The real thing
Unngå turistfellene på Manhattan. HENNE viser
deg det beste av det autentiske New York.
Tekst: Stine Welhaven

Foto: Yoo Sun

The Waverly Inn and Garden
er ypperlig for kjendis- og
modellmingling.
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Other cities always make me mad
Other places always make me sad
No other city ever made me glad
Except New York
I love New York

Madonna/«I love New York»

Nostalgiske varer
i Old Hollywood.
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Top Shop nå
også i Soho.

Eileen’s Special
Cheesecake – say
no more!

Spisestedet Habana
har et godt rykte.

soho

Gold Bar er stilig.

Sjarmerende lillesøster
Vi kommer ikke utenom Soho, som fremdeles er New
Yorks shoppingmekka og med Topshop som siste tilskudd.
På begynnelsen av åttitallet var dette avantgardekunstens
bydel, men ti år senere tok klesbutikkene over, og de fleste
galleriene ble flyttet. I den gamle bygningen på 568
Broadway er en del av de gjenværende samlet under ett
tak. Men i Sohos gater handler det mest om shopping og
uteliv. De mest folkelige butikkene ligger på Broadway,
mens West Broadway og tverrgatene er mer eksklusive. På
hjørnet av Kenmare og Centre Street ligger Eileen’s
Special Cheesecake, en av New Yorks aller mest populære
ostekakekafeer. Mens Gold Bar er et hot sted for New Yorks
unge og vellykkede, og godt egnet til å innta kveldens første Cosmopolitan. Du kan også nyte den på toppen av
Thompson Hotel, som har en av byens kuleste takbarer.
Eller hvorfor ikke begge deler? Taket er egentlig reservert
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for medlemmer, men kanskje slipper du inn likevel. Det
er verdt et forsøk. Bestiller du bord tidlig, kan du være
heldig og få plass på La Esquina, en livlig kjellerrestaurant
som ligger godt skjult bak en ordinær tacobod. Med dj og
stort tequilasortiment utvikler middagen seg gjerne til en
helaften.
Mot øst glir Soho over i naboområdet Nolita. Gatene er
mer slitne, men desto mer sjarmerende. Dette lille shoppingparadiset har bevart noe av den sjelen Soho en gang
hadde. Små, unike butikker ligger blant kafeer og restauranter som mestrer kunsten å kombinere kult med koselig.
Elizabeth Street er den viktigste gaten. Her er det et fantastisk designermarket i helgene. Den nyeste butikken er
Eva New York, som selger kunst og kule klær. Folk reiser
langt for en meksikansk frokost eller en maiskolbe på lille
Café Habana. Bread på Spring Street er et trendy, men
rimelig spisested.

Området fra Union Square og oppover huser noen
av utestedene som har klart å holde seg på topp
lenge, som Rose Bar og takterrassen på Gramercy
Park Hotel. Skulle du ikke komme inn, ligger det
usedvanlig mange koselige spisesteder i rolige
Gramercy. Lenger vest i Chelsea har noen av New
Yorks viktigste utelivsbaroner nettopp åpnet restauranten The Breslin på ACE Hotel. Kampen om
byens beste burger er naturlig nok hard i burgerens
hjemland, og det er mange steder som kan heve
pokalen. Den lange køen utenfor utekafeen Shake
Shack ved Madison Square Park forteller sitt. Her
venter ellers travle newyorkere gjerne i 20 minutter
på en matbit. På 5th Avenue finner du mange av de
store butikkjedene. (Macy's og 34th Street er et
annet alternativ til å få unna kjede-shoppingen.)

Eksklusivt og unikt

tribeca

union square

Trendy tjuetall

De siste årene har eksklusive
designbutikker og kjente restauranter fylt opp brosteinsgatene
i Tribeca, som for inntil hundre
år siden spesialiserte seg på eggog smørsalg. De svinedyre
fabrikkleilighetene er som magneter på kjendiser og andre unge
rikinger. På Hudson Street og
West Broadway finner du butikker som stort sett er dyrere, men
mer unike enn lenger vest i Soho.
Nylig åpnet Robert De Niro
Tribeca Grill på The Greenwich
Hotel. I nærheten serverer Nobu
himmelsk sushi.

Nobu – for
sushielskere.

God lektyre finner du
på Strand Bookstore.

the village

Barbuto er et italiensk spisested i en omgjort garasje.

