växjö. 
Reseledare och guide på hel-
t i d.  Ni o år  i  KGR 
(Kronobergs Guide och Rese-
ledareförening) som dess 
ordförande.  
I SveGuides styrelse sedan  
2002. 
 
 
Cia, suppleant 
 

Examinerad kulturturisment-
reprenör och byggnadsingen-
jör. Arbetat med olika projekt 
i Västergötland bl.a. i ledning-
en för Arnprojektet. Arbetar 
som västgötaguide, delar av 
året med friluftsturism i jämt-
landsfjällen samt med resor 
till mellanöstern. I SveGuides 
styrelse sedan 2008. 

 
 
 
Lisbeth, suppleant 
 
 
H a r  a r b e t a t  p å 
Försäkr ingska ssan  i 
Kristianstad fram till 
2009. Nu eget företag med 
guidning. 
Började min turistiska 
bana som guide och 
a m b a s s a d ö r  f ö r 
Linderödsåsen 1996 för att 
sedan avancera til l 
SkåneGuide.  
Sitter i SkåneGuides styrelse sedan tio år och är nu 
nyvald ersättare i SveGuides styrelse. 
Kontaktområdesansvarig för Skåne, Blekinge och 
Halland. 
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NYTTIGA SIFFROR 
 
Intentionen är att siffrorna kommer att läg-
gas in på ”guide till guide”-sidorna under 
senvår/försommar.  

 
Hur komma in på ”guide till guide”-
sidorna? 
En förutsättning är att du är medlem i någon av Sve-
Guides medlemsföreningar eller enskild medlem. 
Problem?  Du kan kontakta info@sveguide.com så 
får du en lathund. 
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Här kommer geografiska ansvarsområden: 
 
Lisbeth Nilsson Skåne, Blekinge, Halland, enskilda medlemmar i Göta
 land 
Agneta Skoglund Småland, Öland, Gotland 
Wivan Mellberg Göteborg, Bohuslän, Dalsland, Värmland 
Cia Lantz  Västergötland, Jämtland, Härjedalen 
Birgitta Ekesand Närke, Östergötland, Västmanland 
Yvonne Philipsson Sörmland, Uppland, Stockholm, enskilda medlemmar i 
 Svealand 
Berit Östergårds Dalarna, Gästrikland, Medelpad, 
Lars Flodström Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Lappland, 
 enskilda medlemmar i Norrland 
  
 och övriga ansvarsområden: 
 
 Arkiv    Wivan Mellberg 
 FEG     Agneta Skoglund 
 FörTur, myndigheter  Birgitta Ekesand 
 Hemsidan    Birgitta Ekesand 
 IGC     Yvonne Philipsson 
 Kansliet    Yvonne Philipsson 
 Marknadsföring  Lars Flodström, Cia Lantz 
 Medlemsansvarig  Yvonne Philipsson 
 SveGuide-kortet  Berit Östergårds 
 Svenska Bussbranschen Agneta Skoglund 
 Utbildning Wivan Mellberg  
 
Du kan lätt kontakta dessa personer via e-post:  förnamn.efternam@sveguide.com 

Wenn jemand eine Reise tut – ja då har man 
något att berätta. 
 
Jag vill berätta om min resa till Umeå.  Jag under-
sökte,  jämförde, fann billigt flyg men SJ var trots 
allt billigare och för min tågbiljett från Kolmården 
till Umeå inkl sovvagn betalade jag  200:-.  
(Specialerbjudande) 
Att resa i moderna sovvagnar innebär möjlighet 
till dusch.  Tidigt, för att vara först, tog jag på mig 
min kappa, ut i korridoren, öppnade dörren till 
duschrummet med nyckelkortet, duschade och 
sedan skulle jag gå tillbaka.  Men icke.  Jag kom  

 
inte ut. Ryckte i dörren.  Ropade ”Hallå” – ingen 
reaktion.  Jag satt inte i sjön.  Lider inte av klau-
strofobi heller.  Fanns bänk att sitta på.  Dricksvat-
ten i duschen i värsta fall.  Avlopp.  Några halsta-
bletter i fickan.  Ropade och ryckte igen.  Kändes 
lite larvigt. I Luleå skulle jag i alla fall komma ut 
(fast det var ju till Umeå jag skulle). 
Efter ungefär en halvtimme kom Anita Lalander 
från FSAG och ville komma åt duschen, tågperso-
nal tillkallades och ÄNTLIGEN kom jag ut!  Tack 
Anita! 

