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19th FEG  
Annual General Meeting  
& European Tourist Guide Meeting 21-26 November 2017 Ireland 
Inklusive pre- och post Program 18-21 och 26-29 november 2017 
 

Rapport från fältet  
Det var en oförglömlig resa. Jag deltog i både för- och efterprogram samt huvudarrangemanget i Dublin. Så 
välorganiserat, underhållande, inspirerande m.m superlativer. 
Den sammanhållande länken var NEIL DOHERTY, ATGI President, tillsammans med FEG Organising Team samt 
många många eldsjälar bland de Irländska och Nord Irländska guiderna. 
 
Pre Program tog oss väster- och söderut i 2 bussar med ca 70 deltagare från stora delar av Europa. 

Besök i slott o ruiner bl.a. Trim Castle, ett stenslott och välbehållen 
ruin från 1200 talet.   Strokestown House och Famine Museum, som berättar om ”The Great Irish Famine” 
under 1840 talet, imponerande. Kylemore Abbey, benediktinernunnornas hem på Irland, med sina 
Viktorianska Trädgårdar – trots årstid – imponerande. 
Irlands historia andades under hela resan. 
Beskriver här några av programpunkterna som för alltid kommer att finnas bevarade i mitt minne. 
Fårfarmen- Glen Keen - där vi fick se o lära hur ägaren med sina hundar, genom enbart kommandon, får  
 

  
 
hundarna att fånga in fåren som uppehåller sig långt bort utom synhåll och förde ner dom till oss, där vi fick 
uppleva ytterligare demonstrationer. Besöket avslutades med typisk irländsk musik och Irish Coffee på inbjudan 
av värdfolket 
Westport House där ”The Pirate Queen” och familjen O´Malley levt, ägt o bebott slottet o omgivningar i ca 500 
år. En fantastisk anläggning. 
The Wild Atlantic Way som går utmed hela västkusten. Oavsett väder, för den här dagen upplevde vi alla 
väderlekar som finns, otroligt vacker väg, som vi färdades från Westport till Galway, där vi bodde i 2 nätter.  I 
en liten by Cnoc Suain strax utanför Galway, i Connemara vildmarker, fick vi ett unikt tillfälle att uppleva äldre 
och nuvarande Gaelic kultur.    
 
Från Galway fortsatte vi Atlantvägen vidare söderut till Cliffs of Moher, ett absolut måste. Enastående vackra 
klippor på land och i havet tillsammans med ett ovanligt fågelliv. 
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Vad som omslöt hela vistelsen, var hela tiden fina hotell, mycket o god mat, vänliga människor, mycket musik 
och väl utsökta besöksmål och mycket historia. 
 

Mötet/programmet i Dublin  
 
Under 5 dagar bjöds vi på aktiviteter i Dublin och även på utflykter i närområdet, samt även på olika typer av 
vidareutbildning.  
 
Öppningsceremonin i Christ Church Cathedral var enastående o väldigt speciell. Mycket originellt var också att 
man hade lagt välkomstmottagningen efteråt i kryptan – spännande. 180 personer minglade, hälsade på goda 
vänner sen tidigare möten och nya bekantskaper skapades. 
 
Vi lärde känna Dublin som stad, besökte Kilmainham Gaol – Fängelse från 1700 talet, otäckt på vilket sätt 
människor straffades förr i tiden. Vi lärde oss att gilla Guiness t.o.m med en liten shot av körsbär, var musiken 
frodades, besök på museer i vår fritid, som var ganska knapp och var de äkta irländska pubarna låg.  
 
Programmet flödade från morgon till kväll och innehöll även seminarier för oss deltagare och delegaterna 
hade sina egna möten. 
 
En väldigt speciell händelse var utflykten till Newgrange Tomb som finns med på UNESCO’s Världsarvslista.  
 

    
 
En gammal gravkammare som byggdes för ca 6000 år sedan. Vi fick även gå in i gravrummet genom en trång, 
låg och lång gång. Rummet var nu upplyst, men vi fick också prova på mörkret när lamporna släcktes som det 
var förr i tiden, och med en ficklampa fick vi erfara hur solens uppgång en vinterdag kunde ge ljus från 
öppningen i den långa gången, i kanske 10 minuter. 
 
Traditionell irländsk kväll med musik, sång och dans, på The Merry Ploughboy i bergen.  Fyra härliga 
medelålders herrar som spelade på många olika instrument o sjöng och så gjorde vi också. Riverdance och god 
mat o dryck fick vi också njuta av denna kväll. 
 
