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Inledning
Fil.mag. Trygve Lindqvist var väl förtrogen med guideverksamheten i Svensk
finland innan han flyttade till Ekenäs och började arbeta som rektor för stadens 
arbetarinstitut. Han ansåg det vara allt skäl att snabbt organisera de redan utbil
dade auktoriserade guiderna som fanns i regionen i början av 70-talet. 

Västra Nylands Guideklubb rf som grundades den 7 mars 1974 har under sina 
40 verksamhetsår försökt dra sitt strå till stacken gällande presentationen av vår 
region genom att erbjuda välutbildade och positiva marknadsförare för hem
bygden. Målet har hela tiden varit att på bästa sätt ta hand om de turister som 
besöker vår region. Att kunna se och uppleva hembygden med öppna ögon – 
och att kunna ta fram det positiva är viktigt. Varför bor vi här? Vad är det som 
gör att vi trivs här? Vad kan göras bättre för att locka fler människor att besöka 
våra städer och byar? 

Traditionerna förpliktar likaså – regionen har i mer än hundra år varit ett mål för 
resande som kommit hit för att bekanta sig med till exempel Raseborgs slotts
ruin, Slottsknektens stuga och de medeltida kyrkorna samt besöka Gamla stan i 
Ekenäs. Senare har de många bruken runt om i regionen väckt ett stort intresse.

Låt mig citera Trygve Lindqvist i ett uttalande från år 1974: ”Behovet är stort 
med tanke på gruppresor. Folk vill ha allt färdigt serverat. Det är viktigt med 
kunniga guider, men det är också viktigt med att de som arbetar i affärer och 
på servicestationer m.m. (har kunskaper) om vi vill framhäva ett turistvänligt 
område.” Han ställer också den retoriska frågan ”Vill vi ha turister?” Det är 
en fråga som alltjämt är aktuell. För vårt land som helhet har turismen en stor 
ekonomisk betydelse, vilket betyder att den också kan spela en stor roll både 
regionalt och lokalt. Vad skulle det betyda för det nuvarande Raseborg om tu
ristnäringen helt försvann? 

Yrkeshögskolan Haaga-Helia presenterar uppgifter om turismens betydelse i en 
färsk rapport (9 april 2014) med rubriken Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 
Uudellamaaalla 2013. Man har i rapporten kommit fram till att turisterna i Ny
land lämnar efter sig nästan 2 miljarder euro, varav cirka 300 miljoner kommer 
till Västnyland. En av författarna, Eva Holmberg, säger att Helsingfors är viktig 
för turismen, men att alla områden som ligger inom en radie på 100 kilometer 
från huvudstaden har goda förutsättningar att locka till sig turister för till exem
pel ett dagsbesök eller besök med övernattning. De branscher som får de största 
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Då Ekenäs stad stod i beråd att fira sitt 450-års jubileum år 1996 skaffade guiderna nya repre-
sentativa dräkter. De auktoriserade guiderna inom Västra Nylands Guideklubb är fr.v. Karla 
Knaapinen, Kaisa Hukkinen, Christina Grönroos, Solweig Bergman, Ulla Mecklin, Hans Meck-
lin, Kerstin Ilander, Berit Boström, Margareta Segersven och Viveca Blomberg.
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turisminkomsterna är inkvarterings- och restaurangbranschen samt detaljhan
deln. Relativt mycket inkomster skapar turismen också för transportbranschen 
samt för tjänster inom sektorer som gäller kultur, underhåll och välmående.

Det är också intressant att ta del av hur turisterna använder sin resekassa. Enligt 
undersökningen lämnar hotellgäster mest pengar efter sig, cirka 146 euro per 
person och dygn. De som kommer med egen båt använder 75 euro och personer 
som utnyttjar annan betald inkvartering 63 euro. Dagsbesökarna använder 53 
euro och turister som bor hos släkt och vänner 51 euro. Minst pengar per dygn 
använder turister med eget fritidshus, ungefär 17 euro per dygn.

Enligt undersökningen klarar sig Västnyland bättre än Östnyland då turistsä
songen här är längre med tanke på att det finns anläggningar som fungerar året 
runt. Men det finns ingen anledning till att slå sig till ro, utan arbetet med att 
utveckla turistnäringen är ständigt aktuell.

Västra Nylands Guideklubb, som på sitt sätt bidrar till en positiv turismutveck
ling är medlem i Finlands Guideförbund rf *och följer de riksomfattande direk
tiv som gäller för guideverksamheten. Det geografiska området omfattade flera 
kommuner då klubben grundades och därför valdes namnet, eftersom man ville 
att verksamheten skulle omfatta allt från Bromarv i väster till Fiskars i norr, 
Svartå i öster och skärgården i söder, samt Ingå och Sjundeå. Klubbens område 
har begränsats av att Hangö har en egen klubb och därtill finns det klubbar i 
Salo, Lojo och Porkala (inklusive Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt). 

* Alla auktoriserade turistguider hör till det egna områdets guideförening och den egna 
föreningen med sina guider är i sin tur ansluten till Finlands Guideförbund. Totalt finns 
det cirka 1 750 auktoriserade guider i landet inom drygt 100 föreningar. 

Inom Finlands Guideförbunds södra distrikt verkar följande elva guideföreningar: 
Hangon Oppaat ry-Hangö Guider rf, Hyvinkään matkailuoppaat ry, Keski-Uudenmaan 
matkailuoppaat ry, Lohjan Oppaat ry, Loviisan oppaat ry-Lovisa guider rf, Maaseutu-
oppaat Koivu ja Tähti ry, Nurmijärven opaskerho, Porkkalan Oppaatry-Porkala Guider rf, 
Porvoon Matkailupppaat ry-Borgå Turistguider rf, Vihdiin opaskerho Hiidenheilat ry och 
så givetvis Västra Nylands Guideklubb rf.
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För att man skall få kalla sig auktoriserad guide och guida inom ett visst område 
krävs att man genomgår ett guideprov som i huvudsak består av två delar: en 
skriftlig tent och ett praktiskt guideprov, till exempel i buss. Under 2000-talet 
har man också fått möjlighet att kunna avlägga yrkesexamen för guider, vilket 
innebär en breddning av kompetensen att fungera som reseledare och fördjup
ning av kunskaperna om samhället i stort.

Ett stort antal personer har varit engagerade i föreningens verksamhet under 
årens lopp. Många har utbildat sig. Många har också skaffat sig tilläggskunska
per genom olika kurser och utbildningstillfällen i medborgarinstitutens och för
eningens regi. Den senaste guidekursen, som ordnades 2009–2010, hade ett tju
gotal deltagare, varav åtta har avlagt yrkesexamen för guider via Axxell Pargas. 

I dag har Västra Nylands Guideklubb 26 auktoriserade guider på sin medlems
lista, av vilka 12 avlagt yrkesexamen, och med före detta guider och understö
dande medlemmar uppgår föreningens medlemsantal till 43. Därtill kommer 
ännu en hedersmedlem.

Göran Fagerstedt
ordförande

Guideklubbens ordförande Göran Fagerstedt guidar våren 2014 en grupp vid Grabbacka.
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Förbundets hälsningsord
Våra varmaste gratulationer går till Västra Nylands Guideklubb inför förening
ens 40-års jubileum!

Också vi, som föreningar i grannskapet, kan glädja oss med er!
Situationen inom turistnäringen idag får oss trots allt att ta en funderare inför 
framtiden.
Under senaste år har guidens verksamhetsförutsättningar förändrats betydligt. 
Såväl arbetsgivarens som kundens arbetsrutiner ställer nya krav på oss guider. 
Vi måste förnya och utveckla vårt verksamhetsmönster. Ingen förening ska be
höva känna sig ensam, vår styrka är att vi har kolleger runtom i hela Finland. 
Små och stora – alla behövs! 
Finlands Guideförbund har rollen som koordinator när det gäller att bygga upp 
ett fungerande riksomfattande samarbete. För tillfället pågår ett spjutspetspro
jekt, igångsatt av Arbets- och näringsministeriet. I detta projekt uppfattas hela 
området från Åboland till Helsingfors med omnejd som en egen region. Inom 
denna region har ändå var och en stad, ort och by sina egna särdrag, levnads
vanor, mentalitet samt språk och dialekter – vilket är en rikedom. Ta hand om 
denna rikedom, det är en ära att få vara stolt över sin egen identitet! Här ser jag 
att guiden har en viktig roll att bära.

Västra Nylands Guideklubb rf kan erbjuda en genuin kultur och en unik natur. 
Ändå hoppas jag att ni inte stänger in er inom dessa, utan att vi får se er först i 
raden av aktiva medlemmar i ett samarbete kolleger emellan. Finlands Guide
förbund rf har för tillfället vissa projekt på gång vilka strävar till att vara till 
nytta för samtliga guider i landet. Här har alla föreningar jämnstarka möjlighe
ter att komma med! Ju mer vi samarbetar desto bättre kommer vi att klara av 
dagens utmaningar.