Sara 
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Redogörelse från mötet i Palma de 
Mallorca 
 
- FEGs årsmöte ägde rum i Palma de 
Mallorca den 22.11.08 – 23.11.08. 
21 deltagare från 18 länder. En associe-
rad deltog. 
 
- Man börjar alltid med Apologies for absence, 
vilket Island hade gjort pga. den ekonomiska kri-
sen och Ryssland av andra skäl. 
 
- Meddelades: FEG hade ingen delegat vid ETF
(Europeana Tourism Forum) i Bordeaux i år. Näs-
ta Forum blir i Bruxelles 2009 och året därpå i 
Spanien. Det är FEGs ambition att närvara vid 
dessa. 
 
- Carlos Ortega meddelade att nya möjligheter nu 
finns för FEG att länka sig till Visit Europe site. 
Det anses viktigt att besökare till Europa har möj-
lighet att få bra och korrekt information. Min 
kommentar: Detta är nu synnerligen viktigt med 
tanke på Mr Sandemans icke så seriösa arbete på 
turistsidan i många Europeiska länder.  Följande 
dokument kommer att finnas på portalen ”Find a 
Guide in Europe” i samband med länkarna till 
FEGs Medlems länder: 
Ett exempel på de Nationala/regionala guidekvali-
fikationerna. 
Information till konsumenterna. 
Skydd för konsument rättigheter. 
 
 Meddelades: FEG skickar ut pressmedde-

lande med jämna mellanrum 
 
-  Tom Hopper meddelade att CEN standarden EN 
15565/2008 nu kan köpas från     Nationella Stan-
dardiseringskommissionen.  
TH frågade också om medlemsländerna hade vid-
tagit några åtgärder för att implicera de nya regler-
na i sina utbildningar. 
 
-  Österrike meddelade att två regioner Tyrolen 
och Kärnten hade ökat sitt timantal till de 600 tim-
mar som erfordras enligt de nya reglerna. 
 
-  Tyskland hade också för första gången modifie-
rat sitt utbildningsprogram för att möte  de nya 
kraven. 
 
-  England –APTG: I UK har standarden publice-
rats av det Brittiska Standard Institutet. 
 ATPG är än motvilliga att gå vidare med den nya 
standarden till dess den vedertagna kontrollen har 
skett. Man föreslår att ett pålitligt verifierings sy-
stem/ mekanism skall upprättas så snart som möj-
ligt. 

 
- Irland AATGI berättade att de hade 
lagt sig till med EN 15565 standarden 
och använde den för att påverka rele-
vanta myndigheter beträffande utbild-
ning av turist guider. 
 
- ETAG (European Travel Action 

Group) Annie Passot föreslog att FEG fortsätter 
med sitt ETAG abonnemang för 2009. Viktigt 
eftersom det öppnar många dörrar inom den Euro-
peiska turismen.  
 
-Tom Hopper meddelade att FEG tänker organise-
ra ett möte med EU kommissionären för den Inre 
Marknaden, Mr. Mac Creevy. 
 
-  TH informerade att, som beslutades i Bruxelles i 
Maj 2008,  ett brev har skickats till Ernst Hinsken, 
tysk minister för ekonomi och teknik, som svar på 
ett pressmeddelande från den 7 december 2007. 
BVDG (tysk delegat) meddelade att möte arrange-
rats med Ministeriet till februari 2009 och man 
önskade att FEG skulle närvara vid mötet för att 
ge med tyngd åt ärendet. 
 
-  Rapport från Ordförande och sekretariatet  
En ingående rapport lades fram om de olika ären-
den som man arbetat med under året. 
Se min separata rapport om dessa ca 40 ärenden. 
Ett fantastiskt arbete under ett år. 
Vi skall då komma ihåg, som också påpekades, att 
FEG är en liten organisation med ett litet rörelse-
kapital.  
 
