
  

I Emigranternas Fotspår 2016 
2016-06-27 (11 dagar)  

DELSTATER: MINNESOTA, WISCONSIN 

Missa inte chansen att hänga med på denna minnesvärda resa.  

Vi följer i spåren efter svenskarna som emigrerade hit från 1850 och framåt. Anmäl dig nu, det är ett begränsat antal 

platser som snabbt kan ta slut.  

www.saxentours.nu 



2 

DAGSSCHEMA 
Dag 1 Måndag 27/6 - Landvetter-Stillwater 

Resan utgår från Landvetters flygplats, där Crister möter er. Vi checkar in vårt bagage och efter en mellanlandning i Amsterdam, landar vi i Minneapolis. 

(Annan avreseort går att ordna). 

Väl i Minneapolis möter Jerker oss. Han har åkt till USA några dagar tidigare för att förbereda vår vistelse och möter nu upp med våra bussar. Vi tar oss till vårt 

hotell AmericInn i Stillwater (ca 45 minuters resa). De som vill äter en bit mat, eller tar kanske ett dopp i poolen. 

Dag 2 Tisdagen 28/6 – Stillwater 

Frukost äter vi på hotellet. 

Vi startar vid Stillwaters gamla statsfängelse där vi kommer in i Fängelsechefens hus . Vi får höra om hur 

fångarna hade det på den tiden.  

I Stillwater får vi en guidad tur genom staden och dess historia med Stillwater Trolley.  

Vi följer floden norrut för att komma till Taylor Falls, staden dit Karl Oskar och Kristina fick ta sig för att 

handla i affären och höra om det kommit något brev från Sverige.  Vi besöker Folsom House. 

Dag 3 Onsdag 29/6 – St Paul 

St Paul är huvudstaden i Minnesota. 

Besök i ST Paul Katedralen där Celest väntar på oss för att berätta historien om denna byggnad. Den är en kopia av Peters kyrkan i Rom, 

fast hälften till storleken. Detta betyder inte att katedralen upplevs liten med sina 2500 sittplatser… 

Vi sneddar över Summit Ave till James J Hills House. Han byggde bl.a järnvägen 

västerut över Klippiga Bergen. Han gjorde sig en enorm förmögen het på detta. 

Huset visar tydligt hans förmögenhet. 

 

 

I Minnesotas Historie Center tar vi del av historien kring delstatens födelse och 

utveckling. Lunch intar man på egen hand i byggnadens restaurang. 

Vi får en guidning igenom Minnesotas riksarkiv Minnesota History Center. 

Nu flyttar vi tillbaka i historien och tar oss till Fort Snelling. Ett fort som står intakt än idag, Fortet var den 

yttersta utposten i ”vilda västern” långt före Minnesota blev en stat. 

 

Tillbaka i Stillwater stiger vi ombord på en av Hjulångarna på St Croix floden, för en tretimmars kryssning 

med middagsbuffe och levande musik i solnedgången. 

Våra tankar om resan 

2016 är vi inne på vårt ARTONDE året som researrangör. Vi har arrangerat över 35 resor och kört mer än 10 000 mil var på amerikanska vägar. Under resorna 

har vi varit i ca 15 delstater och även varit uppe i Kanada. Men det som ändå känns som ”hemma” är när vi kommer tillbaka till Minnesota. 

För tredje året återkommer vi med vår resa I Emigranternas Fotspår till Minnesota, som blivit en succe. På denna resan följer vi i spåren efter alla svenskar som 

emigrerade till USA från mitten av 1800-talet och framåt. Man slås av hur stor del av Sveriges historia som finns på den sidan Atlanten. Det finns många fantas-

tiska livsöden att höra om, och naturligtvis många tragiska.  Vi tar även del av Sioux Indianernas historia, som utspelade sig parallellt med alla invandrares som 

slog sig ner. Naturligtvis kommer vi att ha många trevliga upplevelser från dagens USA också. 

Vi vill visa dig ett USA som ”vanliga” turister inte får se. Vi vill att våra resenärer ska träffa människorna som bor i landet och se hur de lever. Vi tar oss tid att i 

lugnt tempo besöka de platser vi valt ut. Vi har personlig kontakt med folk på respektive plats.   

Vi har valt att resa med en grupp på max 20 personer för att erbjuda trygghet, bra service och stor flexibilitet. Tidigare resenärer har uppskattat möjligheten 

att kunna påverka dagsschemat. I och med att resan är upplagd med dagsturer och vi återkommer ”hem” till samma hotell flera nätter, upplevs resan lugnare. 

Man behöver inte ha väskan packad varje morgon. 