Jag önskar er varmt all lycka och välgång för framtiden!

Ritva Laaksovirta
Ordförande för Finlands Guideförbund rf
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Västra Nylands Guideklubb på kartan
Den 7 mars 1974 skrev de nyutbildade guiderna Tryggve Lindqvist, Kerstin 
Grönvall, Leila Walldén, Ulla Laasonen, Ulla Nordström, Berit Boström, och 
Solweig Bergman på föreningen Västra Nylands Guideklubbs stiftelseurkund. 
Samma år grundades den nationella takorganisationen Finlands Guideförbund 
till vilken Västra Nylands Guideklubb genast anslöt sig precis som så många 
andra föreningar.

Föreningen Västra Nylands Guideklubb rf grundades för att det bland några 
framåtsträvande västnylänningar fanns viljan att utveckla och främja turismen 
på hemorten. Följdriktigt ville man måna om ett tillräckligt antal utbildade tu
ristguider och via fortbildning öka deras kännedom om hembygden.

Samtidigt såg föreningen som sin uppgift att sammanföra de guider som ver
kade i västra Nyland och dess omnejd under ett och samma paraply för att på så 
sätt lättare kunna bevaka medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningens 
hemort blev till en början Ekenäs och dess protokollspråk svenska.

Ett par år innan föreningen grundades fick regionens första guider sin utbildning 
via dåvarande Ekenäs arbetarinstitut. Kvällskursen som startade våren 1972 
omfattade 45 timmar och avslutades med ett guideprov. Året innan ordnade 
visserligen Turistföreningen Sydväst en kortkurs som endast omfattade sex tim
mar. Kortkursen var dock den första i sitt slag i Västnyland.

På den nämnda längre kvällskursen i arbetarinstitutets regi, medverkade drygt 
tio eminenta föreläsare; dåvarande rektorn för Ekenäs arbetsinstitut, fil.mag. 
Trygve Lindqvist, auktoriserade turistguiden och utbildaren May Lundqvist, 
chefredaktör Frank Jernström, Fil.dr. Henrik Cederlöf, lektor Fjalar Borg, in
genjör Alf Wessman, lärare Leila Walldén, direktör Stig Lindholm, pol.mag. 
Kaj Söderman, vicenotarie Reino Ruuttu, fil.mag. Gösta Johansson och turist
chef Kurt Karlsson. 

Bland annat fick kursdeltagarna åhöra föreläsningar under rubriken ”Turist
guidens uppgifter”, ”De främmande språken och turistservice – praktiska råd”, 
”Guidens uppträdande – praktiska råd”, ”Finlands politiska liv och statsskick” 
och ”Turismen i Ekenäs med omnejd – allmän översikt”, bara för att nämna 
några exempel.
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Guidekursen omfattade inte enbart föreläsningar utan också ett flertal exkursio
ner. Bland annat besökte de blivande guiderna Snappertuna kyrka med kyrko
herde Henrik Helander som ciceron. I Kila folkskola i Karis möttes gruppen av 
kommunalrådet Lars Nyberg, där han föreläste under rubriken ”Karis igår, idag 
och i morgon” samt ”Sevärdheter i Karis”. Därefter gjorde gruppen en rundtur i 
den dåvarande köpingen med omnejd. Vidare besökte gruppen Fiskars och Pojo 
kyrkby.

Så äntligen blev det dags för de blivande guiderna att visa vad de kunde. I 
medlet av maj 1973 sattes kursdeltagarna på prov under en rundtur med buss i 
Ekenäs. Med på färden var tidningen Västra Nylands utsände reporter Bruno. 
Han redogör för stämningen: ...

...”Bussen far och far. Guiderna avlöser varandra. Inte nog med det att de skall 
berätta, de skall samtidigt dirigera bussen. Stå med ryggen i färdriktning och 
minnas att höger för dem är vänster för passagerarna. Veta ungefär när allting 
börjar synas, så att de kan förbereda passagerarna på vad som verkar så lock
ande, fastän det är så här vidrigt. Ja, här framme till vänster är Borgargården...”. 

...”Efter knappa tre timmar är rundturen slut. Avhyvlingen börjar. Alla blir god
kända – vissa med flera och andra med färre goda råd och anvisningar. De som 
blir aktiva guider, blir auktoriserade och får bära guidemärket. Visa sin stad 
och bygden för turister. Kanske föra dem på en rundresa i landet. ”Inte var det 
egentligen så farligt. Det känns ju riktigt roligt att vara guide.”

Med rätt till guidemärket
Samtliga kursdeltagare, totalt elva personer plus ytterligare två Hangöbor, 
blir godkända och därmed auktoriserade guider med rätt att bära guidemärket. 
Dessa är Helena Grönvall, Kerstin Grönvall, Ragnhild Enwald, Ulla Laasonen, 
Berit Boström, Ulla Nordström, Leila Walldén, Solweig Bergman, Nils Pop
pius, Helena Behm och Kaija Westerholm. Samt Hangöborna Liisa Simell och 
Helena Österlund. Sju av dem är ett år senare med om att grunda Västra Ny
lands Guideklubb rf. 

Tidningen Västra Nyland skriver den 13 november 1973: ”En guideklubb ska 
bildas i Ekenäs. Det beslöt de guider som på våren fick sina diplom, när de träf
fades på söndagen.” Ulla Laasonen, nyutbildad guide och en av dem som är 
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med om att grunda föreningen, berättar för tidningen att alla guider haft uppdrag 
under turistsäsongen som varit.

Via Ekenäs turistbyrå har det kommit 60 grupper på sammanlagt 2 600 personer 
till staden. Av dem har 45 haft hjälp av vårens guidekull. Men många guider har 
anlitats direkt av företag och organisationer.

Våren 1974 i mars grundas så föreningen och styrelsen väljer Tryggve Lind
qvist till ordförande, Kerstin Grönwall till vice ordförande, Ulla Laasonen till 
sekreterare, Leila Walldén till kassör och Ulla Nordström till medlem. 

För att utveckla och främja turistguidernas kännedom om regionen var guide-
klubbens främsta ambition att fortsättningsvis utbilda kunniga guider, ordna 
grund- och fortsättningskurser och följa upp kurserna med kompetensprov. Där
till stod det på föreningens program att bjuda in föreläsare med specialkunnande 
för att den vägen ge nya kunskapsfärdigheter till medlemmarna. 

I samarbete med projektet BACES vid forskningsinstututet Aronia ordnades 
under år 2013 fortbildning för föreningens guider, bl.a. med en naturvand-
ring på Ramsholmen och ett besök vid Dagmars källa i Ekenäs under rubri-
ken ”Blommor och träd i Raseborg” med forskaren Mikael von Numers från 
Åbo Akademi. Guidegruppen  gjorde också en tur på Pojoviken i augusti 
2013 med Sunnan II inom ramen för samma projekt med ett 40-tal deltagare. 
Guiderna fick information om vad som växer kring Pojoviken och i den, samt 
om vattenkvaliteten i Finlands enda fjord!
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Trygve Lindqvist
Stiftande medlem
Ordförande 1974–1976
Hedersmedlem 1999

”Guiden skall först och främst 
alltid vara sig själv och på så sätt 
vara äkta och ärlig i sitt framträdande”

”Jag tror att fröet till mitt guideintresse såddes redan i Pargas då jag som ung 
biologistuderande anställdes som ”surrogatguide” somrarna 1963 och 1964 av 
min blivande svåger Göran Wide. Sommartid fungerade han som Pargas kö
pings turistnämnds turistombudsman. I Pargas fanns då ingen guideförening 
som skötte guideverksamheten, utan enbart rätt självständigt fungerande guider.

Jag var allmänt intresserad av samhällssektorn och fungerade under studieti
den också som korrespondent och fotograf för Åbo Underrättelser och Hufvud
stadsbladet 1964–1969 och senare för tidningen Sydösterbotten och Vasabladet, 
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då jag med min fru Gunnel och sonen Johan flyttade till Lappfjärd 1968. Där 
tjänstgjorde jag som rektor för Lappfjärds folkhögskola och som bisyssla över
tog jag ett år senare tjänsten som rektor för Sydösterbottens medborgarinstitut.
I Lappfjärd liksom i grannstaden Kristinestad fann jag i likhet med Pargas att 
här inte fanns någon organiserad guideverksamhet. I Sydösterbottens medbor
garinstituts regi kunde jag ordna en första guidekurs 1972, i vilken jag också 
själv deltog och blev sålunda auktoriserad guide. Därefter grundade de nya gui
derna föreningen Kristinestadsnejdens Guideklubb.

År 1972 tillträdde jag tjänsten som rektor för Ekenäs arbetarinstitut. Jag no
terade att läget var detsamma som i Pargas och Kristinestad – staden saknade 
utbildade guider även om här fanns en viss guideverksamhet inom ramen för 
Turistföreningen Sydväst. Också här behövdes en klubb. Men först gällde det 
att utbilda guider. Och i egenskap av rektor tog jag redan följande år initiativ till 
en första guidekurs. 

