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Under några veckor på öarna stöter vi ofta ihop med USA:s 
kända VIP eftersom de trivs speciellt på New Englands öar 
och många har skaffat hus här.

New England är de sex stater som ligger längs kusten 
norr om New York. Boston är största staden, och i området 
ligger de legendariska så kallade Ivy League-universiteten 

Harvard, Yale och Princeton. (På de gamla pampiga byggnaderna växer näm-
ligen murgröna, ivy). John F Kennedy har satt sin prägel på mycket här och 
den stora Kennedyfamiljen tillbringar fortfarande somrarna i Hyannisport 
på Cape Cod.

På Cape Cod och öarna Martha´s Vineyard och Nantucket kan man låta 
sig inspireras och njuta av smakfull design. Här är det tradition, utbildning, 
kultur och god smak som värderas. 

Dagens nedtonade, sofistikerade New England-stil är en blandning av det 
amerikanska och engelska. Stil, gedigen kvalité, tradition och nära naturen 
är viktigt. Det är nedtonad lyx, elegant enkelhet, vackra bruksföremål och 
silver. Antikviteter, rustikt och marint blandas. Miljön har länge inspirerat 
designers hos Ralph Lauren, Gant, Lexington och andra mode- och inred-
ningsföretag. De typiska New England-husen har fasader av liggande panel i 
vitt med svarta fönsterluckor. Här finns också de speciella husen med shing-

U

new englands 
mest sofistikerade miljöer
Den stilige, solbrände mannen håller chevalereskt upp dörren för mig och ler. 
Han har slitna kakishorts, gamla seglarskor och solblekt urtvättad tenniströja. 
Han småpratar med personalen i bageriet medan de plockar ihop nybakade 
doftande limpor och bullar. Vi tycker att han ser bekant ut, och just när han går 
ut genom dörren med sin påse kommer vi på vem han är. Han är en av USA:s 

mest förmögna och kända företagsledare som ofta intervjuas i TV.

Av Ann-MArie LindMArk Foto LArs & Ann-MArie LindMArk 
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le-fasad av små träbitar i cederträ. Utanför nästan alla vajar stora amerikan-
ska flaggor, och i prunkande trädgårdar doftar gammaldags rosor. Samtidigt 
finns ett stort utbud trendiga internationella restauranger. Och vid ett besök 
i New England får man inte missa att njuta av deras härliga hummer.

i newport, i staten Rhode Island, anordnades den prestigefyllda kapp-
seglingstävlingen Americas Cup för första gången 1851. Den marina miljön 
präglar allt längs New Englands långa kust. Mest exklusiva är Cape Cod, 
Martha´s Vineyard och lilla Nantucket. Här reser sig de pampiga fyrarna 
längs havet och de breda sandstränderna sträcker sig så långt man kan se. 

Många av USA:s förmögna och kända från hela världen har skaffat hus här 
och kommer hit inte bara under sommaren. Här trivs de, kan koppla av 
och får vara i fred bland likasinnade. Stämningen är mycket vänlig och laid 
back, speciellt på Nantucket. Rika och kända syns i sköna gamla seglarskor 
och slitna favoritshorts. Man håller låg profil och har inget behov av att visa 
upp sin rikedom. 

Många är miljardärer, vilket underlättar när ett vanligt litet hus på öarna 
kostar runt 50 miljoner kronor. Det fick Meg Ryan betala för sitt Martha´s 
Vineyard-hus. När Googles koncernchef för en tid sedan skulle köpa hus 
frågade han bara säljaren efter priset och köpte direkt.

new england är så långt man kan komma från New Yorks skyskrapor, 
stress, bilköer och trafikljus. Det är också ett helt annat Amerika än Las Vegas 
blinkande neonljus och Casinon. Det är en helt annan sida av Amerika – med 
en helt annan livsstil och med härlig livskvalité. På sommaren seglar man 
och kopplar av på stränderna under parasoller och medhavda kylda drycker 
och läckra stora picknickkorgar. På hösten är det lugnare, många tar långa 
promenader längs havet.

