
       J u b i l e u m s r e s a 
NEW YORK – METROPOLITAN 2017

  Då var det äntligen dags att resa till New York
  som vi planerat sedan tidigt i våras. Den 11 okt
  fick vi stiga upp redan kl 01,00 för att avresa
  med buss kl 02,20 till Landvetter. Incheckning  gick så
där med all elektronik. Därefter flyg till
  Frankfurt och byte med allt vad det innebar av
  förflyttning på en av Europas största flygplatser.

 

      ”Incheckningen” i USA gick förhållandevis snabbt
 Vi var strax på vårt hotell Doubbeltree Chelsea på

       West 29 th Street mellan 6:e och 7:e Avenue. Ganska
  trötta vandrade vi snällt med vår guide Frida runt
  närområdet. Vi kunde se Madison Square Garden och

 Empire State Building vilket visade att vi bodde mycket
    centralt på Manhattan.

Andra dagen åkte vi uppertown med vår kunniga guide Katarina. Hon var svenska och boende i New York.
Det som vi bl.a. fick se var John Lennons minnesmärke i Centralpark och huset där han bodde och 
blev skjuten. Eftermiddagen bjöd på båttur runt södra Manhattan i härligt solsken. Det är lite annorlunda  
att se staden med skyskraporna och broarna från sjösidan. Vi svängde även förbi Frihetsgudinnan och Elias
Island. Dett var här de nyanlända svenskarna fick sin första kontakt med sitt nya hemland Amerika. Vi fick
också veta att gudinnan skänkts av Frankrike och att förebilden inte alls var en kvinna utan en man 
Typiskt fransmän! Det var här på Hudson floden som den rådige piloten nödlandade med sitt stora plan för
några år sedan. Det känns osannolikt med tanke på all båttrafik och den smala floden.

 



    Nästa dag var det sightseeing på södra Manhattan 
    med varierande bebyggelse med enorma höghus 
    med bl.a. FN-skrapan. Som kontrast såg vi Chinatown 
    med sina låga hus och mycket mer affärsverksamhet.

En speciell och gripande upplevelse var besöket vid minnesmärket från 9/11 2001 då två flygplan
flög in i tvillingtornen, ett terrordåd. Grunden där tornen stått hade omvandlats till två stora brunnar med 
forsande vatten och rund om en fris med alla omkomnas namn. Vi fick också veta att varje gång någon
har sin födelsedag läggs en vit ros vid namnet. Grannskapet bebyggs med höga skyskrapor med den absolut
högsta One Word Trade Center med 1776 fot hög, som är en symboliskt siffra. År 1776 kan betecknas som
USA:s ”födelse” då självständighetsförklaringen undertecknades.



Vi besökte även Chelsea Market, en saluhall under 
jord med många små affärer. Den mörka tunneln var
som gjord för alla skräckfigurer inför Halloween. Det
är ett stort firande med diverse skräck och onda
figurer och spindelnät, inte minst på vårt hotell.

       På eftermiddagen fanns möjlighet att köpa rabatterade biljetter till musikaler på Broadway.
  Var ock en fick välja aktiviteter. Några av oss gick på det kända konstmuseet MoMa deras utställningar.



Lördagen som var vår resas höjdpunkt med besök på Metropolitan och operan Trollflöjten. Det var en 
föreställning inte bara med skönsång utan även en dekor fylld med symboler, diverse fantasifigurer, en 
balett i form av fåglar m. m. Det hela var en magnifik föreställning med James Levine den legendariske 
dirigenten. Vi hoppas att många såg föreställningen hemma i Sävsjö på Live Bio Röda kvarn. Efter operan 
bussfärd genom minst sagt täta trafiken till en Steakhouse. Där serverades det köttbit i amerkanskt format 
och mindre tillbehör. Några for därefter på ishockey kanske för att se Henrik Lundqvist som målvakt. Vi 
hörde efteråt att han satt på bänken. Upplevelsen fanns där ändå.



På söndagen likt många amerikaner besökte vi en gudstjänst med gospelsång. Vi köade 1 timma med en 
brokig blandning av svarta och vita. Många svarta kvinnor kom fint klädda i färgrika kläder. Predikan 
leddes av en salvelsefull pastor som spelade mycket på känslor.

    Under eftermiddagen promenerade vi tillsammans 
    med lokalbefolkningen i Centralpark, som är den
    gröna ”lungan” mitt i staden. Där var det händelserikt
    med många promenerande brudpar, musikanter, 
    dansuppvisning, en man med en orm, ekorrar 
    (råttor i frack) och en och annan råtta

I skymmningen åkte vi 
till Rockefeller Center 
och utsiktsplatsen på 
70:e våningen. Utsikten
var magnifik trots det

 något disiga vädret.



 
  Före hemresan spenderade många av oss vår 
  återstående tid med att shoppa.Ryktet hade
  gått att varuhuset Uni Olo sålde stickade 
  plagg och dunjackor billigt. Med diverse 
  fynd i våra packning påbörjade vi hemresan

Färden gick via Frankfurt, Landvetter och buss
till Sävsjö. Trötta och jetleggande återvände vi 
till våra hem och fick en välbehövlig vila. 
Upplevelserna var många där var och
en har sina minnen
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