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Snabbt tillbaka till hotellet tör en uppsnyggning av

modell Ä från Vasterbotten. En festkväll på Vasamuseet

väntade. Det lorsta man ntötcr innanlor entrdn är iu
skeppet. Magnifiktl Svarteken blänkcr i skeppshallens

dunkel. Här luktar det tjära och harnpa' Före maten

guiclas vi runt av duktiga guider som kunde sin Vasahis-

ioria. Så åt vi en superb supd med prat, ta[ och under-

hållning. Vi fick stifta bekantskap med sex kungar och

en drottning, från Custav Vasa till Gustav V' Alla dessa

hade synpunkter på hur Sverige skulle styras' En del

kloka orcl kanske skul[e passa in även i vår tid och i vår

\{ regering...
«vattens stora lotleri blev en succd - det var nämligen så

att alla deltagama vann något.

Söndagen var reseryerad lor alternativa program, besök

i Ekoparken, ntndtur i ciry med Myntkabinettet, besök i

Gulclrummet i Historiska museet eller en vandring i

Gamla stan. Jag valde en tur i .Ekoparkett med båt'

Kunde inte ha uuit ban .. Vissetlifr-va-i-ä?iilGIaäEtIEt
allra bästa, men båten var ju överbyggd. Ekoparken

består huvudsakligen av tre ktrngliga parker - t)jurgår-

den, Haga och Ulriksdal. Både Karl XI:s och Custav lll:s
hogita d*röm var att skapa vackra parker kring den nrärk-

liga Brunnsviken, och detta ltar blivit cn oas för storsta-

tlens invånare. Henrik Waldenström, elds.ial lor detta ont-

råde, guidade oss runt på ett törstklassigt sätt, roande och

lärorikt.

Avslutningslunch på Ciry Hotel där alla kamade om

varandra och mart hörde orden "Vi ses nästa år i Växjö"!

Så var dessa tre trevliga dagar till ända. Dct är alltid Iika

iråkigt att skiljas från gamla och nya vänner. Vi vet aldrig

- ses vi igen? En stor eloge till Stockholms guider ldr en

fint genomftird SveGuide-stämma. Vi får nu jobba vidare

i våri hemorter med att gÖra oss kända - vidareutbilda oss,

samt hålla kr:ntakten med andra guider runt om i Sverige'

Dessa tre daltar blir ett fint minne i livets almanacka.
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