Genom riksorganisationen Valtakunnallinen opastoimikunta (föregångaren till 
Finlands Guideförbund) fick jag kontakt med den auktoriserade Esbo-guiden 
May Lundqvist, som förutom att under många år fungera som ständig föreläsare 
vid guidekurserna i Ekenäs, skulle komma att bli något av en ”guidemamma” 
för vår klubb. Hade vi frågor eller behövde föreläsare till en kurs, vände vi oss 
till henne och fick alltid hjälp och stöd. Själv var jag aktiv guide bara några år. 
Min fritid räckte helt enkelt inte till för det, då jag efter hand engagerade mig i 
nya föreningar, kyrko- och kommunalpolitik. Men jag fanns med då det gällde 
att utbilda guider eller sitta som domare då de praktiska guideproven utfördes. 
Senare övertog jag många av de föreläsaruppgifter som May Lundqvist tidigare 
handhaft.

Efter den första guidekursen i Ekenäs grundade de nu auktoriserade guiderna 
år 1974 Västra Nylands Guideklubb. De som skrev på stiftelseurkunden var 
förutom jag, Ulla Laasonen, Ulla Nordström, Berit Boström, Kerstin Grönwall, 
Leila Walldén och Soleig Bergman. Jag fungerade som klubbens förste ordfö
rande under perioden 1974–1976.

För utbildning och bedrivandet av aktiv föreningsverksamhet behövs både per
sonella och ekonomiska resurser. Ekenäs medborgarinstitut, som arbetarinstitu
tet senare fick heta, erbjöd en del av dessa. Institutet gjorde upp kursplaner enligt 
krav och önskemål och hade ett givet kontaktnät till goda föreläsare. Nätverket 
av nybildade föreningar och klubbar – ofta utsprungna ur kurser vid institutet 
– samt överhuvudtaget kontakten och samarbetet med ortens föreningar skulle 
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komma att bli en synnerligen värdefull bit i mitt arbete som kursplanerare- och 
ledare. De blev något av ett bollplank för mig då det gällde att starta kurser 
som skulle basera sig på behov och önskemål. Och samtidigt fungerade fören
ingarna som en garanti för ett tillräckligt deltagarantal i varje kurs. På samma 
sätt som Västra Nylands Guideklubb initierade jag Ekenäs pensionärer, Ekenäs 
fotoklubb, Ekenäs trädgårdsförening, Ekenäsnejdens dragspelsgille, Ekenäs 
konstförening och Raseborgs släkt- och bygdeforskare – för att nämna några.”

Hur ser du att guidandet utvecklats under dessa 40 år?
”Jag tror att dagens turister kräver betydligt mera av guiderna än förr och att 
problem kan uppstå då ju folk ofta har så bråttom. Turisterna vill se så mycket 
som möjligt på kortast möjliga tid. I dag inser guiden kanske mer än på 1970-ta
let betydelsen av ett ömsesidigt utbyte mellan guidning och dem som blir guida
de. Det är nämligen så, att hur oskyldigt och ideellt guidejobbet än förefaller att 
vara så finns nog det ekonomiska utbytet där som ett bakomliggande motiv. Jag 
brukar säga, att guiderna är sin hembygds ”PR-frimärke” och det ankommer på 
dem att sälja den (läs Raseborg), att få turisterna att stanna på orten så länge som 
möjligt och låta dem göra av med möjligast mycket pengar innan de åker hem 
igen. Kanske har vi i dag blivit bättre på att bygga turistnätverk än på 70-talet, 
bättre på att föra turister till typiska turistfällor som t.ex. Fiskars, Svartå, Ra
seborgs slottsruiner, Gamla stan i Ekenäs, kaféer, restauranger och köpcentra.

Vilka egenskaper skall en guide enligt dig ha?
Guiden skall först och främst alltid vara sig själv och på så sätt vara äkta och 
ärlig i sitt framträdande. Guiden skall vara tydlig, enkel i sitt språk och undvika 
en massa data och årtal. En guide blir aldrig färdig – det gäller att ständigt läsa 
på, att uppdatera sina kunskaper och färdigheter. Talar guiden dialekt så låt det 
komma, det är bara pikant. Men guiden får aldrig med humor som täckmantel 
anspela på religion, politik eller lyten.”

Utbildningen tar fart
Redan en månad efter att guideklubben grundades ordnar föreningen i samråd 
med Ekenäs arbetarinstitut en föreläsningsserie i dagspolitik. Bland annat före
läser ambassadrådet Ulf-Erik Slotte från utrikesministeriet om Finlands neutra
litetspolitik.
En notis i Västra Nyland av den 23 april 1974 noterar föreläsningen:
...”Det var en mycket sakrik föreläsning som avsåg att ge de blivande guiderna 
möjlighet att besvara en hel del av turisternas frågor.”
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Bland andra lade direktör Kaj Grundström från Centralen för turistfrämjande 
fram sin syn på turismen och de krav den växande turistströmmen ställer på 
värdorterna och på orternas köpmän. Han förutspådde en ökad turistström till 
Västnyland och till Finland överlag under det närmaste årtiondet. Med tiden har 
han fått nog så rätt.

Våren 1975 med start i februari och med fortsättning fram till slutet av april, 
ordnade arbetarinstitutet hembygdskursen ”Lär känna din hembygd – ditt land! 
Kursen hade ett 15-tal deltagare, ett flertal av dem med ambitionen att utbilda 
sig till guider. 

Fil.mag. Tryggve Lindqvist presenterade den unga guideklubben i egenskap 
av ordförande, rektor och ansvarig kursledare. Han föreläste dessutom under 
rubriken ”Ekenäs som turistmål; Hur tar vi emot våra turister?” Fil.dr. Henrik 
Cederlöf presenterade Turistföreningen Sydväst och dess verksamhet och stod 
för föreläsningen ”Turismen i Ekenäs med omnejd”. 

Följande vecka stod bland andra guiden och utbildaren May Lundqvist för en 
föreläsningsserie där hon tog upp frågeställningen ”Skolade turistguider – be
hövs de?” och fortsatte under rubrikerna ”Guidens uppgifter” och ”Aktualiteter 
på guide-fronten”. Ekenäs stadsdirektör Nils Forsell föreläste om ”Stor-Ekenäs 
– fördelar och nackdelar” medan museidirektör Knut Drakes föreläsningsämne 
var ”Raseborgs slott under medeltiden”.

Turistströmmen tilltar
Efter totalt 44 kurstimmar kunde Hembygdskursen avslutas och för hugade 
guidekandidater återstod att avlägga ett praktiskt slutprov. Resultatet av ar
betarinstitutets och guideklubbens strävanden i form av kurser och fortbild
ning gav resultat. Våren 1975 kunde Västra Nylands Guideklubb räkna med 20 
auktoriserade guider, varav sju helt nya: Berndt Arell, Micka Carlson, Ann-Lis 
Dunderfelt, Karl-Erik Forsström, Marina Nyström, Vivica Sjöstrand och Britta 
Taube.

Efter en rad år kan guideklubben visa upp en rätt livlig efterfrågan på sina 
medlemmar. Guidningarna som turistbyrån i Ekenäs fört statistik över är bland 
annat sådana som förmedlats via turistbyrån. Statistiken från 1978 visar att 
största antalet grupper har guidats på finska (50 grupper, 62 timmar). De svens
ka gruppernas antal är ungefär hälften (23 grupper, 39 timmar). Guidning på 
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engelska, tyska och franska skedde i ringa grad, enbart ett par stycken guid
ningar på totalt 10 timmar.

Följande slumpmässiga nedslag i statistiken är från år 1986. Via turistbyrån 
förmedlades nu 97 guidningar i Ekenäs. Därtill kom 55 guidningar i Karis, 130 
i Pojo, 22 i Svartå och 8 i Sjundeå. Det ger totalt 342 guidningar. 

En handfull år senare är antalet guidningar enbart Ekenäs uppe vid hela 176 
stycken, där de flesta guidade turerna går på finska, resten på svenska, engelska 
och tyska. Siffrorna visar vartåt utvecklingen är på väg. 

Att efterfrågan på behöriga guider hela tiden ökar visar det faktum att Pojo 
kommun i medlet av 90-talet efterlyste en tillfällig utbildning för några personer 
med stor lokal kännedom. Guideklubben beslöt att utbildningen ska ske inom 
ramen för den guidekurs som ordnas hösten 1995 av yrkesinstitutet i Ekenäs. 
Därpå följande höst ordnades ytterligare en regionguidekurs och en föreläs
ningsserie om järnbruk planerades i medborgarinstitutets regi vårvintern 1998.

Denna skylt finns vid nuvarande Slottsknektens stuga invid Raseborgs slotts ruiner.
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Kaisa Hukkinen
Medlem sedan 1980-talet
vice ordförande 1982–1993

”Guiden skulle också alltid hålla 
en svart läderhandske i vänstra handen, 
det förstärkte greppet kring ledstången framme i bussen”.

