
 
 
 

  

Fyller 70 år 

Det første offisielle guidekurset i Bergen ble våren 1951 arrangert av Turisttrafikkomiteen for 
Vestlandet (TTK), den gang Reiselivets organisasjon. Behovet for guider var stort, og ettersom åtti 
deltok på det fire dagers kurset, må interessen for å bli guide i Bergen også ha vært stor. 
Etter den første turistsesongen som profesjonelle guider, ble det enighet om et ønske med ordnete 
forhold og tariffer. 
Den 18. mars 1952 ble så foreningen Bergen Guide Service (BGS) stiftet. Formålet var å ivareta 
medlemmenes faglige og økonomiske interesser, og å medvirke til å fremme reiselivet. 
Dette var begynnelsen til en virksomhet som kanskje er bedre kjent av besøkende enn av 
Bergensere. 
Foreningen stod i mange år selv for formidlingen av oppdrag, takket være medlemmenes 
egeninnsats. Dette var tidkrevende, og foreningen inngikk derfor et samarbeid med TTK om 
oppdragsformidling. 
For å unngå sammenblanding av formidlingstjenesten BGS og foreningen vedtok man i 1985 en 
navneendring til Bergen Guideforening (BGF). 

Frem til midten av 1990 årene hadde BGF et samarbeid med Bergen Reiselivslag om formidlingen 
av guideoppdrag gjennom BGS, som på den tiden var det eneste av sitt slag i Bergen. 

For 20 år, siden da BGF feiret sitt 50 årsjubileum, ble to av våre medlemmer tildelt «Det Kongelige 
selskap for Norges vel» sin medalje for lang og tro tjeneste, med henholdsvis 40 og 30 års 
tjeneste. (Se bilde) 
Samme år, 2002, dro foreningen på jubileumstur til hansabyen Lübeck. Her ble det 4. desember 
overrakt en plakett til «Bergensbenken» på restauranten «Die Schiffersgesellschaft» = 
Skipperforeningens hus. Her har «Bergens-farerne» blitt tatt imot siden 1535.(Se bilde) 

Da Norges Guideforbund (NGF) ble stiftet i 1984, var det en selvfølge at BGF skulle stå tilsluttet 
det nasjonale forbundet. Mange av BGFs medlemmer har gjennom flere år vært med i ledelsen i 
NGF, i tillegg til utarbeiding og revidering av Læreplan og «Guideteknikk - Råd og Vink».     
BGF har vært vertskap for NGFs landsmøter i 1987, 1999 og 2010. 

Medlemmer i NGF skal, for å styrke og sikre kvaliteten på guideutdanningen i Norge, være 
utdannet basert på NGFs Læreplan. Dette har BGF gjennomført ved alle sine guidekurs frem til 
slutten av 1990-årene.  

Kravene er høye for å bli, og å være Autorisert BergenGuide®, noe man kun blir ved å 

gjennomgå kurs og eksamen godkjent av NGF. 

Mange endringer har skjedd i reiselivet i Bergen. Tilstrømmingen av tilreisende og cruisetrafikken 
har økt betydelig de siste 20/30 årene. Dette har medført at flere formidlingsselskap er blitt etablert 
i Bergen. Disse utdanner nå sine egne guider, dessverre søker ikke alle NGFs godkjennelse. 

Dagens turister er bereiste og kunnskapsrike, og forventer at guiden er autorisert og profesjonell. 
Ofte er guiden den eneste lokale de kommer i kontakt med.  

Bergensguidene er byens beste ambassadører og har gjennom 70 år bidratt med høy kvalitet og 
gode opplevelser til hver enkelt besøkende. 

På grunn av pandemien har foreningen måtte utsette feiringen av 70 årsjubileet, men håper å få til 
en feiring mot slutten av året.    



  



 


