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CAPE COD

I præsidentens 
fodspor

Cape Cod og Martha’s Vineyard har i modsætning til andre 
kystområder i USA formået at styre uden om masse- 

turismens fælder og tiltrækker derfor både præsidenter 
og naturelskere. Nyd alt godt fra havet – fra synet af  

hvaler til hummer på tallerkenen.

Selv om Nauset Beach tiltræk-
ker mange badegæster, føles 
stranden ikke overfyldt.

På havnen i Wellfleet er der blandt andet hyggelige gallerier og fiskerestauran-
ter.

AF HELLE BJERRE CHRISTENSEN. FOTO: HELLE BJERRE CHRISTENSEN, JAMES KIRK, THE JOHN F. KENNEDY MUSEUM HYANNIS

Som præsident fra 1961 og til sin død i 
1963 tilbragte John F. Kennedy somrene 
i Hyannis Port. Arbejde og familie blev 
passet fra sommerhuset.

Det fine gamle fyrtårn Chatham 
Light er også aktiv redningsstation.

AFSLAPPET 
LUKSUS

RE JSE
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OM CAPE COD

Halvøen Cape Cod ligger ca. 100 
kilometer syd for Boston og 400 
kilometer fra New York. Som 
præsident fredede John F. Kennedy 
en kyststrækning på 60 kilometer, 
fra Chatham til Provincetown. Cape 
Cod National Seashore byder med 
saltmarsk, sumpområder, fyrre- og 
løvskove, hedelandskaber, klitter 
og masser af strande på et rigt 
fugle- og dyreliv. Skovsvin risikerer 
en bøde på 10.000 dollars, advarer 
skilte langs vejene. Husene på Cape 
Cod er ofte enten hvide eller bygget 
i ens stil i ubehandlet gråt træ, der 
er skåret ud i mønster med små 
lapper, såkaldte shingles.

En hummer viser vej til et fiskemarked på 
havnen i Wellfleet. Der er aldrig langt til 
en fiskehandler på Cape Cod.

På havnen i Wellfleet er der blandt andet hyggelige gallerier og fiskerestauran-
ter.

Ved Liam’s kan du stille 
sulten med blandt andet 
blækspruttesalat og steg-
te østers og muslinger. 
Eller måske bare en is.

Pukkelhvaler og finhvaler dukker op af 
vandet tæt på private sejlbåde i bugten 
ud for Cape Cod igen og igen under 
vores sejltur.

HVALERNE
Solbrændte sejlere daser på dækket af deres både. Andre er på vandscooter, i kajak 
eller med speedbåd. Inde på kysten anes de hvide sandstrande, klitterne, redningssta-
tionen og det gamle hvide fyrtårn på Race Point Beach. Havoverfladen bobler som en 
kogekedel af de hundredtusinder af sild, der springer rundt i vandoverfladen og gør sig 
til. Det er frokosttid på havet.
En finhval dukker op få meter fra en overrumplet sejlerfamilie og udstøder et kæmpe 
prust. Hvalen lægger sig langsomt om på siden og skovler med sit åbne gab hen over den 
boblende havoverflade som med en øse. Så glider den lydløst tilbage i dybet med mun-
den fuld af fisk. Havet ud for Cape Cod og Boston er blandt de bedste steder i USA at se 
hvaler. Forår og sommer kommer finhvaler og pukkelhvaler til området for at æde. Og 
sådan har det været i hundredvis af år. Hvalfangsten i Massachusetts var på sit højeste i 
midten af 1800-tallet. Indianerne var de første hvalfangere, og siden gjorde de euro-
pæiske indvandrere dem kunsten efter. I dag er harpunerne skiftet ud med kikkerter 
og kameraer. Vi tog på hvalsafari med The Dolphin Fleet Whale Watch, der sejler ud fra 
Provincetown. Whalewatch.com

STRANDENE
Havet spiller en rolle i alt, hvad du 
foretager dig på Cape Cod. Sejlskibe og 
joller ligger fortøjet i hver bugt, og langs 
strandene står fine historiske fyrtårne, 
hvoraf nogle stadigvæk er i brug.
Nauset Beach strækker sig over 16 kilo-
meter fra Orleans til Chatham og er kendt 
for sine solopgange. Bølgerne er perfekte 
til bodyboarding, men stranden er også 
populær blandt børnefamilier. Café Liam’s 
serverer alt godt fra havet og ekstra 
cremede milkshakes.
Race Point Beach er den nordligste strand 
og en af de mest populære med både cyk-
ling, surfing og smukke solnedgange. Her 
mødes Cape Cod Bay med Atlanterhavet, 
og fra stranden og de brede klitter kan du 
være heldig at spotte hvaler.
Skaket Beach er perfekt til små børn. 
Stranden ligger ud til Cape Cod-bugten, 
hvor vandet er roligere end ved strandene 
ud til Atlanterhavet. Når tidevandet træk-
ker sig bort, synes stranden uendelig.
CapeCodOnline.com/beaches
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På The Pearl på havnen i Wellfleet 
bliver der åbnet østers i lande baner. 
12 koster 175 kr.

