
 
 

 

SveGuide-stämman 2017 

Så kom då fredagen 24:e mars och deltagarna anlände till Frimurarehotellet i Linköping för att strax  
försvinna bort igen. En grupp till Vadstena och ett mycket uppskattat besök med guidning av 
Linköpings/Vadstenaguider. Grupp två, nio damer och en man begav sig till Saab Aircraft. 
Flygplansfabriken och JAS 39 Gripen intresserade så till den grad att jag, som ledare tvingades 
avbryta frågestunden för att inte missa starten på konferensen. Den inleddes av representanter för 
VISITA. Därefter promenad till Linköpings Slott där Landshövding Elisabeth Nilsson med make Arne 
välkomnade oss, som om vi varit deras privata gäster. Efter en buffémåltid med lättsam stämning 
vidtog kaffe i salongerna och guidning ända in i kungagästrummen. Kvällen avslutades i den 
stämningsfullt upplysta domkyrkan.    

 

Ordförande Eva Lindgren och Landshövdingen Elisabeth Nilsson  

 

På lördagsförmiddagen spelade linköpingsguiderna upp två dramavandringar, Linköpings Blodbad 
och Hunnebergsgatan – misär och idyll. Klara Kulör, som försökte locka med sig männen på 
dåligheter, gjorde ett djupt intryck på alla. Vandringarna följdes upp med work-shops och de  
intresserade deltagarna fick veta hur vi arbetar i klubben. 

 

Klara Kulör 



 
 
Efter lunch hölls stämma. FSAG:s motion om översyn av röstreglerna resulterade i att en arbetsgrupp 
ska se över reglerna och beslut tas på extra stämma under hösten. Tre styrelsemedlemmar, Anna 
Buhr, Cecilia Lagersvärd och Cia Lantz avgick ur styrelsen och ersattes av Tapio Alakörkkö, Pia 
Sandstedt och Patrice Worth. Kvällen avslutades på restaurang  Stångs magasin. Men dök det inte 
upp två gummor från fattigkvarteren i närheten?  Jovisst, på genuin östgötska diskuterade de 
kvarnarbetet och ”tricot”-fabriken vid Tanneforsfallen. 

En vandring i de mer än 100-åriga kvarteren i Gamla Linköping ingår i ett Linköpingsbesök liksom 
Flygvapenmuseum ett av Sveriges mest besökta. Där kan man utöver flygplan också se och minnas 
hur vi bodde och inredde våra hem mellan 1950 och 1980. SveGuide-konferensen avslutades på 
söndagen med lunch i flygplanshallen under ”Catalinas” vingar – den flygplanstyp som sköts ner av 
Sovjet under sökandet av den strax innan nedskjutna DC-3 an 1952. Men historiens vingslag var ännu 
inte slut. Självaste Baron Cederström steg upp från de döda och samtalade med en sentida kollega.  

Helgen var ett samarbetsprojekt där 22 st av oss 25 aktiva guider i Linköping medverkade. Nu önskar 
jag kommande arrangör lycka till 2018. 

Eva Lindgren 
ordförande Linköpings Gudeklubb   

 

 

 

 

Bilderna är tagna av Maria Reuterhagen! 


