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REISE
NEW ENGLAND

Sett kursen mot det nordøstlige 
USA når du ønsker å kombinere 
amerikansk historie med sjøidyll, 
storby og fantastisk natur.

Her startet  
det virkelige 
Amerika- 
eventyret
tekst og foto  
Christine Gulbrandsen 

Spør du drevne globetrottere 
hvorfor New England er verdt 
en tur, er det ett svar som går 
igjen: Historien! 

– New England er stedet hvor 
USA ble født og oppvokst. Det 
er der de første europeerne slo 
seg ned, og stedet der uavhen-
gighetsbevegelsen vokste frem, 
sier Mara Vorhees, forfatter av 
Lonely Planets guidebøker til 
New England. 

– Utrolig mye av den ameri-
kanske historien har sitt ut-
spring fra dette lille hjørnet av 
landet.

Det bekrefter Charlene Willia-
ms ved turisttjenesten Discover 
New England.

– New England er det autentis-
ke Amerika, sier hun.

Nærhet til kolonitiden 
New England består av de seks 
statene Massachusetts, Maine, 
New Hampshire, Vermont, Con-
necticut og Rhode Island. 

Området er og har vært en po-
pulær feriedestinasjon i mange 
tiår. Det er ikke så rart, for lis-
ten er lang over høydepunkter 
i New England. Den historiske 
storbyen Boston, matbyen Port-
land, de fasjonable universitete-
ne i Ivy League og sjarmerende 
kystlandsbyer er alle selvskrev-
ne stopp. Et annet soleklart 
must er en kjøretur gjennom 
den svært fotogene nasjonal-
parken White Mountain. 

– There’s nothing like Boston. 
Jeg har reist over hele verden, 
men ingenting måler seg med 
Boston, sier Paul Foege fra Day-
tona Beach, Florida.

Han jobber som pilot og er i 
Boston når vi treffer ham. 

– Jeg er historiefreak, derfor el-
sker jeg byen. Det er så mye å se 
og oppleve her.

Boston er sentral i den ame-
rikanske revolusjon – og mest 
kjent er aksjonen «The Boston 
Tea Party» i 1773, der amerikane-
re utkledt som indianere dum-
pet 45 tonn te i sjøen i protest 
mot britisk skattlegging av ko-
loniene.

– Du får en slags nærhet til 
kolonitiden når du går rundt i 
Boston. I New York, som også er 
en by med mye historie, får du 
ikke den samme følelsen. Alt er 
blitt så moderne og urbant der, 
sier Foege.

Han trekker frem the Freed-
om Trail i Boston, en historisk 
innrammet turløype på om-
kring fire km. Løypen snor seg 
gjennom 16 historisk steder, 
alle viktige brikker i historien 
om den amerikanske uavhen-
gighetskrigen. 

– Når jeg kommer til Bunker 
Hill i Charlestown, fantaserer 
jeg meg tilbake i tid. Jeg får frys-
ninger av å tenke på hvordan 
det var akkurat her under de 
blodige slagene.

Love shopping!
Men Boston er mer enn historie 
og monumenter fra fordums 
tid. Byen som er grunnlagt i 
1630 og har rundt 625.000 inn-
byggere, har alle de fasiliteter 
og kulturelle tilbud som mo-
derne storbyer har. 

Bostons restauranter, uteliv 
og shopping er mer enn til-
strekkelig for byløver. Det er fle-
re shoppingsentre å velge mel-
lom, men det mest populære 
er Prudential Center i sentrum. 
Like ved ligger den koselige 
handlegaten Newbury Street, 
hvor små og store butikker lig-
ger på rad og rekke. 

New England er kjent for de gamle overbygde 
broene. Albany Covered Bridge ble bygd på 
midten av 1800-tallet, og er like ved Kancamagus 
Highway.

Pilot Paul Foege har reist verden rundt. Men det er 
Boston som er favorittbyen hans. – Jeg elsker  
historie, derfor elsker jeg Boston, sier han.   

Matt Wilding jobber som guide i The Freedom Trail, 
en historisk innrammet spasertur gjennom Bostons 
gater. Han forteller folk om New Englands historie. X
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New England
�X Består av de seks statene Massachusetts (MA), Maine (ME), New 
Hampshire (NH), Vermont (VT), Connecticut (CT) og Rhode Island (RI). 
�X Området har 14,5 millioner innbyggere.
�X New England regnes som USAs fødested. I 1620 kom de første engel-
ske puritanerne til Plymouth, MA. Puritanerne flyktet fra religiøs 
forfølgelse i England, og kom til Amerika med båtene «Mayflower» og 
«Speedwell».
�X Boston er den største byen i New England, og dens historie går tilbake 
til begynnelsen av 1600-tallet. Byen er sentral i den amerikanske revo-
lusjon, uavhengighetskrigen fra Storbritannia fra 1775–1983.
�X TV-tips: Miniseriene John Adams og TURN: Washington’s spies handler 
om New Englands rolle under uavhengighetskrigen. Underholdende og 
lærerikt. 
 
REISEN
�X Den beste måten å få med seg mest mulig på, er å planlegge reisen som 
en kjøretur gjennom statene. Fly til Boston og lei bil. 
�X Det er veldig kort mellom statene i New England, på en uke kan du 
rekke mye. Fra Boston til Providence, RI, tar det omkring en time å 
kjøre. Fra Boston til Portland, ME, tar det to timer, og til utendørseldo-
radoet Stowe, VT, må du regne fire kjøretimer fra Boston.

Boston er den 
største byen i 
New England, 
og dens histo-
rie går tilbake 
til begynnelsen 
av 1600- 
tallet. Byen er 
sentral i den 
amerikanske 
revolusjon, 
uavhengig-
hetskrigen fra 
Storbritannia 
fra 1775 til 1783.
FOTO:  
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Sett av tid til en rusletur gjennom universitetsområdet til et av Ivy League-universitetene. Her fra Brown 
University i Providence, Rhode Island. 
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