- Presentation av Judith Estol I Perez  
Opartisk Sekonderad Europa kommissionär för 
EUs Turism enhet. Tom Hooper. TH framhöll 
också att FEG var talesperson (röst) för drygt 
40 000 turistguider i 20 länder inom EU. Dessut-
om representerar FEG guider i icke EU medlems-
länder, som Island, Ryssland och Turkiet. Ännu en 
länk knöts 2008 – med Kroatien. 
 
Hon såg mycket positivt på FEG och föreslog ett 
fortsatt samarbete. Under de timmar som Estol I 
Perez besökte mötet ställdes många frågor och 
även förslag fördes fram som förhoppningsvis kan 
vara till nytta för EUs turism sektor. Vissa av des-
sa frågor och synpunkter var vettiga och befogade, 
precis som en del inte var av någon större betydel-
se. På det stora hela upplevde jag det som ett bra 
och informativt möte.  
 
-  Armelle Villepellet uppdaterade mötet om att 
det Franska Guideförbundet, FNGI, har haft stora 
motsättningar med franska staten, pga. utveckling-
en i Frankrike när det gäller den nya franska lagen 
som baseras på en av EUs fyra grundregler; nämli-
gen friheten att arbeta över gränserna”. De (FNGI) 
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önskar dra fallet inför Europadomstolen för ett 
avgörande, men den juridiska processen kostar 
€15 000, vilket ju är en aktningsvärd summa peng-
ar för alla föreningar. I synnerhet när man redan 
betalat € 5 000 för juridisk rådgivning.  
Några FEG medlemmar har gett uttryck för att 
stötta FNGI, även ekonomiskt, i deras försök att få 
ett utslag som ger de franska auktoriserade guider-
na ensamrätt att guida i landet. Man försöker med 
alla medel hitta kryphål i EU lagstiftningen.  
 
Kommentar: Det tar mellan 1½ - 2 år att instifta en 
lag eller rekommendation inom EU, vilket innebär 
att de olika ärendena har malts fram och tillbaka 
till dess man är helt försäkrad om att ärendet är 
vattentätt. Inte ens franska guideförbundet kan 
göra något åt detta och i deras fall rör det sig om 
en av EUs Fyra Grundregler. Slut kommentar. 
 
-  Medlemsländernas årsrapporter kommer att 
läggas ut på FEGs hemsida . 
 
-  Tom Hopper meddelade om möjligheten för  
FEG – WFTGA att ha ett samarbete beträffande 
marknadsföring, men efter diverse överläggningar 
beslutades det att man skulle arbeta var för sig.. 
Mötet fick ta del av två olika grafiska utkast att 
använda som reklam för auktoriserade turistgui-
der. Båda mycket talande. Det ena var överlägset 
och tog 15 röster av 16. Detta kommer man nu att 
arbeta vidare med. 
 
-  Två nya böcker publicerade av FEG, presente-
rades också: 
FEG Membership Booklet & The FEG Training - 
The Way Forward Booklet. Båda är tänkta att an-
vändas vid marknadsföring av FEG, samt i utbild-
ningssyfte. 
En kopia av Katrine Price’s bok ”The Art of Gui-
deing” distribuerades till samtliga deltagare.  
 
-  Tom Hooper informerade om att FEGs utbild-
ningskommitté, som bildades i Istanbul i novem-
ber 2006, har arbetat fram två av de utbildnings- 
seminarier som erbjöds i Palma de Mallorca, till 
ett pris av €95 per tillfälle. 
Undertecknad deltog ej pga. kostnadsskäl.  
Det ena seminariet handlade om att ”Guida besö-
kare med speciella behov” och det andra  
Teamarbete vid guidning av mycket stora 
grupper” Många unga, nya guider från Spanien 
och Malta deltog i dessa. 
 
-  Budget 2009 
Tom Hooper informerade: För att FEG skall kun-
na fortsätta sitt arbete och nå sina mål, så är det 
nödvändigt att behålla den nuvarande årsavgiften 
på € 1400 för medlemmar och €500 för associera-
de länder. Till förslaget yrkades bifall av Mary 
Clissman, AATGI, Irland och av Agneta Skog-

lund, SveGuide. Röstfördelning: 14 för och 2 av-
stod. 
 