”I och med att jag blev pensionär 1993 lämnade jag guidningen och samtidigt 
också politiken. Jag satt med i Pojo kommunstyrelse och senare när jag flyttade 
till Karis i stadens fullmäktige. 

Numera är jag passiv medlem inom Västra Nylands Guideklubb men tidigare 
fungerade jag i tio år, åren 1982–1992, som vice ordförande. 

Jag utbildade mig till guide på en av de första guidekurserna som arbetarinsti
tutet i Ekenäs ordnade. Jag tog också yrkesexamen i guidning och fungerade 
senare i flera år som en av domarna då blivande guider utförde det praktiska 
guideprovet. Jag minns särskilt en gång då vi som domare fick avfärda flera 
kandidater, och då rann tårarna.
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På 70- och 80-talet var det mera strängt med klädseln. Guiden skulle vara pryd
ligt klädd, ha sin gröna jacka försedd med guidemärket och med flaggor för de 
språk guiden behärskade. Guiden skulle också alltid hålla en svart läderhandske i 
vänstra handen, det förstärkte greppet kring ledstången framme i bussen. Guiden 
skulle alltid ha ryggen vänd mot färdriktningen och ögonkontakt med passage
rarna. Det är inte svårt ifall guiden kan sin sak och bokstavligt talat känner till 
varenda kurva av vägen och dessutom varenda maskros vid vägkanten. Det går 
inte an att guiden stakar sig ”här på vänstra sidan... nej på högra sidan, menar jag, 
ser ni...”, då har bussen redan hunnit passera det som guiden ville uppmärksam
ma gruppen på. Därför ska guiden kunna sin sak och börja säga det hon vill ha 
sagt i tid, så att alla i gruppen hinner se det guiden vill uppmärksamma dem på.

Min specialitet inom guidning var bruken i Västnyland och speciellt Fiskars, 
som jag kunde utan och innan. Naturligt nog eftersom jag hann bo i Fiskars i 18 
år och det finns ju så mycket att berätta om bruket. Det var oftast bruksbolagets 
gäster jag guidade på beställning av Fiskarsbolaget. Många gånger guidade jag 
grupper till samtliga bruk, via Billnäs till Fiskars och vidare via Antskog till 
Svartå. Ibland tog vi hela rundan med start i Fagervik och vidare till Skogby. 
Oftast kom grupperna jag guidade från Helsingfors och då gick guidningen för 
det mesta på finska.

Det finns mycket att berätta i fråga om bruken och deras historia, man får lov att 
sålla och ta med bara de viktigaste fakta. Speciellt viktigt är det att man i någon 
mån behärskar tekniska fakta och skäl att man tar reda på sådant som gäller 
järnhantering, ifall man guidar bruksbolagets inbjudna gäster, eftersom det ofta 
då finns fackmänniskor med i de grupper man guidar.”

Vilka egenskaper skall en bra guide ha?
”Guiden ska kunna sin sak. Vara noga med sin grupp, det är en bra konst att få 
gruppen att hålla tider, att de kommer tillbaka till bussen vid ett bestämt klock
slag så att gruppen kan fara vidare. Men det är alltid ändå någon som kommer 
för sent. Jag brukar be chauffören sätta motorn igång och sakta köra framåt, 
sådant sätter fart på de sista sölkorvarna. Man lär sig med tiden sina konster.

Man ska också tänka efter vad man säger när man är reseledare och guide. Det 
finns en historia som berättar om en guide som innan bussen startade bad sin 
grupp se efter ifall någon saknades. En dam tyckte bestämt att det fattades en fru 
som suttit framför henne men att platsen nu var tom. Guiden frågade mannen 
som satt bredvid den tomma platsen, ifall han saknade sin fru. ”Nej inte saknar 
jag henne, men hon är inte här, blev svaret.
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Förr var det ytterst strängt med att man inte fick låta bussen backa, sådant var 
verkligen blaskigt och nära nog förbjudet. Kände man inte till vägen med sä
kerhet, fick man själv lov att på förhand köra sträckan med egen bil för att vara 
säker på sin sak och för att senare kunna dirigera busschauffören. Numera har 
jag förstått att det inte är lika strängt och att det händer nu och då att bussar 
hamnar backa.

En historia som blivande guider kan få höra i samband med utbildningen hand
lar just om hur viktigt det är att känna till färdvägen: Chauffören som ska föra 
en grupp turister till ett bestämt ställe försäkrar guiden att han minsann känner 
till vägen och guiden litar på det. Men hur det nu är så sker det fatala att vägen 
plötsligt bara slutar och bussen står med nospartiet mot tät tallskog. Guiden 
finner sig i dilemmat, improviserar och ber gruppen stiga ut ur bussen för att 
de nu som en extra överraskning får tillfälle att vandra i en äkta finsk tallskog. 
Chauffören får givetvis senare höra sanningens ord, men gruppen lär efteråt 
entusiastiskt ha förklarat för guiden att just den här turen i skogen var den bästa 
de varit med om under sin vistelse i landet.

Nio hela turistmånader
Två år innan Ekenäs stad firade sitt 450-års jubileum 1996 diskuterade fören
ingens styrelse hur guiderna bäst kunde förbereda sig för jubileet och ifall det 
var skäl att utbilda flera guider? I det skedet hade föreningen tillgång till 24 
aktiva guider, som representerade fem västnyländska kommuner d.v.s. Ekenäs, 
Karis, Pojo, Sjundeå och Ingå. 

Föreningen fattade beslutet att starta en ny utbildning för blivande guider både 
i Ekenäs och Karis, för att vara väl förberedda och kunna erbjuda ett tillräckligt 
antal guidade turer under jubileet. Till kursen i Ekenäs anmälde sig cirka 20 
personer och till kursen i Karis 30 personer. 

Under stadens jubileumsår ordnade guideklubben så kallade ”Nattvaktsrundor”. 
Guiderna kunde med hjälp av statister, som var utplacerade i staden, presentera 
historiska ”happenings” för de guidade grupperna. Mikael Boldt stod för ma
nuskriptet till evenemanget. Av följande verksamhetsberättelser att döma kan 
man läsa att evenemangen varit lyckade, vilket gör att motsvarande eller lik
nande specialturer också senare finns på guideklubbens program.

I verksamhetsberättelsen från guideklubbens eget jubileumsår 1999 kan man 
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Raseborgs ledande turistsekreterare och guiden Viveca Blomberg och guiden Matti Piirai-
nen invid Raseborgs turistbyrå i Ekenäs. Under juli månad ordnas guidade vandringar i 
Gamla stan onsdagar kl. 11 på finska och på svenska.
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läsa om en ny trend i fråga om turism. Nu är flera månader än förr så kallade 
turistmånader, förutom endast januari, februari och mars. Parallellt ställer den 
förlängda turistsäsongen ökade krav på guidernas aktivitet, liksom också på 
antalet tillgängliga guider som nu var 25 till antalet.

År 2001 genomfördes 108 guidade turer via Ekenäs Turistbyrå medan 431 grup
per beställde guidning via Fiskars turistinformation. År 2002 hade guideklub
ben tillgång till 24 aktiva guider. Några år senare sjönk antalet till 18 guider, 
vilket igen föranledde styrelsen till aktivitet för att påbörja en ny guidekurs. 

Hösten 2006 anmälde Karjaan suomenkielinen kansanopisto via sin rektor Mat
ti Remes institutets intresse att ordna en finskspråkig guidekurs i Karis med 
bistånd av guideklubben. 

Guiderna utvidgar reviret 
Carita Storm-Ståhlberg som åren 1999–2011 var ordförande för guideklubben, 
konstaterade i en intervju för lokalradion, att behovet av nya guider är påtagligt 
i och med att staden Raseborg blir till 2009.

”Vi vet ju alla att turismen inom staden Raseborg är en av de största utmaning
arna för vår nya stad. Vi behöver nya guider. Vi har för tillfället tolv auktorise
rade guider som har täckt behovet i Ekenäs, nu när området är hemskt mycket 
större behöver vi flera guider.”

Den nya staden väckte högst antagligt turisternas nyfikenhet, för hur kan man 
annars förklara den plötsliga turistanstormningen och därmed en allt större ef
terfrågan på guider. Guiderna inom Västra Nylands Guideklubb fick med ökad 
arbetsbörda nu mer än någonsin känna av att tillgången på guider var alltför litet 
för behovet inom Raseborg. Det gjorde att guideklubben tog initiativet till att i 
skyndsam ordning starta en ny guideutbildning.

Utbildningen var ett samarbete mellan Axxell Utbildning, Raseborgs stads tu
ristbyrå och guideklubben. Kursen hade kapacitet att ta emot tjugo studerande 
och man räknade med att de nya guiderna kunde vara utbildade i slutet av maj 
2010. Sålunda kunde guideklubben år 2011 räkna med 26 auktoriserade guider.

