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Deres vigtigste opgave er at tage imod og
hjælpe turisterne, og de stiller op ved for-
skellige arrangementer. Kommunegui-
derne er en ny faggruppe i Hjørring, som
kører rundt på deres iøjefaldende Segways
med en Ipad, så de kan svare på ethvert
tænkeligt spørgsmål. Uden for højsæsonen
ordner de forskellige andre opgaver for
kommunen. 
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Stifindere
på Segway

[kommuneguider]
Korpset består af syv
kvinder og fem mænd
ansat som tekniske servi-
cemedarbejdere. De kører
rundt to og to, og har
været på gaden siden 30.
juni. Alle 12 er fleksjob-
bere. Foruden at hjælpe
turister, holder de øje med
ødelagte skilte, knækkede
fliser og kommunale city
bikes på afveje. De er ble-
vet undervist i blandt
andet førstehjælp, frem-
medsprog, lokalhistorie og
naturoplevelser.

Genkendelige.
Bente Frederiksen og
Susanne Andersen
kører ud ad Løkken
Strand iført vinter-
uniformen – blå jakke
og sorte bukser. Om
sommeren bærer de
lyse bukser og en
rød T-shirt.

Hundeposer. Stan-
deren med hundepo-
ser er tom, så Bente
Frederiksen finder
poser frem fra ryg-
sækken. Så behøver
hundeluftere ikke
længere at gå for-
gæves.
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Affald. Det ryger op
i skraldespanden,
hvis kommunegui-
derne støder på
noget på deres vej.
Her har Susanne An-
dersen fået øje på et
par poser. 

Trådløs. Uden den
trådløse kontroller
kan Segwayen ikke
køre, så den tager
guiderne af, når de
forlader køretøjet.
Kontrolleren fortæl-
ler også, hvor meget
strøm, der er tilbage
på batteriet.
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P-skiver. Mange
udenlandske turi-
ster forstår ikke det
med P-skiver. Derfor
deler guiderne P-
skiver ud og forkla-
rer, hvordan de skal
anvendes. “Især
nordmænd aner
ikke, hvad en P-
skive er, men også
mange tyskere er i
tvivl,” fortæller Su-
sanne Andersen.

7Sørøvere. Jannie
Lynge fra Aarhus
spørger til sørøver-
dagene i Løkken. 
Familien kommer
ofte til Løkken, men
har ikke tidligere set
guiderne.

Oppakning. Den
orange rygsæk inde-
holder turistbrochu-
rer, hundeposer, en
lille førstehjælpsta-
ske, en Ipad, og hvad
en guide ellers kan få
brug for på en vagt. 
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[bag om ordet]
Segway er et tohju-
let, selvbalancerende,
elektrisk køretøj. Far-
ten styres ved, at fø-
reren læner sig frem
eller tilbage, og når
føreren læner sig til
siden, drejer den. 
Segwayen kan køre
20 kilometer i timen
og tilbagelægge 30-
40 km på en oplad-
ning. 


