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Så var det dags för Spånga Folkdansgille att 
besöka Amerika= USA. Året var 1997.  Att vi 
kunde genomföra resan var att Björn Kjellander 
hade affärsbekanta ”over there”, som hade ordnat 
mycket för Gillet. Resan var uppdelad i två delar, 
dels uppvisningar på en lantbruksmässa, Clay 
Country Fair i Spencer, IOWA och  
dels en rundresa i svenskbygderna. Tyvärr blev det 
en del strul med våra gamla dansledare, som 
hoppade av.  Vi hade dock tur som fick Rolf och 
Gudrun Johansson, och de ordnade till ett 
dansprogram med 5 olika block. De skötte även 
träningen, men följde tyvärr inte med till USA. 
Mariann Hansson tog hand om oss därborta.  

Vi var totalt 36 stycken som åkte, inklusive 
musikerna  var Hasse Svedberg, Björn 

 

 

     Avfärd från Spånga station, kl. 05.00

 Incheckning

Vi skulle åka tillsammans över Amsterdam till 
Minneapolis, men detta plan var inställt av någon 
anledning, så vi blev uppdelade, så att en del flög 
över London, en del över Boston och resten över 
Chicago. När vi samlats alla i Minneapolis, var vi 6 
timmar försenade. I Minneapolis mötte Ewa 
Rydåker, som var vår reseledare i Amerika. De som 
kom först hann äta middag, men när de sista anlänt, 
blev det en 4 timmars bussresa till Emmetsburg, där 
vi skulle bo. En del av oss bodde på ett motell, 
medan resten hade valt att hos familjer. I 
Emmetsburg, som är en liten stillsam villastad, blev 
vi bjudna på en sen supe, varefter värdfamiljerna 
hämtade sina gäster. Vi, 15 stycken, som bodde på 
motell blev skjutsade till ”Suburban motell”. Så var 
vi framme efter en lång dag.

Nästa dag var fredag och vi samlades alla vid 
motellet för att med en buss bli skjutsade till 
Spencer. Till den stora mässan ”Clay Country 
Fair”, där vi skulle uppträda. Innan bussresan hade 
vi fått frukost, antingen hos värdfamiljerna eller på 
motellet. Eftersom motellet inte hade någon mat, 
så var det ordnat så att 2 av värdarna, Leonard 
Johnson och Dane Roach, ordnade frukost åt oss i 
motellets tvättstuga. Som tur var använde inte 
någon annan tvättstugan på morgonen. Frukosten 
var på amerikanskt vis riklig och mycket av allt, 
bl.a. fick vi stora wienerbröd på morgonen, men 
dem sa vi ifrån oss. Vi blev mycket väl 
omhändertagna under hela vistelsen. 
Värdfamiljerna skjutsade och hämtade sina gäster 
varje dag vid motellet, där bussen utgick ifrån.  

 

Burlin och Yngve Johansson. Resan sponsrades av 
Björn Begner AB, Linjebuss (fri buss) och av 
Bennett Resebyrå. 
Avresedagen fick vi åka abonnerad buss från 
Spånga station till Arlanda. Arne Plogsäter, som då 
jobbade i Råckstagaraget hade ordnat detta. 



 

”Clay Country Fair” är en stor lantbruksmässa, 
med utställningshallar och arenor. Där fanns allt 
som en jordbrukare behöver. Där fanns även ett 
stort nöjesfält för den som ville roa sig. Som det 
mesta i USA var allt väldigt STORT. Vi dansade 
under läktaren till ”Grand Stand Hall”, där man 
kunde se på rodeo, tävlingar med prärievagnar, 
lassotävlingar, traktorpulling och biltävlingar, 
m.m.

         Entrén till mässan.

 

 

 Våra dansare

Våra musiker

 

Erling presenterar oss och våra danser

Vårat dansgolv var knappt påbörjat och premiären 
var nästa dag.  

Men när vi anlände på lördagen var dock golvet 
klart.  
    