Som bilaga till guideklubbens höstmöte 2012 finns en redogörelse för årets tu
ristsäsong. Enligt bilagan hade Raseborgs turistbyrå förmedlat guidning till 17 
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241 turister. Turisterna representerade 45 olika länder i nämnd storleksordning; 
fransmän, tyskar, svenskar och ryska turister. 

Det mest attraktiva turistmålet från januari till oktober, enligt bilagan, var 
Ramsholmen (44 242 personer), Campingplatsen i Ormnäs (19 000 dygn), Eke
näs museum (14 563 personer och 128 grupper), Naturum (12 119 personer), 
Ekenäs kyrka (11 027 personer), Raseborgs sommarteater (11 000 besökare), 
Sommarkonserterna (2 530 personer), Pro Artibus (1 300 besökare) och Tenala 
bygdegård, Georges von Swetliks utställning (över 1 000 besökare). 

Anne Ingman
Rollguide, yrkesguide
Ordförande 2006, Ersättare 2003, 2013
Styrelsemedlem 2014–

”Det lyser nog igenom ifall guiden själv
är intresserad av det hon eller han berättar”

Anne Ingman satsar på rollguidning. Hon uppträder ofta som konstnären Helene Schjerfbeck.
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”När jag guidar vill jag förmedla en berättelse som engagerar och fängslar åhö
rarna. Ibland är åhörarna en skolklass, ibland en turistgrupp, då får man anpassa 
språket och berättelserna efter det. 

Jag har tagit till mig två helt olika dramaroller, en som konstnärinnan Helene 
Schjerfbeck och den andra som slottsfrun Katarina av Raseborg. Jag har lärt 
mig fakta som gör att berättelserna löper och blir trovärdiga. Jag går in i rollerna 
både i rörelser och klädsel för att få dem så äkta som möjligt.

Jag blev auktoriserad guide i slutet på 90-talet och gick direkt med i guideklub
ben då jag blev guide. Till en början var jag passiv medlem men anslöt mig för 
att det hörde till. Så småningom när jag började utveckla mitt eget guidande 
blev jag också mera aktiv. Jag har suttit med i styrelsen i flera omgångar, även 
som suppleant och ett år var jag till och med ordförande.

Då jag var anställd av Ekenäs stads turistbyrå som turistsekreterare 1987–1988 
blev jag intresserad av guidejobbet. Cirka tio år senare gick jag på kurs och 
blev auktoriserad guide. Därefter ställde jag upp som statist vid guideklubbens 
egna guidningar. Jag tog på mig rollen som Helene Schjerfbeck sittande vid sitt 
staffli i Gamla stan i Ekenäs. Vi var samtidigt närmare tio statister runt om i 
Ekenäs som alla föreställde någon person eller hantverkare i färd med att utöva 
sitt yrke. Guiderna vandrade sedan med sin turistgrupp från ställe till ställe där 
statisterna fanns utplacerade och presenterade deras göranden.

I flera år har jag medverkat i Raseborgs sommarteaterpjäser. Det ena ger det 
andra och med tanke på mitt teaterengagemang föll det sig naturligt för mig att 
vilja utveckla guidningen till något mer än enbart regelrätt guidning.

Jag tyckte det var trist att bara sitta där som statist och måla, utan att säga 
ett ord. Det var på så sätt idén mognade. Varför inte spela ut rollen och agera 
 Helene Schjerfbeck i akt och mening att låta henne utförligare berätta om sig 
själv, sitt liv och hur staden levde under hennes tid på 20- och 40-talen. 

Jag utbildade mig till yrkesguide 2009 och från och med det har min guidning 
formats till ett helt skådespel, där jag intar rollen som Helene Schjerfbeck och 
låter henne berätta om Ekenäs historia samtidigt som jag guidar gruppen genom 
vissa delar av Ekenäs. Jag vandrar också i egenskap av Helene Schjerfbeck i 
Snappertuna och på Sjundby slott.

Jag kontaktade inledningsvis de närmaste släktingarna till konstnären och frå
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Guidemärket som varje auktoriserad guide bär på sig under sina guideuppdrag. Guidemärket 
finns i två olika utformningar. En auktoriserad guide har ett silverfärgat märke och en guide som 
avlagt Yrkesexamen för guide har rätt att bära ett guldfärgat märke.

gade ifall de hade något emot att jag agerar Helene, vilket de inte hade, efter 
att jag presenterade min berättelse för dem. Av släktingarna har jag också fått 
unik information som jag kunnat foga till min dramaberättelse. På så sätt har jag 
format rollen som Helene Schjerfbeck till min egen speciella ”produkt”. 

Och ännu innan jag tog steget ut med rollguidningen samlade jag bakgrundsma
terial till den blivande boken om Helene Schjerfbeck. Under min rollguidning 
den första sommaren 2009 fick jag värdefull kontakt med personer som kom 
fram till mig för att berätta sina personliga minnen om Helene Schjerfbeck, som 
de fått när de suttit modell hos henne, sett henne eller träffat släktingar som sut
tit modell. Dessa personer intervjuade jag följande vinter. För fakta om konst
nären behövdes först och främst för boken ”Hon drog sina streck”. Jag stod för 
intervjuerna i boken medan redaktör Tove Virta skrev historikdelen. Tack vare 
allt förhandsarbete med boken bidrog det till att jag samtidigt fick nyttig infor
mation som gjorde att min rollgestaltning blev ännu gedignare.

Den första sommaren köpte Raseborgs stads museibyrå tio vandringar i juli 
med Helene Schjerfbeck. Det var spännande att se reaktionen på premiären, då 
hade sex Raseborgsbor vågat sig på guidningen. Men när den finska guidningen 
stod i turen stred folk om platserna. Ett par hade kommit ända från Kuopio 
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och rymdes inte med den första gången. Jag lovade då ta en ny tur tre timmar 
senare. Efter det blev det vanligt att jag höll dubbla guideturer efter varandra. 
Man kan säga att guidningarna med Helene Schjerfbeck blev en succé. Istället 
för tio förbeställda guideturer växte efterfrågan till närmare åttio turer den första 
säsongen. Den andra historiska personen jag gestaltar är slottsfrun Katarina på 
Raseborgs slott. Totalt gör jag numera över hundra dramaguidningar per säsong 
med de två rollgestalterna. Så blir det säkert också inför kommande säsong, 
förhandsbeställningar finns redan inbokade sedan våren.”

Hur tror du att guidningen kommer att utvecklas i framtiden?
”Jag tror att framtidens guidning kan utvecklas lite i stil med det jag arbetat 
fram. Turister vill ha upplevelser. I dag jobbar jag mer och mer med att utveckla 
guidningen till något man kan kalla tidsresor. Jag driver kaféet och restaurangen 
Slottsknektens stuga som ligger intill Raseborgs slott. Min tanke är att bjuda 
alla besökare som kommer dit på en tidsresa, kanske så att de går genom en 
port eller stiger över ett band. På så sätt är alla med i berättelsen om slottsfrun 
Katarina som levde på Raseborg på cirka 1470–80-talet. Men det här är än så 
länge en tanke som jag håller på att utveckla.”

Vilka egenskaper tycker du en bra guide ska ha?
”Guiden ska ha förmåga att berätta med inlevelse och därmed kunna väcka in
tresset och göra guidningen till en upplevelse. Guiden ska ha humor och kunna 
berätta anekdoter så att guidningen och berättelsen bildar en helhet. Det lyser 
nog igenom ifall guiden själv är intresserad av det hon eller han berättar. 

Antalet guider har under guideklubbens fyra decennier intressant nog hållits re
lativt konstant, då de äldre guiderna stigit åt sidan har nya kommit i deras ställe. 
Däremot har antalet turistgrupper stadigt ökat under årens lopp.”

Pengar ger möjligheter 
Arbetet med att vidareutbilda guider har i alla tider varit lika angeläget för gui
deklubben men fortbildning medför kostnader. Att sälja ekplantor som guide
klubbens medlemmar själva drev upp var bara ett projekt bland ett flertal andra 
idéer till inkomstkälla. Projektet kom till hösten 1974. 

Guideklubben sålde därefter små ekplantor till turister och bifogade samtidigt 
ett kort med Ekenäs stads vapen och på vilket det stod skrivet var ekollonet 
plockats och hur trädet ska skötas för att härefter kunna växa. Fem mark kostade 
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plantan, krukan och kortet tillsammans. Det här projektet blev rätt kortvarigt på 
grund av det medförde ringa inkomster och ändå en hel del besvär.

Efter det första verksamhetsåret bestod årets överskott av den anspråkslösa 
summan 58 mark. Redan följande år var tillgångarna större, då visade verksam
heten ett överskott på drygt 217 mark. Varav försäljningen av ekplantorna gav 
18 mark och året därpå hela 209 mark. Nu kunde verksamhetsåret 1976 avslutas 
med ett överskott på drygt 480 mark. 