Arrangörerna/reseledarna Jerker Saxentorp (med över 30 års erfarenhet av USA) och Crister Brunnegård finns med på resan hela tiden. Vi hjälper dig med 

språket om du vill, vi är dina chaufförer och vi gör allt för att du ska få en riktigt trevlig resa! 
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Dag 4 Torsdag 30/6 Mississippi 

Vi åker efter Mississippis östra sida söder ut och stannar till på Stockholm Pie i Stockholm för fika. Vi fortsätter ge-

nom vad som kallas ”the rolling country of Mississippi” (väldigt kuperad terräng..) i Alma svänger vi upp i bergen till 

Buenavista park som erbjuder en fantastisk utsikt över floden och kanske även någonting mer.. 

Dag 5 Fredag 1/7 – Svenskbygder. 

Nu får du med egna ögon se trakten och träffa ättlingar till de första svenskarna i Amerika. Vi träffar ett glatt gäng svensk-amerikaner 

som guidar oss runt i det ”svenska” samhället Lindström. Vi besöker huset Nya Duvemåla, statyn med Karl-Oskar och Kristina och 

mycket mera. 

Vi äter lunch tillsammans med våra vänner i Svenskbygderna. 

Vi återvänder på eftermiddagen till vårt hotell och för dom som är intresserade så åker vi om vädret inbjuder till North St Paul vid, här 

stänger man av 5 kvarter varje fredagkväll till förmån för klassiska bilar i hundratal, som entusiaster kommer och parkerar upp utefter 

gatorna, levande musik och crusing. 

Dag 6 Lördag 2/7 – Svensk-Amerikanska Institutet och Vaconia 

Nu packar vi in väskorna i bilarna och lämnar Stillwater. Vi ska ut mot vilda västern och besöka de platser som har haft stor betydelse i landets historia  

Vi besöker denna förmiddag samlingsplatsen för många svensk-amerikaner Svensk-Amerikanska Institutet. Huset byggdes av en bondpojk från Småland som 

tjänade stora pengar på att ge ut dagstidningar på svenska. 

Vi åker väster ut till Vaconia. Vi tar lunch på bryggan vid Båtklubben.  

Hembygdsmuseet dess arkiv står på tur. Här bodde Andrew Pettersson som genom sina dagböcker gav liv åt Karl-Oskar i W Mobergs böcker.  

Vi tar oss sedan till hotellet i Willmar.  

Dag 7 Söndag 3/7 – Mankato - Fort Ridgely. Cabelas. 

Vi tar oss en bit norrut utanför New London. Till platsen där familjerna Lundborg, Broberg och Åman slog sig ned 1859. 

Några år senare hamnade man oturligt i Indianupproret Dakota War. Familjerna blev nästan utplånade och detta kallas 

senare för Brobergsmassakern. Och det är dessa familjers öde som W.Moberg skriver om. 

Målet för Indianerna är Lower sioux agency och sedan Fort Ridgely som inte hade samma tur som Fort Snelling att överleva historien, Här startade ”Dakota 

war” indiankrigena den 17 augusti 1862, i vad man man kallar det början till slutet för landets urinvånare. 

Nu är vi även nära en välkänd liten stad, Walnut Grove, hit kom en liten flicka med sin familj för länge sedan och slog sig ner. Hon skrev en bok om sin uppväxt 

som sedan blivit historia och film älskad av många. Laura Ingalls hette flickan och visst känner ni till Lilla huset på prärien. Vi besöker museet som finns här. 

Denna kväll kommer vi checka in på ett hotell i Mankato 

Dag 8 Måndag 4/7 - Amishfolket och Rumpus Ridge Farms 

Vi åker sydost mot Lanesboro. Här kommer vi att få följa med ut på gårdarna där Amishfolket bor. Dom är ett strängt religöst folk som lever 

på gammalt vis, mitt i det moderna Amerika. Här åker man häst och vagn och i deras enkla hem finns ingen el, telefon eller rinnande 

vatten. Man får bara äga nyttoprylar. 

När vi återkommit till Preston checkar vi in på vårt hotell. Sedan åker de som vill, ut till familjen Gartner på Rumpus Ridge Farms. Gartners 

har en fullt modern gård med över 500 mjölkkor. Familjen kommer att guida oss runt på gården. 

Dag 9 Tisdag 5/7 – Shopping - återfärd mot Stillwater 

Efter frukost är det dags att lasta in väskorna igen för att ge oss iväg norrut mot Stillwater igen. Vi stannar till vid affären som har allt Mills Fleet Farm. Här finns 

allt från maskintillbehör, verktyg, vapen till kläder, hela kök och leksaker.Nästa stopp blir på Cabelas vildmarksaffären som har allt för jakt fiske och campingli-

vet vi återvänder sedan på eftermiddagen till vårt hotell i Stillwater för sista natten. 

Dag 10 Onsdag 6/7 Gangstertur. 

En ”Gangstertur” genom St Paul ska vi försöka våga oss på under förmiddagen.  

På eftermiddagen/kvällen checkar vi in på flygplatsen för att återvända till Sverige igen. 

Dag 11 Torsdag 7/7 – Resdag. 

Efter mellanlandning i Amsterdam, är vi tillbaka på Landvetter . 