På mässan skulle vi uppträda 3 gånger om dagen, 
totalt c:a 300 danser. Nu var vi uppdelade i block 
så det blev sällan att något par dansade 3 gånger 
på en dag. Det var tufft och sedan värmen, första 
dagarna var det en bra bit över 30 grader. Då var 
det skönt att svalka sig i motellets pool på kvällen. 
Premiären gick bra och det var ju skönt.  
Eftersom vi inte var arbetsklädda= folkdräkt hela 
dagarna blev vi hänvisade till 2 omklädningsrum. 
Vi delade upp oss parvis tillamerikanarnas 
förvåning, de hade nog väntat att vi skulle dela 
upp oss i herr- och damrum.

Många av våra åskådare var svenskättlingar eller 
från våra grannländer och kunde svenska, dock 
inte alla. Lite småskador och sjukdom, små 
förkylningar,inträffade, men det löste sig bra med 
inhoppare. Vi var ju inte obekanta med danserna i 
de andra blocken.

Det hände mycket under den här tiden, bl. a. blev 
Björn K, Erling M och Hasse S intervjuade i 
lokalradion, Gunnell P:s bagage kom fram till 
Spencer och vi hade ett extra kvällsuppträdande i 
Emmetsburg. Vi blev nämligen inbjudna att dansa 
på ”Community Theater” Emmetsburg för den 
lokala befolkningen. Hyran för lokalen betalades 
av ”SMARTS BROADCAST SYSTEM” (John 
Schad). Bland publiken fanns en 101-åring!  Vi 
dansade block 1, 2 och   sjöng ur vår Amerika 
repertoar. När vi var färdiga så tog man upp 
kollekt till oss. Insamlingen blev 416,30 US 
dollar, c:a 3 000 kr. Våra musiker 



 

Ett av dansblocken

På kvällarna blev vi inbjudna till olika värdars 
hem med trev-lig samvaro och roligt att se hur de 
bodde. En kväll ordnade vi party hos John och 
Jane för våra värdfamiljer.  Vi bjöd på Janssons 
frestelse, matjessill, ägghalvor samt Ålborg till 
sillen. Matjessillen, ansjovisen och kaviaren hade 
vi haft med oss från Sverige. 

Lite beroende var vi bodde, så var det olika 
aktiviteter på kvällarna. En del fick en båttur, 
andra var till värdarnas farm och andra var och 
såg amerikansk fotboll. 

Under de dagar vi dansade fick vi 
lunchkuponger. Som vi kunde använda inom 
mässområdet. Det var väl inget ”höjdar-käk” 
men för min del smakade jag på lönnsirap 
för första gången. Det var vårat arvode och 

 

    Ombordstigning för hemfärd

Vi åkte buss varje dag mellan Emmetsburg och 
Spencer och ibland tog föraren lite olika vägar så 
det blev lite omväxling. Bland annat så såg vi ett 
monument av en buffel ute på prärien Det var så 
långt österut som bufflarna kom. 

När vi rest ”färdigt” med bussen fick vi en mugg 
som present. 
Det gick bussar till/från mässan till 2 stora 
shoppingcenter.  

Biljetter till bussen fick man hämta i butiker i 
shoppingCentret.  Vi hade möjlighet att nyttja 
bussen mellan våra uppträdande.

Lite framgår av bilderna, nog 
kan amerikanarna show-

 

 

passade på att sälja sina musikkassetter. På 
morgonen dagen efter tog våra värdar vid 
motellet hand om pengarna och kom tillbaka med 
bankväxel, klockan 9 på morgonen!! 
En del av oss var även med på katolsk gudstjänst 
på söndagsmorgonen.