-  Nästa möte 
EGM äger rum i Bruxelles den 21 – 22 mars, 
2009. Se särskild kallelse. 
 
AGM den 18 – 20 november, 2009, arrangerat av 
SNATTI i Porto, Portugal. 
 
Val av styrelse 
Tom Hopper, UK   ordförande 
 16 röster 
Annie Passot, Frankrike  kassör    
 5 röster 
Mary Clissman, Irland  suppleant 
Armelle Villepillet, Frankrike revisor 
 
Övrigt 
Ingrid Vallenborg, APTG, Storbritannien, medde-
lade att APTG firar 30 år som guideförening år 
2009. 

Agneta Skoglund 
Representant för SveGuide 

 
Mallorca mötet är över, och nu hoppas man på att 
välkomna deltagare  till  Porto –Portugal för nästa 
FEG AGM.  
En inbjudan från FEGs portugisiska kollegor, med 
information om olika begivenheter finns att läsa 
på FEGs hemsida. http://www.feg-
touristguides.org/ 
FEG är mycket tacksam för Portugals inbjudan att 
hålla nästa årsmöte där, Det äger rum i Porto mel-
lan 17 – 22 november, 2009. Deltagarna har då 
möjlighet att ta del av olika evenemang och njuta 
av den kultur, historia, gastronomi & vin (Vinho 
Verde) som berör detta område i Portugal. 
Beträffande rapporter från FEG 
Är det någon som önskar se listorna over FEGs 
olika åtagande under ett arbetsår, ber jag er skicka 
en email till: 047080463@telia.com så skall jag 
sända den till er. 
 
Likaså om ni har andra frågor om FEG så hoppas 
jag att ni hör av er. Ni kan också gå in på FEGs 
hemsida för att skaffa information. Inte minst gäll-
er det FEGs årsmöte i Porto till hösten. Alla är ju 
välkomna att resa dit, dock på egen bekostnad, för 
att delta i de olika programpunktern 

(Forts. från sidan 3) 

Adress till FEGs hemsida: 
www.feg-touristguides.org 

Agneta Skoglund 
SveGuides representant i FEG 
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SveGuide 2009 i  Umeå 
 
Fredagen 
 
Med en viss förväntan kommer jag till registre-
ringen på hotell Aveny denna första dag på Sve-
guidestämman. Vilka är där? Hur många har kom-
mit till denna norrländska del av landet? Hur kom-
mer helgen att bli?  Jag vet att det kommer upp en 
del kontroversiella frågor på årsmötet från våra två 
största guideföreningar i landet.  Hur kommer det 
att påverka oss? 

En kort promenad tillsammans med Ume-
guidernas ordförande Lars Flodström tar oss förbi 
de fina snöskulpturerna på Rådhusesplanaden.  
8 utvalda lag har byggt upp fantastiska skapelser  
Det vinnande bidraget hette  ”The battle of Jante”, 
men publikens favorit var ett mycket naturtroget 
lejon. Närmast Rådhuset fanns  ”Tre hjärtan”, en 
korsning mellan ett hjärta och en smiley. Detta är 
även loggan för Umeå kommuns strävan att bli 
Kulturhuvudstad 2014.   
Promenaden slutade vid den vackra residensbygg-
naden där vi möttes av landshövding Chris Heis-
ter, som önskade oss alla välkomna. Efter husesyn 
bjöds vi till bords till en härlig norrlandsmeny.  
Till kaffet serverades en helt utsökt åkerbärskaka! 
En av guiderna lyckades slinka ut i köket och fick 
receptet på den, som förmedlades till oss, några 
intresserade. Det gäller bara att hitta åkerbären. 
Jag kom att sitta  vid landshövdingens bord, och 

hon hade,  efter endast ett år på posten,  verkligen 
hade axlat manteln med den äran som Västerbot-
tens viktigaste representant. Chris Heiser var tidi-
gare moderat riksdagsledamot och finanslands-
tingsråd i Stockholm med lång erfarenhet av sam-
hällsutveckling på både internationell, nationell, 
landstingsnivå och kommunal nivå. Hon verkligen 
brann för uppgiften att föra ut Västerbotten. 
 