SPIS
Elsker du fisk og skaldyr, vil du opleve 
Cape Cod som et kulinarisk paradis. 
Blandt egnsretterne er lobster roll 
(hummer med brød) og clam chowder 
(muslingesuppe).
The Pearl på havnen i Wellfleet har 
livemusik, og et fad med 12 østers 
koster 175 kr. Baren har lokale øl på 
fadølshanerne, bl.a. Harpoon UFO. 
Wellfleetpearl.com
I Provincetown ligger mange af re-
stauranterne ved stranden, men efter 
tip fra en lokal fandt vi i en sidegade 
Napis. Indretningen er kitsch med 
plastikblomster i vaser og underlige 
antikviteter. Men prøv bouillabaissen 
(der er nok til to!), den portugisiske 
kålsuppe eller muslingerne med lingui-
ni i hvidvinssauce. Napisptown.com
The Seafood Shanty på havnen i 
Edgartown serverer Cajun style Mahi 
sandwich med aïoli og citronskiver, 
lobster roll og clam chowder. Fra tag-
terrassen er der en fantastisk udsigt 
over havnebugten.
TheSeafoodShanty.com

ØEN MARTHA’S VINEYARD
Michelle og Barack Obama ferierer hver sommer på Martha’s 
Vineyard med døtrene Sasha og Malia. Øen syd for Cape 
Cod har i årtier tiltrukket jetsettet og den liberale elite, efter 
sigende blandt andet fordi de lokale ikke gør stort ståhej 
ud af kendis-invasionen. Yoko Ono, Oprah Winfrey, Reese 
Witherspoon, Ethan Hawkes, Jim Carrey samt Bill og Hillary 
Clinton kommer alle på øen.
Obamafamilien forskanser sig ikke i deres lejede sommerhus 
med strand, pool og basketballbane, men ses også omkring 
på øens cykelstier, i supermarkedet og på restauranterne.

Med sine 230 kvadratkilometer kan Martha’s Vineyard 
ikke opleves på en dag, men du kan sagtens indfange øens 
afslappede stemning på en dagstur fra Cape Cod. Lej cykler 
på havnen i Oaks Bluff og kør langs havet sydpå til den gamle 
hvalfangerby Edgartown med moderne gallerier, fiskerestau-
ranter samt butikker med bl.a. antikviteter, hjemmelavet is og 
fudge. Flere hundrede imponerende træhuse, som velhaven-
de hvalfangerkaptajner opførte i 1800-tallet, står stadigvæk 
i byen. Fra broen Jaws Bridge på vej mod Edgartown springer 
børn, unge og voksne ud i dødsforagtende saltomortaler, selv 
om skilte forbyder netop udspring. Broen var med i ”Dødens 
Gab” fra 1975, der blev filmet på Martha’s Vineyard. Spis 
frokost på havnen, inden I cykler tilbage til færgen. Vi sejlede 
med Island Queen fra Falmouth til Oaks Bluff på 35 minutter. 
IslandQueen.com

Mac’s Shack er let at finde, da restauranten har 
en fiskerbåd, og stor hummer på taget. Stedet 
holder happy hour med østers.
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KENNEDYS CAPE COD
I leg på stranden med Jacqueline og børnene John Jr. og 
Caroline. Afslappet på sejlbåden med solbriller i håret. 
Og mere formelt fotograferet i jakkesæt med børn og 
embedsmænd på græsset foran forældrenes sommer-
hus. John F. Kennedy var nært knyttet til Cape Cod, hvor 
forældrene i 1928 købte tre sommerhuse på stranden 
i Hyannis Port. Husene var i årtier samlingssted for 
Kennedy-klanen, der fordrev tiden med at sejle, svømme 
og spille tennis og golf. Som præsident brugte John F. 
Kennedy om sommeren familiestedet i Hyannis Port som 
en forlængelse af Det Hvide Hus. The John F. Kennedy 
Hyannis Museum fortæller om familiens tilknytning til 
Cape Cod. JFKHyannisMuseum.org

BYERNE
Byen Wellfleet lokker med happy hour på østers og det ”største og 
bedste” loppemarked på Cape Cod. Den idylliske by med cirka 3.000 
indbyggere byder på hele 23 gallerier. Ved Mac’s Seafood på havnen 
sidder folk med fødderne i sandet og spiser friskfanget sværdfisk og 
blæksprutter, mens solen går ned.
Byen Provincetown er et af USA’s førende feriesteder for homoseksu-
elle. Bliv ikke overrasket, hvis du løber ind i en drag. Det er en del af det 
sjove ved byen. Hovedgaden er fyldt med kunstgallerier, restauranter 
og barer. Fra havnen kan du tage på hvalsafari eller sejle til Boston.
Chatham har ægte romantisk New England-charme med kunst- og 
antikbutikker i hovedgaden. Et trækplaster er kolonien af sæler, der 
driver dovent rundt i havnebassinet. Se også det berømte Chatham 
Light-fyrtårn fra 1877.

PRAKTISK

Kombinér eventuelt opholdet 
på Cape Cod med storbyferie 
i enten Boston eller New 
York. Det er let at finde lækre 
boutiquehoteller og luksus-
kroer, men det kan være 
sværere at få råd til at betale 
200-400 dollars pr. nat. I 
stedet kan I leje sommerhus, 
feriebolig via Airbnb eller 
booke jer ind på motel. Bestil 
så tidligt som muligt. 
CapeCodRentals.com

På stranden i Province-
town ligger en række 
flotte gamle huse, der 
i dag for de flestes 
vedkommende har kon-
verteret til restaurant 
og/eller hotel.

John F. Kennedy, hustruen Jacqueline samt børnene John jr. 
og Caroline på verandaen uden for sommerhuset.

USA’s bedste college- 
baseballspillere deltager 
i sommerligaen Cape 
Cod Baseball League. 
Kampene finder sted på 
skolerne, og du kan slå 
dig ned på et tæppe og 
følge denne all-american 
sportsgren helt gratis. 
Se programmet her, 
CapeCodBaseball.org