Småbyidyll og kjendiser
Amerikas bohemske ånd ble født blant kunstnerne i Greenwich
på begynnelsen av 1900-tallet. Innbyggerne forsøkte å deklarere
området som en «uavhengig bohemsk stat», men uten helt å lykkes.
I dag er den sentrale småbyidyllen Greenwich et av byens mest
ettertraktede områder. Restauranter som Da Silivia og The Waverly
Inn and Garden er ypperlige steder for kjendis- og modellmingling.
Jazzhulen Village Vanguard er en institusjon. Det samme er det
uavhengige bokparadiset Strand Bookstore, tre etasjer med nye
og brukte permer.
Det er lett å glemme at du egentlig er på storbyferie der du slentrer videre til West Village’s trange gater. Her lokker butikkene med
drømmeplagg og nydelig tilbehør, som riktignok biter hardt i budsjettet. Hyggelige små nabolagsrestauranter innbyr til intime middager, mens den mørke kjelleren Batrice Inn er en av byens mest
trendy utesteder. Det er lurt å komme seg på gjestelisten.
Fasaden over The Little Owl kjenner du kanskje igjen fra «Friends»,
som bygården der Monica bor. The Little Owl er en veldig populær,
liten restaurant. Begynn kvelden her før du leter deg fram til spådamen på Hudson Street. Hun skjuler baren Employees Only. Eller
sats på italiensk hos Barbuto i en røff omgjort garasje. Har du tid,
kan du stikke innom Galleri Sands mye omtalte New York-galleri.

Little Owl er en populær,
liten restaurant. Fasaden
er mest kjent fra tvserien «Friends», som
Monicas bygård.
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meatpacking

Lower Eastside shopping
– enda en utfordring for
reisebudsjettet.

Småbutikker i øst

east village

Cry Wolf – en av utallige gode
vintagebutikker i New York.

Elegant byfornyelse
Meatpacking har handlet om alt annet enn
fred og ro, men denne våren fikk New York
en ny grønn oase rett over det livlige utelivet.
Et gammelt jernbanespor er forvandlet til en
1,6 kilometer lang og smal park, der folk spaserer, slapper av og nyter en fantastisk utsikt
over det gamle slakterområdet. Den gamle
fabrikken, som er forvandlet til Chelsea
Market, er elegant byfornyelse på sitt beste.
Britiske Matthew Williamson åpnet i år sin
første amerikanske butikk her på 14th Street.
Her han har selskap av de mest eksklusive
designerne. Om du ikke har råd, er det uansett gøy å titte. De aller nyeste in-stedene er
Avenue og restauranten på The Standard
Hotel. For øvrig er 1 0AK et sikkert kort.
Bagatelle sørger for at New York lever opp
til ryktet om aldri å sove. Lørdager klokken
ett trekker de for gardinene og byr på lunsj
med dj, drinker og dansing.

Den ene secondhandsjappa tar den neste i hånden gjennom
gatene i East Village. Her, som i enda mer urbane Lower East
Side, finnes også små, uavhengige butikker med unike klær.
I dag er det ungt og nyskapende, men på attenhundretallet var
East Village faktisk Downtowns mest fasjonable strøk. Røffe
Lower East er like kult om dagen som om kvelden med sine barer,
små restauranter og gallerier. Her finner du en av byens mest
populære klubber dette året – The Box. Hos Above Allen på
Thompson Hotel kan du danse under stjernene, eller du kan
hoppe fra bar til bar på Rivington Street og fråtse i det store
ølutvalget. Pinky Otto i East Village har nydelige kjoler, sko og
smykker. Designerklærne hos Cry Wolf på St. Marks er også verdt
å sjekke ut. De fleste av vintagebutikkene ligger på 7th og 9th
Street.
New York elsker sine «Speakeasies» – barer som ligger skjult,
inspirert av forbudstiden i 1920–30-årene da det var forbudt
å transportere, omsette og produsere alkohol. East Village-baren
PDT, Please Don't Tell, finner du derfor bak en telefonkiosk inne
i pølsesjappa Crif Dogs. Du må ringe for å bli invitert inn. Likeledes
skjuler Angel's Shares omfattende drinkliste seg bak en dør i en
enkel asiatisk restaurant i en oppgang uten skilter. Kjenner du ikke
til stedet, går du rett forbi. Asiatiske Momofuku Noodle Bar på
1st Avenue er en av områdets bedre restauranter.
De uendelige fristelsene fra Central Park og sørover gjør
imidlertid at de færreste får oppleve resten av New York, den
delen som faktisk er hverdagen for de fleste newyorkere. Hvorfor
ikke sette av tid til å få et inntrykk av hvordan eplet egentlig
smaker?