Eftermiddagen fortsatte stämman med SveGuide-
forum. Vanligtvis brukar det behandla viktiga frå-
gor för oss guider som behöver diskuteras mera 
ingående generellt eller inför årsmötet. Denna dag 
hade man emellertid vikt tre timmar till ämnet 
”guiden som berättare, om berättarkonst”, med 
Marianne Folkedotter, universums första berättar-
antikvarie, som hon presenterade sig. Hon har fått 
i uppdrag att under 3 år inventera och sammanstäl-
la berättaraktiviteter i länets 15 kommuner, samt 
engagera och stimulera de människor i länet som 
är intresserade av muntligt berättande. 
 
Hon är övertygad om att vi alla kan använda oss 
mer av berättandet i vårt arbete. Berättandet är så 
mycket; röst, ord, språkmelodi, dialekt i bästa fall, 
pauseringar och andra trick, säger Marianne. En 
fantastisk eftermiddag hade vi med denna härliga 
kvinna, som gav så mycket av sig själv och sitt liv. 
 
Kvällens middag intogs sedan i Ringstrandska 
villan, även kallad Druidgården. En vacker gam-
mal 1800-tals träbyggnad i fornnordisk stil. Där 
serverades ytterligare en härlig norrlandsmeny. 
Kändes roligt med en guideförening som tänkt så 
mycket på att föra fram maten, på samma sätt som 
vi gjorde vid våra möten i Östersund och Åre. Lot-
teri, frågesport, underhållning och trevlig samvaro 
avslutade sedan denna första dag. 

Linda  
från Östersund 

 

 

 

Berättarantikvarie Marianne Folkedotter Landshövding och residens 
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Lördag – förbundsstämmodag 
 
Stämman genomförs i kommunfullmäktigesalen 
som har ett vackert konstverk i form av en glas-
vägg där solen lyser genom det blå och gula gla-
set. Dit dras mina ögon många gånger under denna 
stämma. Jag är mycket förtjust i klarblått genom-
skinligt glas.  
 
Vi är totalt ett 50-tal guider på denna stämma. 21 
tillresta från andra föreningar och ett-30-tal umeå-
guider deltar, en del hela tiden och andra ser man 
bara ibland. Nu har SveGuide ca 900 medlemmar i 
18 föreningar. Medlemsantalet krymper.  Detta är 
en utveckling som känns oroande. Detta gör också 
att basen för rekrytering av förtroendevalda mins-
kar. Även antalet medlemsföreningar som är villi-
ga att arrangera förbundsstämma minskar. Av 
medlemsföreningarna har fyra mindre än 10 med-
lemmar vardera. Störst är Stockholm med nästan 
300 medlemmar och Göteborg med ca 200 med-
lemmar.  
 
Per Olsson från Göteborg väljs till mötesordföran-
de och Birgitta Bäckström från Umeå för proto-
koll. Viktiga funktioner på en förbundsstämma. 
Första delen av dagordningen går snabbt. Styrel-
sens verksamhetsberättelse och ekonomiska redo-
visning för 2008 gås igenom. Frågor ställs om 
styrelsens arbetssätt och prioriteringar. Vilken 
beredskap finns för minskat antal medlemmar och 
föreningar? Ekonomiska resultatet för 2008 visar 
underskott med 50’ kr och eget kapital vid årsskif-
tet är 66’ kr. Största kostnaden är styrelsens mö-
ten.  
 
När vi kommer till valberedningens förslag så 
stiger temperaturen i salen. Valberedningens ar-
betssätt ifrågasätts av Göteborgs delegater. Birgit-
ta Ekesand, Göteborg, väljs till ordförande.. För 
övrigt är det omval av Berit Östergårds, Wivan 
Mellberg och Cia Lantz. Nyval av Lisbeth Nilsson 
från Skåneguide. Agneta Skoglund, Lars Flod-

ström och Yvonne Philipsson har ett år kvar på 
sina mandat. Styrelsen består totalt av 6 ordinarie 
och 2 ersättare.  
 