Eftersommaren ”Indian Summer” kan man njuta av in i november. Då är 
himlen intensivt blå, luften är hög och klar och träden skiftar i gyllene höst-
färger. I slutet av november samlas man till Thanksgiving och äter kalkon 

och pumpapaj. Pilgrimerna (Puritanerna), de religiösa nybyggare från Euro-
pa, kom 1620 med fartyget Mayflower. De hade svårt att klara sig när skör-
darna första året misslyckades. Ursprungsbefolkningen, indianerna, hjälpte 
dem då och visade hur man kunde odla majs, använda pumpa och tranbär. 
Året därpå blev skörden god och det firades med en stor Tacksägelsefest. Idag 
är Thanksgiving en stor familjefest som firas fjärde torsdagen i november. 

Senare kom de stora inkomsterna från valfångst och den åtråvärda oljan 
från Kaskelottvalens fett. Fartygen seglade världen runt för att fånga val. Och 
kombinerades med handel, framförallt med Kina. Kaptenerna var rika och 
byggde pampiga hus på öarna.

”många av uSA:S förmögnA och kändA från helA 
världen har SkAffAt huS här och kommer hit inte bArA 

under sommaren. här trivS de, kan kopplA Av och 
får vArA i fred bland likASinnAde.” 
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cape cod ligger bara en knapp timme med bil från Boston och sträcker 
sig som en böjd arm ut i Atlanten. I Hyannisport har Kennedy-klanen som-
marställe och har här tillbringat somrarna sedan 1930-talet. De har idag flera 
hus på ett område som kallas Kennedy Compound och egen strandremsa. 
Vakter och poliser skyddar deras privatliv från nyfikna turister.

John F Kennedy älskade hav och segling. Han grundade nationalparken 
National Sea Shore. Han gillade också golf och spelade ofta på Hyannis pri-
vata golfbana. Idag finns 40-talet golfbanor på ön. Efter Johns död skaffade 
Jackie ett stort hus på Martha´s Vineyard. Hon kom med sitt privatplan i 

april och stannade till oktober. På grannön Cape Cod höll hon två årliga 
stora fester på Queen Anne Inn i lilla söta samhället Chatham. Där samlade 
hon sina vänner till party i början och slutet av sommaren, varje år. Men när 
vännen Andy Warhol dog ställde hon in och det blev inga fler partyn.

på martha´s vineyard är Edgartown en charmig stad med små bu-
tiker längs huvudgatan. Byggnaderna har de för New England typiska vita 
liggande träpanelerna eller grå shingle-fasader av små bitar cederträ. Utan-

”John f kennedy älSkAde hAv och Segling. han grundAde 
nAtionAlpArken national Sea Shore. han gillade också golf 

och spelade ofta på hyannis privAtA golfbAnA.”
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för husen vajar ofta en stor USA-flagga. Nere vid havet ligger kaptenernas 
välbevarade pampiga gamla hus. 

I Edgartown finns öns bästa hotell, ett av dem är Charlotte Inn som har 
en utsökt restaurang. Nere vid hamnen ligger lite större Harbour View Ho-
tel. Ett litet unikt designat hotell är Shiverick Inn med härligt ombonad at-
mosfär. I orangeriet serveras frukostbuffé och afternoon tea med hembakat. 
Martha´s Vineyard är populärt bland celebriteter och många har hus här. 
Familjen Clinton kommer ofta hit, och numera även familjen Obama.

nantucket, som ligger längst ut, är den minsta av öarna och mycket 
exklusiv. Under öns storhetstid fanns 88 stora valfångstfartyg som seglade 
världen runt för att fånga valar och utvinna den åtråvärda oljan. Herman 
Melvilles bestseller Moby Dick är baserad på historier från Nantucket. När 
vanlig olja började utvinnas uteblev valfångarnas inkomster och folk förlo-
rade sin försörjning. Man hade inga pengar och utvecklingen stannade av. 
Detta blev senare öns stora lycka eftersom de gamla husen fanns kvar. De 
gamla kullerstensgatorna finns också kvar längs Main Street och vid ham-
nen. Idag värnar man de gamla husen och den unika miljön. 

”de gamla kullerStenSgAtornA finns också kvar 
längs mAin Street och vid hAmnen.”

terrabranca
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ön the grey lady har fått sitt namn på grund av de många typiska grå 
shinglade husen. Trafikljus och snabbmatsrestauranger är bannlysta, liksom 
filialer till stora kedjor, även de lyxigaste. Det finns dock ett undantag, Ralph 
Lauren-butiken vid Main Street. Här betalar man några tusenlappar för en 
sweatshirt, designad för att se välanvänd ut med färgfläckar och hål. Längs 
gatorna ligger små exklusiva juvelerarbutiker och här finns många unika 
affärer. 