 

Vi dansade inte hela dagarna utan vi hade chansen 
att se på mässan mellan våra uppträdande. Och 
nog var det en STOR mässa, som även hade ett 
mobilt tivoli. Här låg både Gröna Lund och 
Liseberg långt efter i storlek. Där fanns ett stort 
antal utställningshallar och arenor med allt som 
jordbrukare behöver: boskap, trädgårdsprodukter, 
hantverk och så traditionella marknadsvaror av 



 

Lilla ponnyexpressen utanför ”vår” hall

 

Gunnel och Kristina 

Gunnel och Kristina

 
 

Bilder från rodeon

 

       Det mesta var stort, inte bara mässan

Den här bilen klarar nog inte vår besiktning

 

Ewa,vår reseledare, 
berättade om Stewe vår 
chaufför på resan. Han 
pluggade till advokat och 
finanserade sina studier med 
att köra buss. Han lärde sig 
någon svenska, dock ej 
första dagen, såsom lalla 
här, d.v.s. alla ombord så att 
vi kunde åka.

”Vår buss”

inklusive ”Grand Stand Hall”, där de stora 
uppträdande/ mshowerna var, såsom rodeo, 
Amerikas historia med indiankrig, racertävling 
med bilar, hästkapplingar m.m. 



mot Minneapolis, där vi lämnade av musikerna, 
Hasse och Brumme, som måste åka hem.  
När det gällde Ewa Rydåker, vår guide, så hade 
hon arbetat på SAS som flygvärdinna. Hon bodde 
i Minneapolis och jobbade nu som guide. 
Vi övernattade på hotell Country Inn i Rosevlle.

Tisdag 16 september 
Efter frukost åkte vi in till stan, för en rundresa i 
Minneapolis och St Paul. Två million städer och 
bara Mississippi som skiljer dem åt. Vi hamnade 
till slut vid Minnesotas Kapitolium, där vi fick 
guidning. En stor och imponerande byggnad, både 
in- och utvändigt. Detta var den tredje Kapitoleum 
byggnaden och har varit statens regeringscentrum 
sedan 1905. 
Vi besökte även ”Amerikan-Swedish Institute”, 
där vi en guidning av en svensk-Amerikan, som 
åkt väldigt långt för att guida oss på svenska. 
Byggnaden som innehåller 33 rum uppfördes av 
Swan Thunblad, tidningsman och selfmade  
miljonär. Byggnaden började byggas 1904 och 
1929 done-rades den till ”Amerikan-Swedish 
Institute”.

 

 

 

Mat och musikal på en gång

På kvällen var vi på ”CanhassanTeatern”, en 
restaurang med uppträdande. Vi såg en musikal, 
vad den nu hette. Som vanligt var det många 
uppträdande och full fart på scenen.

 

          Vår hjulångare

Onsdag 17 september 
Vi lämnar Minneapolis för att se mer av 
Minnesota och i de svenska invandrarnas spår. Vi 
passerade först Stillwater där  
Ulrika, i Utvandrarserien,  gifte sig med en präst. 

Vi fortsatte mot Taylor Falls, som är en biflod till 
Mississippi. Här gick ombord på en hjulångare för 
attinta vår lunch. Det var två rogivande timmar på 
floden.  
Efter lunchen fortsatte vi vår färd, efter att gjort en 
avstickare  
över bron till Wisconsin för att besöka  en ”viss” 
affär. Lika krångligt ibland, precis som hemma. 

Vägen vi åkte på hade fått namn efter Vilhelm 

Måndagen 15 september, efter 9 dagars 
dansuppvisningar, var det skönt att lägga undan 
folkdräkten. 
Ewa Rydåker med buss kom för att hämta oss på 
en rundresa på en liten rundresa. Vårt första stopp 
var Decorah. I norska kyrkan vi fick norska 
köttkakor, som serverades med lingonsylt. 
Köttkakorna liknar svensk pannbiff. Vi besökte 
sedan norsk-amerikanska museet, Vesterheim. 
Sedan gick färden mot Harmony, Amish-folkets 
starka fäste i Minnesota. Som bekant är de helt 
svartklädda och använder häst och vagn, i bilens 
rike !! Vi lämnade nu prärien och styrde färden 



Resan gick vidare till Center City, där vi besökte 
Chicago Lake Lutheran Church.  
  