Hösten 1977 stod Västra Nylands Guideklubb som värd för Finlands Guide
förbunds landsomfattande guidedagar. Då närvar 135 guider från 29 guideför
eningar. Det tyngsta lasset drogs av Leila Walldén, Brita Taube och Ann-Lis 
Dunderfeldt och därtill ställde givetvis alla klubbmedlemmar upp. Föreningen 
kunde senare konstatera att det hade lönat sig att stå värd för ett evenemang av 
det här slaget, även om det varit arbetsdrygt. Vinsten från värdskapet gagnade 
nämligen föreningen flera år i rad.

En betydande inkomstkälla var de årliga understöden och donationerna, till 
största delen från grannkommunerna. År 1978 noterar föreningens bokföring 
en kumulativ summa på drygt 1 000 mark under rubriken medelsanskaffning, 
donationer. År 1979 visar intäkterna av lotteriförsäljningen hela 1 125 mark.

I bokslutet för 1980 under rubriken kostnader finns uppradat studieresor, möten, 
uppvaktning och annonser med slutsumman 2 480 mark. 

Då guideklubben firade sitt 20-års jubileum 1994 i Hultmans källare i Ekenäs 
den 6 mars underströk festtalaren guiden Berndt Arell guideklubbens behov av 
ekonomiskt stöd.

”Även om summorna inte alltid varit så stora, har dock dessa bidrag gjort det 
möjligt att ge medlemmarna fortsatt utbildning genom deltagande i kurser 
och mötesdagar, som arrangerats av såväl riks- som distriktsorganisationerna 
inom Finlands Guideförbund. Vidare har vi för guiderna kunnat ordna stu-
dieresor till intressanta mål.”

Föreningens guider företog under de första verksamhetsåren studieresor till 
bland annat Borgå, Pojo, Hangö, Nådendal, Åbo och Hvitträsk. Guideklubbens 
medlemmar deltog också i förbundets resor som ordnades utomlands, bland 
annat till Åland, Sverige, Polen och England. Senare företog guideklubbens 
medlemmar resor till bland annat Estland, Ösel och Lettland, Riga. 
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Verksamhetsberättelsen från 1996 betonar att föreningen varit synnerligen 
aktiv med Viveca Blomberg som ordförande. Varje månad har styrelsen sam
mankommit varvat med guideträffar, exkursioner, regionmöten, årsmöten och 
guideutbildningsdagar. 
Avslutningsvis konstateras: ”Som ett resultat av föreningens aktiva verksamhet 
har föreningen i dag en god ekonomi.” 

”Alla turister lämnar pengar efter sig”

Då Västra Nylands Guideklubb stod i beråd att fira sina 20 verksamhetsår den 6 
mars 1994, ingick en kort intervju i tidningen Västra Nyland med föreningens 
tredje och långvariga ordförande Solweig Bergman (1980–1995).

”Orsaken till varför vi firar 20-års jubileum är att vi inte vet om alla guider är 
med efter fem år”, motiverade ordföranden. Hon underströk i intervjun vikten 
av att guiderna får en gedigen utbildning, liksom också fortbildning.

”Ingen skall tro att guiden bara ställer sig i bussen utan det ligger faktiskt myck
et skolning bakom. Vart tredje år skall guiderna visa sina kunskaper och kritise
ras. En guide måste hålla sig a jour med allt och hela tiden läsa på.”

En viktig egenskap hos guiden är enligt Solweig Bergman gott minne. Kropps
språket en minst lika viktig egenskap hos guiden, för det öppnar kontakten till 
gästerna. Och hon tillägger: ”Blyg får guiden absolut inte vara”.

I intervjun sade hon sig vara bekymrad över kommunens bristande insikt i gui
dernas ekonomiska betydelse. ”Vi får för litet bidrag från kommunen, alla turis
ter lämnar pengar efter sig, vilket kommunen inte tänker på.”

”Guidningen var för mig en trevlig hobby som gett mig mycket, men ingenting 
som man lever av”, konstaterade hon slutligen i intervjun.

Festligheterna firades i Hultmans källare i Ekenäs, där guiden Berndt Arell höll 
festtalet. I sitt tal kastade han en historisk tillbakablick på föreningens tillkomst, 
aktiviteterna som föregick utbildningen av de första guiderna, fortbildningen 
av dem, exkursioner samt anskaffning av pengar för verksamheten. Här fick ett 
flertal aktiva guider inom föreningen en eloge för sina insatser föreningen till 
fromma, inte minst föreningens förste ordförande Trygve Lindqvist, förening
ens andra ordförande Berit Taube samt ordföranden Solweig Bergman, som har 
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varit ”föreningens ansikte utåt och en inspirationskälla”. Festtalaren tackade 
också föreningens kassör Berit Boström som i 19 år fungerat som klubbens 
kassör. ”Både Solweig Bergman och Berit Boström äger ett glatt humör och en 
positiv livssyn, vilket märks i klubbarbetet”.

Guiden sporrar turistnäringen
 
Den 30 oktober firade föreningen sitt 25-års jubileum med en oförglömlig fest i 
Sjundby slott. I festligheterna deltog cirka 50 inbjudna gäster, bland annat repre
sentanter för Finlands Guideförbund och kommunerna inom föreningens verk
samhetsområde samt även grannklubbarna. Klubbens styrelse genomförde fest
ligheterna med gemensamma krafter. Som medlem i föreningens styrelse ställde 
Margareta Segersven familjens representativa hem till jubilarens förfogande.

Guideklubbens förste ordförande Trygve Lindqvist stod för festtalet, där han i 
egenskap av stiftande medlem redogjorde för hur guideklubben kom till och om 
de första verksamhetsåren. 
…”Ett kvartssekel fyllt av givande, spännande upplevelser i form av skolning, 
övning, guidning men också av umgänge, gemenskap, gott kamratskap och 
fest, de aktiva guiderna emellan.”

Han fortsatte med att betona guidernas ekonomiska betydelse för hembygden:
…”Guiderna är inte bara nyckeln till turistens hjärta, de är en jätte tillgång 
för ortens turistnäring, som samhället självfallet borde prioritera högt då det 
delar ut verksamhetsbidrag via sin årliga budget.”

Vid jubileumsfesten premierades stiftande medlemmen och föreningens förste 
ordförande Trygve Lindqvist och föreningens långvariga ordförande Solweig 
Bergman, också hon stiftande medlem, med guideförbundets ”Guldmärke i 
koppar” som erkänsla för mångårigt arbete inom Västra Nylands Guideklubb. 
Därtill blev de båda kallade till hedersmedlemmar.

Guiderna får synlighet
På föreningens höstmöte i december 1995 diskuterade guideföreningen möj
ligheten att skaffa sig en synlig och representativ dräkt inför Ekenäsjubileet 
året därpå. Man beslöt först besöka klädesfabriken Rissanen i Pojo för att se på 
eventuella modeller. 
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Från Ekenäs Yrkesinstituts enhet för hantverk och konstindustri ställde stude
rande vid sömnadslinjen upp med sina förslag. Guiderna enades om en jacka 
och två olika kjolmodeller. Från skolans sida lovade man sy upp en modell samt 
lämna tygprover till klubben. Ekenäs stad hade tidigare på hösten beviljat för
eningen ett understöd på 6 000 mark för de nya guidedräkterna.

Det blev dags att igen diskutera behovet av en representativ utstyrsel för gui
derna några år senare då M/S Kristina Brage anmälde sin ankomst till Ekenäs 
med kryssningsgäster. Modellen till jacka och kjol blev valfri medan de manliga 
guiderna fick klä sig i en mörkblå väst. Guideklubben hade möjlighet, tack vare 
Ekenäs stads bidrag på 2 500 mark, att bistå med anskaffningen så att fören
ingen köpte tyget och guiden enbart betalade sömmerskan. En enhetlig skarf 
alternativt slips ingick i utstyrseln.

År 2010 anlände kryssningsfartyget en sista gång med 1 600 turister till Ekenäs, 
vilket dessvärre kom att bli det sista besöket av totalt fem liknande. Besöken 
upphörde då fartyget fick ny ägare.

Guideklubben beslöt år 2011 att ge sin verksamhet mera synlighet och det via 
internet med en egen hemsida. Tack vare hemsidan får guiderna omedelbart ut 

Våren 2014 tog guiden Göran Fagerstedt och arkeologen Jan Fast en fullastad buss till 
Junkarsborg i Karis Turen omfattade också besök på Raseborgs slott och Grabbacka.
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aktuell information till den som söker fakta om föreningen och om de guidade 
turerna. Guideklubbens vice ordförande Matti Piirainen och sekreterare Göran 
Fagerstedt fungerade under verksamhetsåret som projektets kontaktpersoner 
och konsulten Pekka Rissanen stod för själva utförandet. Bergsrådinnan Sophie 
von Julins stiftelse bidrog med 1 200 euro för hemsidans utformning som fick 
adressen www.raseborgsguider.info På hemsidan kan besökaren bland annat 
söka fram guideklubbens aktiva guider, deras specialområden och deras språk
kunskaper, få en lista på stadens aktuella sevärdheter samt läsa om var och när 
de kan få ta del av guidade promenader och temaguidningar.