En annan kväll inviterades vi till en mottagning i Dublin Castle, Centrum för Brittisk makt i 800 år, och där fick vi 
njuta av olika delikatesser o god dryck och mingla och vandra genom de magnifika salarna. 



3 
 

Som avslutning i Dublin - The FEG Gala Dinner – började med en drink i The Long Room of the Trinity College 

  Library med sitt innertak byggt av tunnor och bokhyllorna rymde 200 000 böcker. 
 
Middagen serverades i Trinity Collage Dining Hall som avslutades med många timmar uppsluppen dans till alla 
typer av musik. The Trinity College Dublin grundades av Elisabeth I redan 1592. 
 
Efter att ha tagit farväl av många nyfunna guidevänner fortsatte ca 70 av oss på Post Tour. 
Denna tur gick norrut till Nord Irland med Belfast och Londonderry/Derry. 
 
Men först ett besök på vägen norröver ”The Battle of the Boyne Center” i Drogheda. Ett krig mellan två kungar 
– William III och James II 1690, som gällde vem som skulle ha makten på den engelska tronen och sköta 
maktbalansen i Europa. Ett väldigt innehållsrikt besök med massor av historia. 
 
Vid framkomsten till Belfast överraskades vi av en supé i sviten på 12e våningen på Europahotellet med en 
vidunderlig utsikt över Belfast. 
 
I Belfast hade vi en jättehärlig, rolig o kunnig guide – Lolly – som visade oss staden från alla sidor. Förklarade 
historiska moment o öden och vi fick verkligen en överblick av historiska ögonblick i Belfasts historia.   
Eftermiddagen tillbringades på Titanic Museet i flera timmar. 

 En otrolig skapelse, där man får uppleva Titanic från 
början till slutet. Byggnaden, arkitektoniskt ett underverk. 
I stället för middag avslutades dagen med att fyra av Belfasts guider, vi delades in i språkgrupper, tog oss på en 
pubrunda, kallad ”Belfast Pub Crawl”. 
 
De följande dagarna, precis som Pre Touren, fylldes av lustfyllt program. Vi lärde verkligen känna stora delar av 
Nord Irland. Jag måste nämna The Causeway  Costal  Route, en av världens vackraste. På vägen mot 
Londonderry hann vi med att besöka Bushmill Whiskey Destillery, Irlands äldsta. Här fick vi en genomgång av 
Wiskyns historia på Irland/Nord Irland och även ett smakprov för de som så önskade. 
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Vi hann också med – Världens under – The Giant Causeway          
– ett geologiskt underverk med över 40 000 basalt pelare som är sammankopplade med varandra, formade för 
60 millioner år sedan. Även detta underverk finns med på Världsarvslistan. I pinande vind o kyla, påklädda med 
allt som fanns tillgängligt, tog vi oss ner till havet och detta, ett av världens mäktiga underverk.  Man såg 
dessutom norra Skottland tvärsöver havet – också en upplevelse i sig. 
Besöket i Londonderry blev kort, bara en natt, men ändå hann vi uppleva historiens vingar.  
 

 Vi hade en helt underbar äldre herre som guide i Stadshuset, som med lust 
berättade om Londonderrys människor och historia. Som avslutning innan återresan till Dublin, promenerade 
vi uppe på den välbehållna muren runt innerstaden o besökte den vackra St Columb’s Cathedral. 
 
Teamet som arrangerat programmen för hela tidsperioden, hade verkligen gjort sitt yttersta för att ge oss 
mesta möjliga av det bästa och för att hitta intressanta, roliga o härliga restauranger, alla med en egen historia. 
Många programpunkter som Dublin Castle, Trinity College, Christ Church Cathedral, fårfarmen, Caustway, 
människorna som ställde upp för att vi skulle få uppleva Irland och mycket mer, är sånt som man inte kommer 
att glömma i första taget. 
 
Tack hela teamet för ett helt fantastiskt program, servicen, omtanken o genomförandet. 
 
Önskar att många många fler från de olika guideföreningarna i Sverige åkte på dessa resor. Att dela 
kunskaper och information, kan inte göras på ett bättre sätt.  Möta alla dessa olika nationaliteter från hela 
Europa och ibland från hela världen, som utövar samma yrke, är något speciellt. 
 
 
Pia Sandstedt / FSAG Stockholm 


