
Bright lights, big city
Snabbvisit i Washington och New York City.

Den federala politiska 

makten i USA utgår 

från Washington D.C., 

och i New York City 

ligger en stor del av 

den ekonomiska och 

kulturella makten.

De båda städerna ligger 

367 km från varandra i 

nordöstra USA.



The White House i Washington D.C. har varit de amerikanska presidenternas officiella bostad och huvudsakliga 

arbetsplats sedan 1800, då USA:s andra president John Adams flyttade in i det nybyggda huset.



I United States Capitol har landets kongress samlats sedan 1800, och den 

urspungliga byggnaden har sedan dess byggs till i flera omgångar.  



Lincoln Memorial är ett av många 

minnesmärken i Washington. Det 

uppfördes 1915–1922 till minne av 

Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln föddes 1809 i 

Kentucky. Han var advokat och 

politiker, och USA:s president åren 

1861–1865. Han ledde nordsidan 

under det amerikanska inbördes-

kriget, och mördades 1865 i 

samband med ett teaterbesök i 

huvudstaden.



Byggnaden är utförd som ett klassiskt grekiskt tempel. Det mäter 58 x 36 meter och är 30 meter högt, medan själva statyn 

är 5,8 meter hög. Från Lincolnmonumentets trappor höll Martin Luther King Jr. 1963 sitt berömda tal ”I have a dream…”.



Senaste tillskottet bland stadens monument är Martin Luther King Jr. Memorial. Det invigdes i augusti 2011, 

och består bl.a. av en 9 meter hög stenskulptur med texten ”Out of a mountain of despair, a stone of hope”.



USA:s förste president, George Washington, hedras bland annat med Washington Memorial, 

en 169 meter hög obelisk som här syns bakom Reflection Pool, nedanför Lincoln Memorial.



The Statue of Liberty invigdes den 

28 oktober 1886, och var en gåva 

från Frankrike som en symbol för 

att fira hundraårsminnet av USA:s 

självständighet. 

Statyn är utförd i kopparplåt över 

en järnstomme. Stommen utfor-

mades av Eiffeltornets skapare 

Gustave Eiffel.

Frihetsstatyn mäter 46 meter och 

är placerad på en 47 meter hög 

sockel av sten. 



En bit norr om Battery Park på södra Manhattan pågår byggande av 

de två första skyskraporna av sju till nya World Trade Center.



Empire State Building reser sig 

majestätiskt över resten av 

Manhattan. Byggnaden har 102 

våningar, och är 449 meter hög 

inklusive radiomast).

Skyskrapan stod färdig 1931, och 

var världens högsta byggnad fram 

tills World Trade Center växte 

förbi på 1970-talet. Efter den 11 

september 2001, då WTC förstör-

des i en terroristattack, var Empire 

State Building åter New Yorks 

högsta byggnad. 

Den 30 april 2012 hade nya One

World Trade Center (som ska bli 

541 meter) nått samma höjd.



Det är trångt om utrymmet på Manhattan.



På Ellis Island genomgick åren 1892–1954 mer än 12 miljoner människor medicinsk och juridisk undersökning 

i samband med ansökan om invandring. Området är sedan 1990 immigrationsmuseum.



Brooklyn Bridge är den äldsta hängbron i New York City, och sträcker sig över East River mellan 

stadsdelarna Manhattan och Brooklyn. Bron invigdes 1883 och är 486 meter lång.



United Nations Headquarters

byggdes 1949–1950. FN-skrapan 

är den högsta byggnaden i kom-

plexet, 155 meter hög och med 

39 våningar.



Pepsi Colas 36 meter stora skylt i Queens tillverkades 1936, 

och var världens första neonbelysta reklamskylt.



The High Line är en grönskande gångväg något kvarter väster om Hudsonfloden mellan 14:e och 

31:a gatan, byggd på delar av en nedlagd järnväg som gick ett par våningar över gatuplanet.





Vad vore New York 

utan pizza?



I Harlem pågår ett 

omfattande sam-

hällsarbete med 

sanering, restaure-

ring och uppförande 

av bostäder och 

skolor, och även för 

att få näringsidkare 

att etablera sig i 

denna del av Man-

hattan. 

Ofta är det organisa-

tioner, som t.ex. 

Abyssinian Baptist 

Church, som driver 

på och satsar egna 

resurser i detta 

arbete.



Abbyssinian Baptist Church på W. 138th Street togs i bruk 1923. I mitten av 1930-talet  utgjorde de mer än 10 000 med-

lemmarna USA:s största protestantiska församling, och den spelar fortfarande en stor roll andligt, politiskt och socialt.



Under The Harlem Renaissance på 1920- och 1930-talen var det tätt mellan krogarna och nöjesställena, inte minst på

West 133rd Street. I huset längst till höger fick tonåriga Eleanora Fagan (Billie Holiday) sitt genombrott som sångerska.



De flesta nöjesställena från 1920- och 1930-talen är sedan länge stängda, och i många fall är 

byggnaderna rivna. Men legendariska Apollo Theatre på 253 West 125th St. lever vidare!



På Cotton Club på 644 Lenox

Avenue framträdde under åren 

1923–1940 många av de största 

svarta artisterna, inte minst 

Duke Ellington. 

Ett nytt Cotton Club finns idag på 

125:e gatan, och där kan man på 

måndagarna ta sig en svängom 

till gammal god musik från ett 

13-manna swingband.



Greenwich Village på södra Manhattan var länge ett betydande 

centrum för bohemer, konstnärer, författare och musiker.



Cafe Wha? på McDougal Street har varit tillhåll för många unga artister. Här uppträdde Bob Dylan, 

Jimi Hendrix och Bruce Springsteen alldeles i början av karriären, liksom komiker som Bill Cosby.



Nr 1 Sheridan Square var under 1938–1948  adressen till nattklubben Café Society där Billie Holiday, 

Lena Horne, Lester Young och många andra av den tidens främsta musiker framträdde.



På 15 Barrow Street låg Café Bohemia, i mitten av 1950-talet en av stadens hetaste jazzklubbar 

med framträdande av musiker som Miles Davis, Art Blakey och Kenny Dorham.



Times Square, där mångmiljonstadens puls slår snabbt dygnet runt (och där gatuarbetarna 

nedanför hotellrummet ett halvt kvarter därifrån drar igång klockan 2 på natten).
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