Styrelsen föreslår höjning med 50 kr av medlems-
avgiften för detta innevarande år, men efter dis-
kussion så blir beslutet att avgiften detta år är 
oförändrad. Dvs 200 kr per medlemsförening och 
100 kr för varje föreningsmedlem. Höjning beslu-
tas för år 2010. Då blir det 200 kr per medlemsfö-
rening och 150 kr för varje föreningsmedlem. Där-
efter kommer avgiften att beslutas ett år i förväg.  
 
För att genomföra årets verksamhet med mindre 
pengar skall styrelsen ha färre styrelsemöten samt 
dra ner på andra planerade insatser. Det kommer i 
alla fall att bli ett underskott, som då får tas av 
eget kapital.  
På övriga frågor finns flera ärenden som ges allt-
för liten tid. Bl a information om arbetet i FEG, 
den europeiska guideorganisationen, där SveGuide 
är medlemmar, vilket kostar förbundet en hel del.  
 
Protokollet från årsmötet kan du i sin helhet läsa 
på ”guide till guide”-sidorna. 
 
 
Tanken var att stämman skulle genomförts på tre 
timmar, kl 9-12, men det var alltför optimistiskt 
planerat. Efter lunch stryker vi den lediga tiden 
och fortsätter till 14.30. Fast på lunchpromenaden 
hinner jag slinka in på Kupan och hittar en blå 
glasgräddkanna som jag spenderar 15 kr på.  
 
 
Efter bensträckare och fruktstund så kommer lätt-
sammare punkter i programmet.  
 
Kulturchefen i Umeå kommun, Fredrik Lindegren, 
berättar om ambitionerna att bli kulturhuvudstad 
år 2014. Hans framförande är ett mycket bra ex-
empel på konsten att säga det väsentliga på ett 
lättsamt och entusiastiskt sätt. Vi önskar Umeå 
lycka till!  
 
 
Därefter kommer en del som jag själv är mycket 
intresserad av. Lars Flodström redogör för händel-
serna som ledde fram till rikssprängningen 1809. 
Detta med tanke på att händelserna kommer att 
uppmärksammas många gånger detta år. Vill man 
förstå något av detta så finns flera böcker att läsa. 
Jag rekommenderar Allan Sandströms bok ”Det 
sista nederlaget” samt Martin Hårdstedts bok 
”Finska kriget 1808-1809”.  
Lars har många illustrationer till sitt framförande, 
illustrationer av diverse slag. Han ägnar sig bl a år 
fyra personer i kriget, personer som finns beskriv-
na i Fänrik Ståls sägner.  
 

Andäktigt lyssnande delegater 
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En timmes paus före festmiddagen på officersmäs-
sen. Innan vi bänkar oss så får vi en härlig uppvis-
ning av argentinsk tango med Thomas Schlott och 
hans skickliga partner. Menyn är återigen en 
fullödig upplevelse av norrländska råvaror i dess 
bästa tillagning. Promenad hem i skönt väder och 
god sömn. Men innan jag somnar så tänker jag 
mycket på dagens beslut under stämman.  
 
Söndag – rundtur i stan och utflykt till Sävar  
Vi åker buss och besöker olika delar av Umeå, bl a 
landsförsamlingens kyrka, där jag varit tidigare. 
Men jag känner inte igen mig. Förklaringen kom-
mer när vi får höra att det brann i kyrkan och se-
dan har helt nya målningar och utsmyckningar 
gjorts. Allt i en tilltalande modern tappning.  
 

 
Vi ser fantastisk spännande konst som placerats i 
bostadsområden, bla en ”katedral” byggd av 
drickabackar. Vi passerar det röda hus som Wil-
helm Peterson-Berger  bodde i, vi ser nya bostads-
områden och stort köpcentrum som ligger vid älv-
stranden. Flera broar byggs nu över Umeälven för 
att bära Bottniabanan och nya tillfartsvägar.  
 