Unik lokalhistoria

Då guideklubben fyller 30 år firas de tre decennierna med en generös buffé på 
M/S Sunnan den 28 maj 2004.

På höstmötet innan jubileet beslöt guideklubbens medlemmar enhälligt att kalla 
Berit Boström till föreningens tredje hedersmedlem. Listan på motiveringar var 
lång: Hon var med då guideklubben grundades, hon har i många år varit aktivt 
med i klubbens styrelse som kassör (1974–1994) samt revisor i flera år samt 
aktiv guide i 20 år på områden hon suveränt behärskat som till exempel Ekenäs 
skärgård och Jussarö. Hon har i över 25 år gjort en stor insats på olika områden 
för klubbens verksamhet.

Två år efter jubileet kallades Ragnhild Enwald till guideklubbens fjärde heders
medlem med bland annat motiveringen att hon varit aktiv guide i över 25 år och 
varit med i föreningens verksamhet allt sedan dess. ”Hon har utfört ett mycket 
förtjänstfullt arbete inom klubben och har genom sin stora kunskap och sin vän
lighet befrämjat turismen inom klubbens verksamhetsområde.” 

Under jubileumsåret startade guideklubben ett lokalhistoriskt projekt som del
vis finansierades med bidrag från Svenska kulturfonden. Projektet gick ut på 
att kartlägga kända finlandssvenskars gravar på Ekenäs gamla begravningsplats 
med tanken att därefter kunna utarbeta en guidad rundtur på gravplatsen. Pro
jektet slutfördes 2007 och omfattade 30 gravar. Bo Wessman stod för den skrift
liga sammanställningen med bistånd av en arbetsgrupp bestående av Henrik 
Cederlöf, Gösta Berglund, Kaj Blomberg och Hans Mecklin. Viveca Blomberg 
lade i egenskap av vice ordförande ned en hel del arbete med att rådbråka texten 
och få den inramad i en broschyr på åtta sidor.
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Viveca Blomberg
auktoriserad guide, yrkesguide
Raseborgs ledande turistsekreterare
Ordförande 1996–1998
vice ordförande sedan 1999–2005, 2013–2014

”En bra guide kan med sitt kunnande 
höja nivån på hela resan och i och med det 
ge ett minne för livet till den grupp hon eller han guidar”

”I början på 90-talet utbildade jag mig till auktoriserad guide. Efter det skrev jag 
in mig som medlem i Västra Nylands Guideklubb. Mellan åren 1996 och 1998 
var jag ordförande och därefter vice ordförande, vilket jag också är idag. 
I samband med att jag jobbade som turistkonsult på Ekenäs stads turistbyrå 
beslöt jag mig för att utbilda mig till guide. Det berodde på att uppdraget som 
guide kändes lockande men därtill hade utbildningen också sina praktiska orsa
ker, för ibland blev det missförstånd med en bokning eller så blev någon guide 
förhindrad i sista minuten och då behövdes någon på byrån som vid behov kun
de rädda situationen genom att hoppa in som guide. 
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Guidekursen var omfattande och bestod av en teoretisk och en skriftlig del som 
Finlands Guideförbund ordnade. Man skulle kunna hela Finlands historia men 
förstås också lokalhistoria och mycket annat. Dessutom skulle man klara av ett 
praktiskt prov, vilket betydde att man skulle guida en grupp garvade guider och 
det i en buss. Dessa bedömare brukar inte vara nådiga och man har hört skräck
historier om hur guidekandidaterna kan få besk kritik ifråga om utseende och 
beteende ifall det är befogat. Det är inte ovanligt att någon kandidat faller i gråt 
efter en bedömning. Jag är den typen som inte spänner mig vid sådana tillfällen 
och klarade mig genom denna skärseld. För fem år sedan byggde jag på mina 
kunskaper som guide och blev yrkesexaminerad guide inom Axxell Pargas. Min 
specialitet som guide är överlag Ekenäs och specifikt Ekenäs äldsta del, Gamla 
stan. 

Jag började vid Ekenäs stads turistbyrå 1990 och då som turistkonsulent för att 
därefter få titeln turistsekreterare och efter kommunsammanslagningen då sta
den Raseborg grundades blev jag ledande turistsekreterare. Jag torde vara den 
enda i södra Finland som har denna titel alla andra med motsvarande uppgifter 
är turistchefer. Jag sitter bland annat med i Nylands Förbunds utvecklingsgrupp 
inom turismen. Som medlemmar har vi möjlighet att påverka utvecklingen 
inom turismen via Nylands Förbund genom att med vår erfarenhet från fältet 
berätta vad som kunde vara önskvärt och till och med befogat.

Turistbranschen är tuff och väldigt trendkänslig och konkurrensen är hård. 
Branschen påverkas av vad som händer i världen och inte minst lokalt. Så man 
ska gärna ligga snäppet före och ha näsa för trender.

Turister är oftast pris- och kvalitetsmedvetna. Det är därför jag tycker det är 
skäl att man som guide regelbundet genomgår ett guideprov för att testa sitt eget 
kunnande, det vill säga kollar att kvaliteten håller. Ett sådant prov fungerar som 
ett stöd åt guiderna. Vid godkänt färskt prov, men med eventuell kritik, känner 
jag att jag med gott samvete kan erbjuda mina guidetjänster och vet också att 
kvaliteten håller.
Vad gäller marknadsföringen av staden till utländska besökare har vi inom Ra
seborgs stads turistbyrå märkt att det mest effektiva är att sälja oss till de turis
ter som redan finns i Helsingfors och som kan vara i behov av ett varierande 
dagsprogram kombinerat med storstadsturism. Vi marknadsför oss bland annat 
i turistguiden Helsinki This Week och på olika resemässor samt via annonser 
och tidningsartiklar. Vi får också regelbundet besök av researrangörer, bloggare 
och resejournalister. 
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Årligen strömmar tusentals turister till Fiskars bruk som firar sitt 365 verksamhetsår samma år 
som Guideklubben firar sitt 40-års jubileum.
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I år (2014) har Raseborgs stad som ett av sina teman inom turismen matupp
levelser, och marknadsför en ”delikatessrunda” till turister med start från Eke
näs och stopp hos åtta olika företag med närproducerad mat som sin specialitet 
inom Raseborg. De viktigaste sevärdheterna i Raseborg är skärgården, bruks
miljöerna Fiskars och Billnäs, slott och borgar och Gamla stan i Ekenäs med sin 
småstadsidyll.

En helt ny sorts guidning som turister kan anlita är audioguidning som bland 
annat finns i Ekenäs parker. Turisten kan ringa upp ett nummer som finns på en 
infoskylt i parken och får på valbart språk mera information om just den speci
fika parken. Den här bandade informationen är ett samarbete mellan studerande 
vid yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stads turistbyrå inom ramen för ett 
projekt. 

Men ett ljudband är endast ett ljudband. Helst kör Raseborgs stads turistbyrå 
med auktoriserade guider. Det är alltid en utmaning att få guiderna att räcka till 
och spännande att hitta rätt guide till en bestämd grupp. Det ankommer på oss 
vid turistbyrån att höra oss för vilken sorts guidning beställaren behöver. Är det 
till exempel en grupp arkitekter som besöker staden är en guide med arkitektur 
som sitt specialkunnande bäst lämpad för uppdraget.

Det var starka personligheter som startade Västra Nylands Guideklubb. Fören
ingen drevs till en början, förutom av sin förste ordförande Trygve Lindqvist, 
senare av ett flertal starka kvinnor, speciellt minns jag Solweig Bergman och 
hennes insatser. Medlemmarna har tillsammans gjort många lärorika och intres
santa resor runt om i landet bland annat till Raumo, Nådendal, Åbo och Borgå, 
men också utomlands till Estland och till Lettland. Sådana resor ger en hel del 
inspiration, när man som utomstående ser hur andra guidar. Man har roligt till
sammans och sammanhållningen är stark. 

Visst finns det sammanhållning även i dag men i och med att antalet guider har 
blivit större är det lite annorlunda. Det finns också många aktiva guider som är 
rätt ”passiva” med att ställa upp i föreningens aktiviteter och sammankomster. 
Tidigare var vi en liten förening och kunde till exempel träffas för julfester hos 
ordföranden som då var Solweig Bergman. Här har vi något att jobba på och 
förbättra.”

Hur karaktäriserar du en bra guide?
”En bra guide ska inte gå på som en kulspruta men nog vara mångsidig, flexibel 
och på så sätt forma sig efter gruppen. Hon ska ha respekt för personer från 
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olika kulturer. Hon ska vara ödmjuk och inte någon besserwisser, ha förmåga 
att hålla gruppen intresserad och samlad. Mest lyckat är det ifall gruppen är 
intresserad av samma sak som man själv. På så sätt får både guiden och gruppen 
ett ömsesidigt utbyte av det tillfälliga samarbetet. Man skall också som guide 
finna sig vid de mest oväntade situationer och kunna improvisera med humor. 
En bra guide kan med sitt kunnande höja nivån på hela resan och i och med det 
ge ett minne för livet till den grupp hon eller han guidar. Ofta känns det som om 
man har fått en hel busslast nya vänner efter en lyckad guidning då personkemin 
mellan gruppen och guiden fungerat bra.

