
Hav, hamnar och hummer
Maine, Rhode Island och Connecticut

Längs New Englands kust finns 

många hamnstäder och orter 

med mycket sjöhistoria. Men 

här ryms inte bara gammal 

historia – sjönäringen lever 

vidare, inte minst tack vare 

den rikliga förekomsten av 

hummer och andra skaldjur.



Portland är en betydande hamnstad, och Maines största stad med ca 70 000 invånare.



Maines långa kuststräcka med många vikar och öar är berömd för den fina hummer som fiskas där.

Inte minst Casco Bay vid Portland är rikt på hummer och hummerfiskare.



Vid Cape Elizabeth söder om Portland ligger två fyrtorn. Detta är det östra, byggt 1828. 

Ljuskällan sitter 39 meter över havet, och fyrskenet når 15 sjömil ut till havs.



En mil närmare Portland, och i början av den huvudsakliga 

inseglingsvägen till staden, ligger Portland Head Light. 



Portland Head Light började byggas 

1787 på direktiv av George Washington, 

och tändes – med valolja som ljuskälla –

första gången den 10 januari 1791.

Tornet når 31 meter över havet, och 

med senare tiders teknik och ljuskällor 

kan skenet ses på 24 sjömils avstånd.



Lite längre ut ligger fyren på Ram Island Ledge, byggd 1905 

för att varna för det farliga och långsträckta revet.  



I Portlands gamla hamnområde finns gott om fisk- och skaldjursrestauranger.





Lunch i Portland: hummermacka och cole slaw.



Newport i Rhode Island är bland annat känt för tennis, segling och jazz…



… men skaldjuren har sin givna plats 

även här. Den här lille rackaren vägde 

3,8 kilo, och inhandlades – dock icke 

av oss – för en nätt liten summa.



Brenton Point, vid sydvästra udden av halvön som Newport ligger på.



Cliff Walk är en 6 km lång vandringsled längs Newports östra kustlinje. Förutom att njuta av 

havsutsikten kan man titta på magnifika hus, som här i Sheep Point Cove.





I Mystic Seaport, Connecticut, finns ett stort sjöfartsmuseum. Här kan man se 

olika slags fartyg, fiskeredskap och mycket annat med anknytning till havet.









På muséets skeppsvarv pågår arbete med att restaurera gamla båtar, däribland det 

enda kvarvarande träbyggda valfångstfartyget, Charles W. Morgan, byggt 1841.



Det finns onekligen en del att fixa till på vissa skutor.





På fiskeskonaren L.A. Dunton (byggd 1921) behöver ankaret en översyn…



…medan fullriggaren Joseph Conrad från 1882 är i utmärkt skick.





I Groton, Connecticut, ligger världens första atomdrivna ubåt, SSN 571, mera känd som Nautilus.



Efter att kongressen 1951 beslutat om byggandet av en atomdriven ubåt kunde president Eisenhowers 

fru Mamie traditionsenligt krossa champagneflaskan mot Nautilus bog den 21 januari 1954 .



Från januari 1955 och ett antal år framåt slog Nautilus alla tänkbara hastighets- och distansrekord. 

I augusti 1958 kunde de 116 ombord glädjas åt att de under isen nått den geografiska nordpolen.



Nautilus togs 1979 ur tjänst 

i Vallejo, Kalifornien, och 

bogserades sex år senare 

tillbaka till sin ursprungs-

hamn i Groton, där hon 

sedan 1986 ingår i Sub-

marine Force Museum.
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