Nästa stopp blev Lindström som har ett ovanligt 
vattentorn, en kaffekanna.

Moberg och hans cykel.  Daniel Lindström hette 
han grundade staden och hade utvandrat från 
Hälsingland. 
Vår guide, Helen Fosdick, var en trevlig som även 
visade oss sitt hem vid Kichi-Saga sjön, en mycket 
vacker plats. 

 

 

Vi fortsatte sedan till Nya Duvemåla. Det är där 
som Wilhem Moberg satte sin Karl-Oskar och 
Kristina i. Huset rätta ägare hade varit ett svenkt 
par, Karl och Lena Kling. Huset var byggt 1860 är 
flyttat till Kisi-Saga parken och invigdes av 
Kunungen och Drottningen 1996.

Nya Duvemåla

 

Här fick Yngve ta fram sitt dragspel och vi dansade 
tillsammans med våra guider bl.a. Monas vals. 
Bredvid Nya Duvemåla ligger en gammal 
kyrkogård, Gladers Kyrkogård med bl. a familjen 
Linns familj.

      Dans vi Nya Duvemåla

Resan gick sedan vidare mot Mora och hotell Mora.

 

Torsdag 18 september 
Efter frukost på frukostrestaurangen ”Mustang” tog 
dansledarna från Mora och en lokal guide hand om 
oss. Vi började med att se på Mora-klockan, som är 
20 fot hög och byggd i glasfiber av båtfabriken. 
Den invigdes på modsim-maren 1995.  
Strax bredvid låg Vasaloppscentret  Mora är målet 
för det amerikanska Vasaloppet. Den mest kände, 
som vunnit, är Orvar Brå från Norge. 

Upp i bussen igen och när Steve, chauffören, 
konstaterat” Lalla Haer” så åkte vi huvudgatan 
fram  och förbi USA:s största dalahäst. Den är tvåa 
i världen efter Avesta’s. Vi åkte nu till Kanabec 
History Center. Det är som namnet framgår ett 
Museum. Vi fick en levande skildring om det 
hårda livet, som var på 1800-talet. 



 

Fredag 19 september 
Efter frukost bar det av mot Mille Lacs och Indian 
musèet. På vägen dit fick vi se en del av trombens 
härjningar. Det var både bortflugna tak och bilar, 
samt omkullvräkt skog. Vi var inga trafikproblem, 
så vi kom fram ordentligt till Indian museet. Vi 
fick en guidad visning och möjlighet att handla 
äkta indianhantverk i deras butik. 
Efter detta bar det av tvärs över huvudvägen till 
Casinot. Detta Casino ägdes av indianerna och 
fick därmed intäkterna. Det är vanligt i USA och 
ett sätt att kompensera dem för tidigare ”rovdrift”. 
När vi letat oss igenom kasinot, som var enormt, 
kom vi fram till restaurangen för en lunch. Det var 
ett smörgåsbord, eller heter det brunch nu 
förtiden, som var enormt stort och med massor av 
rätter. Efter att vi ätit oss mätta fick vi en chans att 
förbruka pengar i kasinot. Vad jag vet så hann 
ingen bli ruinerad. 
Så var det bemanning av bussen och med ”lalla 
here” så fortsatte vi mot Little Falls som var 
Charles Lindbergs barndomshem. Det var nu 
omgjort till museum och vi fick en guidad tur. 
Själva huset låg väldigt vackert vid stranden av en 
stor sjö. 
Nu bar av mot Minneapolis och Marriot Hotel. 
Där bodde vi högt upp. På kvällen hade vi en 
avskedsmiddag på restaurangen på 21 våningen. 
Personalen stannade plötsligt upp i arbetet och 
sjöng för gästerna, och de var inga dåliga sångare. 
Så det tog lite tid med serveringen. När vi kom till 
kaffet så hade alla med sig Nescafe för att få smak 
på kaffet. Kaffe var något som inte blev godkänt i 
USA.