Har du någon rolig anekdot att berätta från ditt guidande?
En gång hade jag en grupp som ville se Ekenäs nyaste stadsdel. Jag förde dem 
till Gammelboda och trodde att bussen kunde ta oss runt ett kvarter, men vår 
färd slutade med att vi hamnade mitt inne på en privat gårdsplan. Vid sådana 
tillfällen gäller det att hålla god min. Jag fann mig som tur och sade att ”ni ville 
ju på nära håll se hur folk bor i Ekenäs”. 

En annan gång guidade jag en vacker vårdag en pensionärsgrupp bland sipporna 
på Ramsholmen. Vi promenerade längs stigen som går runt Villa Snäcksund 
men vid slutet av stigen hade man precis grävt tvärs över den för kabeldragning. 
Jag råkade hitta en plankbit i närheten som fungerade som en liten spång över 
diket och sedan fick jag själv stå i diket och leda, ja ibland nästan bära pensionä
rerna över. Om vi hade varit tvungna att vända och gå samma väg tillbaka hade 
gruppens tidtabell rubbats kraftigt. Gruppen tog det hela med humor och skratt 
och blev riktigt upplivade av den överraskande äventyrsbanan.

Guideklubbens 40-års jubileum

Under år 2014 firar Västra Nylands guideklubb sitt 40-årsjubileum genom att 
delta i Raseborgsmässan och Raseborgsdagen 16–17 maj samt ordna en jubi
leumsguidning i Gamla stan i Ekenäs den 6 september 2014. Tanken med den 
dramatiserade vandringen är att ta fram en produkt som klubbens medlemmar i 
framtiden kunde använda för olika besöksgrupper i Raseborg.

En jubileumsfest ordnas också den 25 oktober 2014 på Gullö gård för förening
ens medlemmar och inbjudna gäster. 

Styrelsen har också beslutat sammanställa denna historik över klubbens verk
samhet. Det är viktigt att kunna ta vara på de minnen som ännu aktiva personer 
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har, för att ge en bild av hur verksamheten vuxit fram och utvecklats under de 
40 år som klubben funnits till.

Aktiva guider 2014 
 

* Asplund, Ingmar 
* Blomberg, Viveca 
Blomqvist, Mona 

Bäckman, Andreas 
Ekström, Håkan 

* Fagerstedt, Göran 
* GrönvallStreng, Ulla 

* Ingman, Anne 
* Isaksson, Rita 

Kivelä, Jan-Peter 
* Kleiman, Tuula 
Kurtén, Birgitta 

* Lehmussaari, SallaMaaria 
Lindberg, Mats 

* Mariani-Cerati, Berit 
Mänki, Laura 
Nilsson, Johan 
* Pailos, Seppo 

* Piirainen, Matti 
* Sahlstedt, Yrjö 
Valmiala, Sinikka 

Wickström, Holger 
Wikström, Tarja 

* = avlagt yrkesexamen/ammattitutkintosuoritettu 

Guide från annan klubb med rätt att guida i Raseborg 

Hägg, Margareta, Porkala 
Karlsson, Tarja, Lohja 
Olkinuora, Irja, Lohja

Guideklubbens styrelse 2014:

Fr.v. Mona Blomqvist, 
kassör, Ulla Grönvall-Streng, 
sekreterare, suppleant, Viveca 
Blomberg, viceordförande, 
Anne Ingman, medlem, 
GöranFagerstedt, ordförande, 
Birgitta Kurtén, suppleant och 
Tuula Kleiman, medlem.
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BILAGOR

Västra Nylands guideklubb rf
Styrelsen 1974–2014

Befattning År År (till)
Ordförande
Trygve Lindqvist 1974 1976
Britta Taube 1977 1979
Solweig Bergman 1980 1995
Viveca Blomberg 1996 1998
Carita Storm-Ståhlberg 1999 2005
Anne Ingman 2006 
Carita Storm-Ståhlberg 2007 2011
Göran Fagerstedt 2012 2014
 
Viceordförande
Kerstin Grönwall 1974 1975?
Ulla Nordström 1976 1977
Solweig Bergman 1978 1979
Britta Taube 1980 1981
Kaisa Hukkinen 1982 1993
Hans Mecklin 1994 
Viveca Blomberg 1995 
Kerstin Ilander 1996 
Margareta Segersven 1997 1998
Viveca Blomberg 1999 2005
Matti Piirainen 2006 2011
Carita Storm-Ståhlberg 2012 
Viveca Blomberg 2013 2014
 
Kassör
Leila Walldén 1974 
Berit Boström 1975 1994
Hans Mecklin 1995 1997
Carita Storm-Ståhlberg 1998 
Mona Blomqvist 1999 2003
Gunilla Lindblad (utom styr.) 2004 2010
Annika Metsämäki (utom styr.) 2011 
Carita Storm-Ståhlberg 2012 
Mona Blomqvist 2013 2014
 
Sekreterare 
Ulla Laasonen 1974 1975
Ann-Lis Dunderfeldt 1976 1979
Vivica Sjöstrand 1980 
Eva Bonsdorff 1981 1982
Benita Björklöf 1983 1984
Kristina Wikström (utom styr.) 1985 1987
Kristina Linderman (utom styr.) 1988 1989

Befattning År År (till)
Sekreterare
Karla Knaapinen 1990 1992
Kerstin Ilander 1993 1995
Karla Knaapinen 1996 1998
Ulla Gerkman 1999 2002
Johan Nilsson 2003 2006
Viveca Blomberg 2007 2010
Göran Fagerstedt 2011 
Ulla Grönvall-Streng 2012 2014

Styrelsemedlemmar 
Ulla Nordström 1974 1975
Vivika Sjöstrand 1977 1979
Berndt Arell 1980 1984
Helena Behm 1985 1992
Margareta Segersven 1985 1999
Birgitta Kurtén 1987 2000
Tarja Wikström 2000 2001
Monika Dahlqvist 2001 2002
Birgitta Kurtén 2003 
Karla Knaapinen 2004 
Karla Knaapinen 2007 2008
Tarja Wikström 2008 2010
Ingmar Asplund 2009 2010
Rita Isaksson 2011 2012
Viveca Blomberg 2012 
Tuula Kleiman 2013 2014
Anne Ingman 2014 
  
Suppleanter 
Leila Walldén 1974 1977
Solweig Bergman 1974 1977
Helena Behm 1978 1984
Ulla Nordström 1978 
Kaisa Hukkinen 1979 1981
Margareta Segersven 1982 1984
Eva Bonsdorff 1985 1991
Gundborg Pihlström 1985 1989
Karla Knaapinen 1990 1992
Ulla Mecklin 1992 1995
Christina Grönroos 1993 1995
Solweig Bergman 1996 1997
Kaisa Hukkinen 1996 1997
Monica Dahlqvist 1998 1999
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Helene Schjerfbeck (Anne Ingman) guidar 
en grupp skolbarn genom Slottsbacken 
ned till Norra hamnen i Ekenäs.
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Befattning År År (till)
Suppleanter
Ulla Gerkman 1998 2000
Ulla Mecklin 2000 
Mona Blomqvist 2001 
Birgitta Kurtén 2001 2002
Mats Lindberg 2002 
Anne Ingman 2003 2004
Ulla Gerkman 2003 
Maija Råberg 2004 
Hans Mecklin 2005 
Matti Piirainen 2005 
Karla Knaapinen 2006 

Befattning År År (till)
Suppleanter
Carita Storm-Ståhlberg 2006 
Tarja Wikström 2007 2008
Kaj Blomberg 2007 2010
Viveca Blomberg 2009 2010
Berit Mariani-Cerati 2011 
Nora Garusi 2011 
Ulla Grönvall-Streng 2012 2014
Yrjö Sahlstedt 2012 
Anne Ingman 2013 
Birgitta Kurtén 2014 

Uppdragsgivare Finska Svenska Engelska
Suomi Ruotsi Englanti

Guiden själv 11 9
Fiskars 261 18 31
Turistbyrån 31 1 4
SUMMA 303 28 35

Uppdragsgivare Finska Svenska Engelska Övriga språk
Suomi Ruotsi Englanti Muut

Guiden själv 11 13 2
Fiskars 209 27 42 7
Turistbyrån 35 16 4 1
Övriga 4 3 1
SUMMA 259 59 49 8

Västra Nylands guideklubb rf
Guidningar/Opstuksia 2012

Västra Nylands guideklubb rf
Guidningar/Opstuksia 2013

Övriga språk
Tyska/Saksa   4

Ryska/Venäjä   3
Franska/Ranska   1

Totalt 2012    366 guidningar
Totalt 2013    375 guidningar
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