Here they come now
See them run now
Here they come now
Chelsea girls

Velvet Underground/«Chelsea Girls»

Park Bridge,
Meatpacking.

Chersea Market
– byfornyelse på
sitt beste.

Chelsea Market.
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Chelsea Market.

The future belongs to those
who prepare for it today.

Malcom X

God jazz i Harlem – for
eksempel i St. Nick's pub.
Opprørslederen
Malcom X er fortsatt
et symbol på svarte
amerikaneres militante kamp. Lenox
lounge var hans
stamsted i Harlem.

Harlem

Apollo Theatre
er en av Harlemklubbene fra
1930-tallet.

Svingende helaften
Noen få holdeplasser nord for fasjonable Upper East Side
skifter byen ham. Travle businessfolk og draktkledde diamantdamer viskes ut av afrofrisyrer, soul og jazz. Her venter
en av byens mest spennende og vibrerende bydeler, et kulturelt mekka. I Harlems glansdager på 1920- og 30-tallet sto
limousinene i kø utenfor sagnomsuste klubber som Cotton
Club og Apollo Theatre, til tross for at skillet mellom svart
og hvit var enormt.
Hva var det som lokket? Du kan få en anelse gjennom en
helaften nord for Central Park. På 125th Street, hovedgaten
både da og nå, kan du vandre i fotsporene til Billie Holiday,
Miles Davies og Duke Ellington. Følg dem til Malcolm X's
eldgamle stamsted Lenox Lounge eller til den 75 år gamle
onsdagstradisjonen Amateur Night på Apollo Theatre. Hvem
vet hvilken kommende stjerne du kan bue ut eller applaudere? Det var tross alt her Ella Fitzgerald, James Brown og
Lauren Hill fikk sine gjennombrudd.
Slike klassikere trekker turister, men de kan du unngå helt
på restauranten Mobay, som serverer svingende, live motownmusikk til maten. Kjellerpuben St. Nicks Pub, som ligger

dypt inne i Harlem, er en av byens beste jazzhuler. Det
har i det siste vokst fram to nye utelivsområder i Harlem,
der du kan treffe mange av bydelens hippeste. Området rundt
8th Avenue og 120th Street byr på små steder med stor stemning og heftige rytmer. Ta gjerne runden fra baren Nectar,
fulgt av spisestedene Moca Restaurant & Lounge og Mojo
til klubben SVNTN Below. Trives du best på større steder,
bør du ta en taxi opp til den nye utelivsstripen, som ligger
under en gigantisk og røff bro på 12th Avenue – rett ved
Hudson River.
Harlem gjør seg imidlertid like godt en søndagsmorgen
som fredag kveld. De berømte gospelgudstjenestene er noe
av det mektigste New York har å by på. Det er som å sitte
midt i en filmscene når salen synger og danser til prestens
frelseshistorier. Dropp de lange køene utenfor turistmagneten The Abyssinian Baptist Church til fordel for en av de
fire hundre andre kirkene, som for eksempel Bethel Gospel
Assembly eller Memorial Baptist Church.
Kanskje støter du på Bill Clinton, for det er her landets
tidligere president har valgt å legge sitt kontor – som for
å understreke at Harlems gylne dager er tilbake.
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Sett av tid til skattejakt
på Brooklyn Flea Market.

No sleep till
Brooklyn.

Beastie Boys/«No sleep till Brooklyn»
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Williamsburg er
bebodd av hipstere.

brooklyn

Vintageperlen Beacon‘s Closet.

Vintage og nostalgi
Eldre, etnisk arbeiderklasse og unge urbane og intellektuelle
småbarnsfamilier. Med over to og en halv million innbyggere
kunne Brooklyn vært USAs fjerde største by. Kontrasten er
stor på den andre siden av broene.
Hipsterparadiset Williamsburg er blitt en del av lysløypa for
norske turister. Blant de karakteristiske lave bygningene får
ørene hvile, mens lommeboka kan velge mellom eksklusiv,
funky design langs Bedford Avenue og vintagebutikker med
langt lavere priser enn på Manhattan.
Beacon's Closet er og blir en av de beste secondhandbutikkene i hele New York – du kan til og med bytte inn fortidens
bomkjøp. Sulten kan du stille på klassikeren Peter Luger, som
serverer byens mest berømte biff.
Opprinnelig var Williamsburg polakkenes område, men det
er strengt tatt bare i Greenpoint du kan få et inntrykk av hvordan det en gang har vært. Denne mindre kjente naboen byr
også på suverene shoppingmuligheter for secondhandfans.
Old Hollywood ble for eksempel kåret til New Yorks beste sted
for vintagesmykker. Den viktigste gaten er Franklin Street,
der du finner spennende butikker, restauranter og barer. På
kveldstid venter en av New Yorks mest spennende musikk-