Så kommer vi till Sävar norr Umeå. Vi får en pre-
sentation av hembygdsföreningens ambitioner 
inför sommarens stora arrangemang: Slaget vid 
Sävar.  
 
Vi får en härlig lunch ute, fantastiskt välsmakande 
wok-gryta på älgkött med god sås, serverat i pitab-
röd..  
Nästa årsstämma – var skall den vara? Hoppas 
många föreningar representeras då.  Det är mycket 
intressant och berikande att träffa andra guider och 
diskutera guidefrågor, samt lära om en region eller 
stad.  

Gunilla från Östersund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några från det gamla gänget, fr v Sara Classon 
Margareta Samuelsson, Per Olsson och Mariann 

Hedman som var i Umeå redan 1984. 

Avgådd ordförande Hans Berglund—ute i kylan 
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Ja tänk, nu räcker det med kreditkortet! 

Utomhuslunch IiSävar 

SVEGUIDES UTBILDNINGSDAGAR 
 
När vi skildes åt vid Hovdala slott förra året så 
gick uppdraget vidare till Västsverige och Göte-
borg. 
Temat, som vi arbetar med är emigration i går och 
idag. Då – när Göteborg var en stor emigranthamn 
– lämnade 1,3 milj svenskar landet för att för-
hoppningsvis hitta något bättre… 
 
Programmet är inte färdigt ännu men sikta på  den 
3-4 oktober. 

Wivan 



IGC:s ordförande Gunilla Åström-Jansson  

Långbord för guider på gårdsplan 

IGC:s 38:e ÅRSKONGRESS  
I ODENSE 
 
Fyn välkomnade oss med ett underbart 
försommarväder. Bokskogarna var nyut-
slagna och maskrosorna lyste som tusen-
tals solar på fälten. 
Vid femtiden på fredag em den 24 april 
gav sig de deltagare som kommit tidigt 
iväg på en byvandring i Odense. Sedan 
var kvällen fri för egna aktiviteter, en 
vacker afton men med en något kylig vind 
för oss som satt på uteservering. 
Lördagsmorgonens seminarium startade 
med en redovisning av utbildningssitua-
tion i Norden för guider av ordförande 
Gunilla Å-J. Därefter redovisade Tom 
Hooper och Carlos Ortega, ordförande 
respektive ledamot i FEG, för hur långt 
man kommit med de gemensamma kraven 
på utbildning. 

prEN15565:2007 är beteckningen den eu-
ropeiska standarden när det gäller utbild-
ning av guider som fastställdes av europe-
iska standardiseringskommittén 2008-01-
01 och av svenska SIS 2008-03-17 med 
beteckningen SS-EN15565:2008, Turist-
service - Krav på tillhandahållande av yr-
kesmässiga tränings- och kvalificerings-
program för turistguider.  
Efter en god lunch startade årsmötet där 
28 medlemsföreningar och landsförbund 
var representerade direkt eller indirekt 
genom fullmakt. IGC:s förre ordförande 
Borgthor Kjærnested valdes till ordföran-

de. Efter redo-
visning av räken-
skaper och års-
berättelse fick 
styrelsen an-
svarsfrihet. 
Förslaget till ändring av stadgar godkän-
des med några smärre justeringar. I fort-
sättningen kommer IGC enbart att skicka 
ut medlemsinformation per e-post och via 
hemsidan www.nordicguides.org. Styrel-
sen fick också i uppdrag av stämman att 
modernisera organisationen.  
De länder som var aktuella för val var 
Finland omval, Danmark som fick ny sup-
pleant och Sverige vars ledamot och tilli-
ka IGC:s kassör under 11 år Solvig Wigén 
avgick och ersattes av undertecknad med 
ny suppleant Yvonne Elisson-Mortiér, 
SkåneGuide. Hela styrelsen finns presen-
terad på hemsidan.  
En god middag avnjöts på Kragsbjerggård 
och sedan drog vi ut på sta’n och gjorde 
Odense osäkert. Arla söndag morgon-
stund frestades vi av Fyn och fick se det 
olyckliga kärleksparet Elvira Madigan o 
Sixten Sparres grav innan vi begav oss 
vidare till Valdemars Slott där vi fick en 
rundvisning. Därefter åt vi en utmärkt 
picknick i slottsträdgården innan färden 
gick vidare till Midtfyns Bryggeri med 
visning av en mycket entusiastisk brygga-
re och sedan återvände vi till Odense med 
besök på H C Andersens Hus.  
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Göteborg har fått 12 nya guider! 
 