Nu är resan över och var och en får ta sig hem på egen hand. Vi hoppas och tror att alla är nöjda efter en trevlig och händelserik resa. 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet. 
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Bra att tänka på  

Pengar Dollar är vad man behöver i USA. Man behöver kontanter i plånboken. De lite större summorna är bra att ha på kreditkort eller i 

 resecheckar.  

Pass & Visum  Svenska medborgare behöver inget visum om man stannar kortare än 30 dagar. Passet skall vara giltigt sex månader efter avresa. Vi 

 hjälper till med den obligatoriska registreringen på ESTA som måste göras inför inresa i USA.  

Bagage  Varje person får ha med ett handbagage och en resväska på max 23kg. Vill man ha med en extraväska kostar det 100 dollar.  

Försäkringar Du måste ha ett ordentligt försäkringsskydd. Kolla vad du har med i din hemförsäkring. Inga sociala försäkringar från Sverige gäller i 

 USA.  

Tidsskillnad  Klockan i Minnesota är 7 timmar efter vår tid. Central time zone  

Klimat  Sommar. Vid denna tid brukar det vara högsommarvärme vilket gör att om det är en varm dag står termometern över 30 grader det 

 kan till och med närma sig 40 grader, Våra bussar likt hotellen och dom flesta lokaler är dock luftkonditionerade. Och på kvällarna 

 brukar svalna av.  

Språket  Vi hjälper gärna till och översätter så mycket vi hinner. De guidade turerna vi skall lyssna på översätter vi till svenska.  

Släktingar  Är det så att ni har släktingar i närheten av vår resväg hjälper vi gärna till så att ni kan träffas. Det går även att fixa om ni vill stanna 

 längre i landet och åka med ett senare plan tillbaka till Sverige. Måste bokas vid anmälan.  

Fakta om resan  

Pris  16 900 kr per person, exkl flygresa.  

 10 100 kr flygbiljett tur & retur Landvetter-Minneapolis. Inkl skatter och flygplats tillägg. Priset på flygbiljetten är baserat på dags

 priset 2015-10-01. (Vill man åka från annan flygplats än Landvetter kan det ordnas, kostnad tillkommer)  

I priset ingår:  Flygresor i ekonomiklass inkl. skatter. Transport i USA med två st 15 platsers van (buss). Svensk guidning av Jerker och Crister eller 

 svensktalande guider. Entréavgifter. Del i dubbelrum för 9 övernattningar på hotell av god standard, de flesta med egen pool. 

 Hotellfrukost varje dag. Middag en kväll enligt program. Lunch en dag enligt program. Sightseeing enligt program. Informations

 träff ca en månad före avresa i Vårgårda.  

I priset ingår ej:  Reseförsäkring Avbeställningsskydd för flygbiljetten (kan beställas . Dagspris gäller ). Måltider som ej anges i programmet. Enkel

 rumstillägg ( 4 000 kr). Resor till och från Landvetters flygplats.  

Villkor  

Vi tar maximalt med oss 20 resenärer och åker inte med färre än 8 resenärer.  

De 20 första som betalt in anmälningsavgiften får åka med.  

Vi reserverar oss för ev. pris och valutaförändringar utöver vår kontroll. Reguljärt flygpris max 3 dagar efter bokning.  

Om endast en person önskar deltaga får antingen enkelrum bokas, eller kan arrangören boka ”del i dubbelrum” som önskemål. I annat fall debiteras enkel-

rumstillägg.  

Vid avbokning senare än 62 dagar före avresa betalas inte handpenningen tillbaka.  

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits.  

Moms ingår ej eftersom resan sker utomlands.  

Vi innehar F-skattsedel.  

Resegaranti finns ställd hos Resegarantinämnden på Kammarkollegiet.  

I övrigt gäller ”Allmänna villkor för paketresor”.  

Anmälan bör vara inne hos oss senast 2016-03-20 pga flygbolagens villkor. Efter detta skaffar vi biljetter i mån av tillgång. Men först till kvarn gäller…  
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Hur anmäler jag mig? 

Gå in på vår hemsida och under Boka Resa väljer du vilken resa du ska åka med på. Fyll i alla uppgifter och skicka iväg, så får du en bekräftelse på att du är 

anmäld. (Var noga med att stavningen på ditt namn stämmer med vad som står i passet).  

När du anmäler dig på hemsidan måste du för att anmälan skall gå igenom betala in en anmälnings avgift (ca 4 500kr) med betalkort eller internetbank. Om du 

inte har möjlighet att göra det så skall du höra av dig till oss så löser vi det manuellt. Du räknas ej som anmäld innan anmälningsavgiften är betald.  

Vi skickar dig en faktura på resterande belopp.  

Anmälan skickas till: Saxentorp Tours AB  

 Skattegårdsgatan 5 

 447 35 VÅRGÅRDA  

Telefon 0322-625080 

Kontakt  Jerker Saxentorp  jerker@saxentours.nu   0706-248521 

 Crister Brunnegård crister@saxentours.nu 0702-769420 

 