På ön har många kända personer skaffat hus, för här kan man koppla av 
och ingen bryr sig eller imponeras av andra. Det råder en mycket vänlig och 
trivsam stämning på hela ön. I hamnen ligger yachterna tätt, på kajen och 
i pittoreska byggnader intill trängs gallerier, butiker och restauranger. Nära 
hamnen ligger det lilla designhotellet the White Elephant. Vid stranden på 

andra sidan ön ligger hotell Wauwinet, som ofta listats som ett av världens 
bästa hotell. Miljön och servicen här är enastående.

The Grey Lady är en plats för njutning och avkoppling. Restaurangen 
Topper´s håller absolut högsta klass. Med hotellets shuttle är det 20 minuter 
till Main Street med flera trevliga restauranger och små butiker.

new englands öar står för tradition och stil. Den marina miljön och 
den speciella livskvaliteten är särkilt uppskattad. Och när den kyliga vinden 
från Atlanten sveper in på vintern värmer man sig och myser framför här-
liga öppna spisar med sprakande vedträd.

”the grey lAdy är en plats för nJutning och Avkoppling.”
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medan puritanerna från Europa satte sin prägel på öarna påverkades 
Newport i en annan riktning. I mitten av 1700-talet började New Yorks för-
mögna fly storstaden under sommarhettan. De började bygga ”sommarstu-
gor” vid Bellevue Avenue längs havet. Här tillbringade man sedan 10 veckor 
under sommaren. Allt tjänstefolk fanns då också på plats och de stora fes-
terna avlöste varandra. Under slutet av 1800-talet präglades arkitekturen av 
pompa och vräkighet då det skapades många storslagna palats längs havet. 
Järnvägsmagnaten Cornelius Vanderbilt II lät bygga The Breakers. Här ut-
formades de 70 rummen och fyra våningar med italienska 1500-talspalats 
som modell. 

william b astors köpte 1880 Beechwood som födelsedagspresent till 
sin fru. Hon var under de kommande 25 åren den som styrde Newports  

societet, och var den som skapade den berömda ”The 400”-listan. Den bestod 
av personer från 217 familjer, och för att få vara med på listan måste man 
ha minst en miljon tillgängligt i kontanter, varit rik i minst tre generationer 
och aldrig arbetat. De måste också kunna uppföra sig och fick inte vara trå-
kiga. Mrs Astor gjorde sin lista eftersom hennes Beechwod bara rymde 400 
festande personer, och hon ville bara bjuda de allra rikaste och viktigaste. 

många av de stora palatsliknande byggnaderna vårdas av The Preser-
vation Society of Newport County och kan besökas. Dagens Newport är mer 
synonymt med segling, stora regattor och jazz. Newport Jazz Festival är en 
av världens mest kända sedan mer än 50 år. 

”WilliAm b AStorS köpte 1880 beechwood som 
födelSedAgSpreSent till sin fru. hon var under de kommAnde

25 åren den som Styrde neWportS Societet, och var den 
som SkApAde den berömdA ”the 400”-listan.”



92 home              country 93home              country

kennedy|inredninginredning|kennedy

kennedy jr är son till Robert, och brorson till då-
varande USA:s president John F Kennedy, och när han 
och familjen i år besöker sommarhuset kommer de att 
finna en ännu starkare spegling från havet, stränderna 
och det förtrollande Cape Cod-ljuset.

Kollektionen från Gant Home Summer 2011 har 
nämligen skapats speciellt för familjen Kennedy. Det 
pittoreska Hyannis Port och dess maritima traditioner 

har inspirerat till klassiska mönster och paletter. En av 
Gants signaturer är en broderad vit linnekudde med 
de vackra och dekorativa knapparna Mother-of-Pearl. 
Andra viktiga delar inkluderar två sänguppsättningar i 
den finaste satin, en från 1930-talet med engelskt möns-
ter, en annan i fräscht vitt med maritima symboler. Allt 
designat för en perfekt sommarbostad, som även omfat-
tar en aktiv livsstil fylld av enighet och vänskap.

Svensk design 
hittar hem hos

Sommaren i Hyannis Port kan inte starta utan att Kennedy-
klanen är samlad – en tradition som startades av Robert F.

kennedy