En guideutbildning startades i september 2008 i 
Göteborg och avslutades den 29 april 2009 då 
uppguidning skedde. Kursen genomfördes på 
Folkuniversitetet och har följt SveGuides utbild-
ningsplan.De nya guiderna har varit mycket ener-
giska under de många undervisningstimmarna. De  
visade prov på sina inhämtade kunskaper vid upp-
guidningen i buss. De tilldelades en sträcka var att 
guida om då bussen åkte genom Göteborgs viktiga 
och intressanta delar för turisten. Ansvariga för 
kursen har varit Ingrid Johansson. Franziska Vik-
gren, Eva Grönstedt och Birgitta Ekesand. 
 
Göteborg & Co är ju ansvarig för auktorisationen i 
Göteborg och hade som sådan organiserat allt 
kring uppguidningen den 29 april .  Närvarande 
var en representant från Göteborgs Guideklubb, 
Anita Cullberg ordförande,  och erforderliga cen-
sorer. 
 
De nya guiderna har uppmärksammats både i 
Västnytt och i tidningen Metro. 
 

Birgitta Ekesand 
Foto: Vanessa Munoz-Molina 

 

 

Och här är de nya guiderna! 

Nyheter från Region syd, med hälsningar 
från, Agneta S. 
 
Här kommer lite information om det nya hotellet i 
Kosta, Kosta Boda Art Hotel. Det var intressant 
och spännande att få ta del av ett projekt, som sä-
kert många människor har trott var omöjligt eller 
rent av vansinnigt att bygga i en ort av Kostas 
storlek. Personligen tror jag att det kommer att bli 
ett stort lyft, inte bara Kosta och bygden därom-
kring, utan för hela södra Sverige. Upplevelsemäs-
sigt kommer det att bli en i allra högsta grad vär-
dig motpol till Ishotellet i Jukkasjärvi, fast dyrare. 
Målgruppen är inte mamma, pappa och två tre 
barn, utan konferenser. Jag hoppas dock att det 
skall gå att pressa priser för utländska grupper 
med resor som är lite utöver det vanliga. Det är 
viktigt om man vill behålla dessa resenärer i om-
givningarna några dagar. Vi har ju en hel del i 
södra Sverige utöver glasbruken, som kan räknas 
som exotiskt för långväga gäster, t.ex. naturen på 
Österlen, Öland och Alvaret, Kalmar med norra 
Europas förnämsta renässans slott, Astrid Lind-
grens värld, Växjö med Sveriges Glasmuseum och 
Utvandrarnas Hus. Blir det för dyrt så drar de bara 
vidare, efter att ha köpt x antal glasföremål i shop-
pen. Det gäller ju att hålla kvar resenärerna några 
dagar.       

 
Helen Stenow, Klaus Bengtner, Håkan Nordmark, Åke 
Svensson, Agneta Skoglund, Kerstin Hallberg och Ulf 
Nilsson (KGR) vid ett studiebesök på Kosta Boda Art 
Hotel. 
 
Hotellet invigs den 27 juni, 2009. 

Världsberömd gris fyller 150 
En av Smålands mest kända souvenirer kan i år 
fira 150 år. Grännas polkagrisar föddes redan 
1859. 
Amalia Eriksson hette hon som startade. 
 
22 juli i år är det VM i polkagrisbakning! 
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Nästa IGC-kongress blir i Borgarnäs på 
Island 23-24 april 2010 och det planeras 
både pre- och posttur. Börja spara redan 
nu! Vem känner sig manad 2011? 
Som vanligt efter en guidekongress är jag 
uppfylld av nya intryck och nordiska be-
kantskaper. 
Tack Odense för trevliga dagar och tack 
för förtroendet att bli vald till Sveriges 
representant 

 
Eva Grönstedt, Göteborg  
som också fotograferade 


