
Kuststäder i nordost
Portland, Boston, Newport och New Haven

Längs New Englands östkust 
finns städer med prestigefyllda 
universitet, pampiga byggnader 
och mycket historia.



Innanför ö- och hummerrika Casco Bay ligger Portland, Maines största stad och dess ekonomiska centrum.  
Författaren Stephen King, poeten Longfellow och filmregissören John Ford hör till dem som föddes i staden.



Portlandfödde Sylvester Morse blev förmögen inom hotellbranschen i New Orleans, och lät 1860 
bygga Victoria Mansion som sommarhus i födelsestaden för att visa dess invånare sin framgång.



Området kring Western Promenade innehåller många magnifika byggnader.



Boston är Massachusetts huvudstad och största stad. Den grundades 1630 av brittiska puritaner, 
och kom senare att spela en betydelsefull roll inför och under revolutionen.



Det finns mycket i Boston som påminner om stadens historia. Boston Tea Party and Museum har 
händelserna kring den välkända teförstörelsen i Bostons hamn 1773 som tema. 



Vid Copley Square speglar sig 1870-talskyrkan Trinity Church i det 
år 1976 färdigställda och 241 meter höga John Hancock Tower.



Trinity Church är rik på utsmyckningar, däribland mosaikfönstret 
Christ in Majesty, skapat 1883 av John La Farge.







På motsatt sida om Copley Square 
ligger McKim Building, tillhörande 
Boston Public Library .

Biblioteket etablerades 1848 och 
var USA:s första kommunalt under-
stödda bibliotek, och det första som 
tillät allmänheten att låna hem 
böcker och annat material.

Boston Public Library har idag verk-
samhet i en åtskilliga lokaler. Vid 
Copley Square finns deras stora 
samling böcker och andra skrifter 
för forskningsändamål. 



Biblioteksbyggnaden vid Copley Square byggdes 1895, och innehåller 
bland annat den stora läsesalen Bates Hall.



Boston Common med angränsande Public Garden är stadens stora grönskande oas. 



Nyfikna ekorrar finns det överallt, inte bara i Boston Common.



Bakom den historiska mötesbyggnaden Faneuil Hall ligger ett tredelat marknadskomplex, där äldsta delen Quincy 
Market (byggd 1825) innehåller en omfattande matmarknad inklusive tvåvåningshall att inta den inköpta maten i.





Newbury Street innehåller många små trevliga butiker, kaféer och restauranger…



…men det är framförallt modebutikerna som sätter sin prägel på gatan.







Bostonområdet är ett 
internationellt centrum 
för högre utbildning och 
forskning.  I förorten 
Cambridge grundades 
1636 ett universitet som 
fick namn efter prästen 
John Harvard, och som 
idag är ett av USA:s högst 
ansedda.

Vid Harvard University 
har genom åren en stor 
del av landets politiska 
elit fått sin utbildning, 
däribland presidenterna 
Franklin D. Roosevelt, 
John F. Kennedy och 
Barack Obama.



Harvards Harry Widener Memorial Library är USA:s största universitetsbibliotek. Det innehåller bland annat 
en samling sällsynta böcker, däribland en Gutenbergbibel och tidiga upplagor av Shakespeares samlade verk.



År 1873 byggdes detta hus i Newport, Rhode Island, som tjänstebostad åt kommendanten på Fort Adams. Idag kallas det 
Eisenhower House, eftersom president ”Ike” Eisenhower använde det som sommarbostad 1958–1960.



Belcourt Castle är ett av många magnifika hus och palats vid Bellevue Avenue i Newport.



En hel del av de små nätta villatomterna når ner till vattnet och kan ses från vandringsleden Cliff Walk.



På 1890-talet lät järnvägskungen och mångmiljonarvtagaren Cornelius Vanderbilt II 
bygga The Breakers som sommarresidens åt familjen. 





Musikrummet i The Breakers.



Här anrättades nog inte så många enkla och billiga rätter.



I New Haven, Connecticut, ligger Yale University, grundat 1701 och uppkallat efter donatorn Elihu Yale. Fem presidenter och 
åtskilliga höga jurister har studerat här, liksom skådespelare som Meryl Streep och kompositörer som Cole Porter.



Härmed bevisas att Charley gått på Harvard medan Ingemo föredrog att gå på Yale!
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Ytterligare bilder från USA:s nordöstra kust hittar du på 
http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2012/11/USA-Nord%C3%B6stra-kusten.pdf

http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2012/11/USA-Historia.pdf .