Skofunn i Brooklyn
Flea Market.

scener. Band som TV on the Radio og The Yeah Yeah Yeahs
begynte for eksempel her. Studio B og Public Assembly er
to av mange bra steder.
Men New Yorks største bydel er så mye mer enn hippe, unge
mennesker og undergrunnsmusikk.
DUMBO, Down Under Manhattan Bridge, er et nytt, trendy
område rett ved vannet med mange restauranter og kafeer.
I bakgrunnen tegner Manhattans skyskrapere en sylskarp
horisont. Rett overfor, i Brooklyn Heights, ligger ærverdige
gamle brownstone-hus side om side. Her satt blant annet
Arthur Miller og Truman Capote og skrev.
Bare en spasertur unna ligger Cobble Hill, som byr på
usedvanlig gode shoppingmuligheter hvis du vil vekk fra de
klassiske kjedene – til tross for at det er et småbarnsparadis.
På Smith og Court Street finner du også mange spisesteder
og utesteder, blant annet Clover Club med sine karakteristiske drinker. Park Slope er New Yorks svar på «Baby-Løkka»
i Oslo, men har mye av det samme å by på som Cobble
Hill.
Skattejakt på Brooklyn Flea Market vil du ikke gå glipp av.
Hver helg venter krimskrams, glamorøse lopper og utsalg fra
små butikker.
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Trattoria
L'incontro er
Qeens eneste
femstjernes
restaurant.

På Restaurant 718
får du god sjømat.
Studio Square – nytt
serveringssted i Queens.

Greske Taverna
Kyclades.

queens

Kulinariske kupp
Astoria er ofte på tungespissen til New Yorks matelskere. Det
er billigere, mer avslappet og mer genuint enn mange av de
etniske restaurantene på Manhattan. Området har alltid vært
et rimelig sted å etablere seg for nye newyorkere, og har dermed vært et kulturelt lappeteppe opp gjennom historien. Men
det er utvilsomt den greske maten som er Lille Athens
varemerke.
De beste restaurantene finner du på Dietmars Boulevard.
Trattoria L'incontro er Queens eneste femstjerners restaurant.
Få meter unna ligger franske 718 og Taverna Kyclades, som
serverer lekker gresk sjømat. Astoria har også et livlig uteliv.
Bohemian Hall & Beer Garden er en av New Yorks største,
beste og eldste ølhager. Tilbring en ettermiddag med ditt favorittøl, og nyt den gode stemningen under de grønne tretoppene. Nylig åpnet også nye Studio Square. Du finner en del
butikker i området, men Astoria er utvilsomt mer for opplevelsen og ganen enn for klesskapet.

Lesk strupen på
Beer Garden.
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Vakre Bronx
Botanical Garden.

Poetry is the
rhythmical creation
of beauty in words.

Edgar Allen Poe

Italienske
Arthur Avenue.

Bronx Zoo er den
største dyrehagen
i USA.

bronx

Grønn lunge
Bronx har lenge hatt et rykte som slitent og utdatert, men
det er ufortjent. Bydelen har mye å by på. Historien har
fart hardt med det kontrastfylte området, men i dag er det
på vei opp. Bronx Botanical Garden regnes som en av
verdens fineste, og ligger rett ved den hundre år gamle
zoologiske hagen – den største i hele USA. Et besøk her
bør kombineres med delikatessene på Arthur Avenue, som
er et ekte italiensk samfunn – i motsetning til det turistrettede Little Italy på Manhattan. Sjekk ut lekre restauranter som Roberto Restaurant og Mario's, eller stikk innom
markedet. Slår du av en prat med butikkeieren, kan det
være at du går hjem med en ny oppskrift i baklommen.
En baseballkamp på nye Yankee Stadium er et fascinerende stykke amerikanske kultur, enten du er sportsinteressert eller ei. Bokelskere kan ta turen innom den lille hytta
der forfatteren Edgar Allen Poe skrev sine grøss mens han
pleiet sin døende kone noe lenger nord i Bronx.
Virkelighetens New York ligger med mange ord og venter
for den som kan rive seg vekk fra magien på Manhattan.

Roberto Restaurant
serverer italiensk
kokkekunst.

N E S T E U T G AV E
Lev luksuslivet i Egypt. De beste hotellene,
restaurantene, attraksjonene og butikkene.
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