
Roosevelts hem, The Little White House

Roosevelts Little White House (Lilla Vita Huset) är en av 

Georgias mest populära historiska platser, hit kommer mer än 

100 000 besökare varje år. De kan ta en tur i F.D.Rooselvelts 

privata sommarhus, i gästhuset, tjänstefolkets kvarter eller 

titta på Secret Services vaktposter; det mesta är lämnat så 

som det såg ut när F.D.Roosevelt dog. Bilen som han själv 

körde, en Willy Roadster från 1940, finns också att beskåda. 

Gömd på de skogsbeväxta ägorna finns ett nytt museum på 

drygt 1000 kvadratmeter där historien om denne store 

världsman blir berättad. Bland de många utställningsobjekten 

finns hans 1938 Ford cabriolet utrustad med handkontroller, 

ett kök från 1930talet där radion spelar hans ”Fireside Chats”, 

information om Den Stora Depressionen och hur elektriciteten 

spreds till de mer avlägsna områdena, samt nyckelpersoner i 

presidentens liv och flera interaktiva utställningar. Man kan 

Den nya stora museibyggnaden

Bassängerna med vatten från underjordiska källor ligger bara 

en mile från museumet. Även om de är tömda på vatten för att 

undvika skador på de historiska byggnadsverken så kan 

besökare röra vid det 31 grader Celcius varma vattnet som 

bubblar fram i en damm. Detta vatten kommer från källor 

gömda lite mer än en kilometer under jordytan och hade rykte 

om sig att kunna bota ett antal sjukdomar. Ett litet museum vid 

Källorna och bassängområdesmuseumet

I sitt letande efter lindring från Polio kom Franklin D. Roosevelt till Warm Springs, Georgia år 1924 för att bada i det 

naturligt uppvärmda källvattnet. Förtrollad av området bestämde han sig för att bygga ett enklare sommarhus på Pine 

Mountains sluttningar, samtidigt som han ställde upp som presidentkandidat år 1932. Under sina resor till Georgia 

spenderade han många timmar med att besöka lokalbefolkningen och informera sig om deras svårigheter, särskilt under 

Den Stora Depressionen. Dessa erfarenheter gav honom insikt i medelamerikanens vardagsliv och hjälpte honom att 

utveckla nya politiska handlingsprogram som ”The rural electrification administration”,” Civilian Conservation Corps” och 

”Tennesee Valley Authority”. När F.D.Roosevelt poserade för Madame Elizabeth Shoumatoff som målade ett porträtt av 

Organiserade grupper i alla åldrar är hjärtligt välkomna och 

speciella biljettpriser kan i vissa fall erbjudas. Gruppbesök 

måste bokas i förväg. Till största delen är platsen försedd 

med information så att man kan guida sig själv, men det 

Grupper

Tillgänglighet

Motordrivna scootrar finns att disponera vid behov. 

Huvudbyggnaderna är rullstolsanpassade, andra 

byggnader har trösklar och trappsteg. Alla gångvägar 

har hårda ytor för rullstolar. Information och broschyrer 

finns tillgängliga för gästhuset och tjänstefolkets kvarter, 

Presentaffär

Ett brett utbud av böcker, 

videofilmer, vykort, tilltugg, 

drycker och annat finns att

köpa i presentaffären.

Picknickområden 

Intill parkeringen finns ett picknickområde som rymmer 

runt 150 personer. Nära de historiska poolerna finns 

ytterligare ett picknickområde med 4 bord som är 



F.D. Roosevelts (Franklin Delano Roosevelt) Little 

White House är beläget i den lilla staden Warm 

Springs, en ort fylld av charmiga affärer, 

restauranger och trevliga logialternativ. Bara 15 

miles bort längs Pine Mountains vackra färdväg 

ligger F. D Roosevelt State park (se foto nedan) med 

Roosevelts favoritpicknickställe Dowdell's Knob 

bjuder på en hisnande utsikt över Pine Mountain 

dalen och en staty i naturlig storlek av FDR som du 

I närheten finns också andra sevärdheter som 

Callaway Gardens, Butts Mill Farm, Red Oak 

Covered Bridge, Wild Animal Safari, Sprewell Bluff 

Little White house är beläget 1/4 mile söder om 

Warm Springs på U.S. Hwy. 27A/85A. 70 miles 

söder om

Atlanta, 40 miles norr om Columbus och

80 miles väst om Macon.

Från Atlanta:

Öppettider:

9 a.m. - 5 p.m. (9.00-17.00)

Sista biljetten säljs klockan 4:45 p.m. (16.45)

Den inspirerande 
platsen för 
kraftsamling och vila, 
skapad av en man 

Translation by:Petra Carlsson Thyrvin
Georgia Rotary Student Program recipient

Swedish