Till museet hörde skolbyggnader, komplett med 
bänkar och allt. I Minnesota är man mycket stolt 
över sitt skolsystem, som fastställdes redan 1850. 
efter en lunch på ”Wild Things” med jättesandwish, 
frukt och iste besökte vi en båtfabrik. För 40 år 
sedan hade man börjat tillverka husvagnar, men hade 
senare börjat bygga lyxbåtar i glasfiber. Några fick 
en svensk guide!! Priset på båtarna var 3-5 million 
kronor. Ingen hade dock sålts till Sverige. 

På kvällen återvände vi till Kanabec History Center, 
där Dala folkdancers bjöd på amerikansk mat. Vi 
träffade svensk-ättlingar som jagat älg i Föllinge, 
Jämtland och någon som deltagit i Siljansrodden. 
Senare på kvällen blev det dans i skolans 
gymnastiksal. Dala folkdancers visade os några av 
deras danser och vi ”kvitterade” med vårat block 2. 
Sedan blev det gemensamma danser som vi lärde 
varandra. Vår sånggrupp framförde sånger ur 
repertoaren. På kvällen var det ett riktigt oväder, en 
tromb drog fram inte långt från Mora.

Lördag 20 september 

Vår sista dag i Amerika. Men inte blev det någon 
sovmorgon. Klockan 7 samlades alla i systrarnas 
Peterssons, Gunnel och Kristina, rum för att 
uppvakta dem med tårta på deras 50-års dag. Den 
inföll dagen efter men då var vi på resande fot/ flyg. 
Efter frukost det var det dags att lämna hotellrummet 
med den fina utsikten på 17:e våningen.



Bussen åkte till ”Mall of Amerika” ett jättestort varuhus, störst i 

Amerika? 

Själva varuhuset bestod av 4 huskroppar, 
ordnade i fyrkant. Huskropparna var 3-4 
våningar höga i mitt i allt fanns ett stort 
Tivoli. Antalet butiker var c:a 500 så nog 
fanns mycket att beskåda, bl.a. en affär som 
bara sålde julprydnader redan i september. 
Efter att vi avverkat ”Mall of America” så 
bar det av till Minneapolis flygfält. Eftersom 
vi är svenskar så tog vi vägen genom ”Tax 
Free”. Vi fick betala men inte ta med inköpet, 
det fick vi först då vi gick ombord på planet. 
Jag tror att inte gjorde någon större vinst med 
att handla ”Tax Free”. Efter en lång väntan, 
så gick vi ombord för vidarebefordran till 
Amsterdam.

Söndag 21 september 
Vi kom som planerat till Amsterdam, men var 
försenade. Det gjorde att vi fick springa för att 
hinna med planet till Stockholm. Tänk att 
flygplasterna ska vara så stora, särskilt som man 
ska från ena sidan till den andra. Det gick bra, 
men liksom i Minneapolis blev vi erbjuda 
biljetter och pengar om vi ville/ kunde flyga 
senare, p.g.a. överbokning. 
Även sista flygningen gick bra och vi kom till 
Arlanda för färd hem för var och en.Vi som var med på resan var: 

Birgitta Weiss och Bertil Andersson   Gerd Schultz och Ove Bergkvist Curt Johansson  

Margareta och Lars Klintholm            Gunnel Petersson  Hans Linder  
Eina och Kenneth Olofsson             Eva Bjällås  Agneta Lövgren  
Siw och Erling Magnusson                 Kristina Petersson  Gudrun och Evert Källebo  
Birgitta och Torsten Höglund              Lill Hagberg   Inger och Henry Svensson 

Britt och Arne Plogsäter              Karin Begner     
Ingegerd och Hans Karlsson              Mariann Hansson   
Ragnar och Inger Kavallin              Marianne och Björn Kjellander 

Musiker 
Hans Svedberg             Björn ”Brumme” Börlin Yngve Johansson




