Innsidetips til nye,
spennende
steder!

Det beste av

New York

Den norske kunstneren Anki King (43)
har bodd i New York i over 20 år. Bli
med på en guidet tur der hun viser deg
sine favorittsteder!
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Anki bodde sju år på Manhattan
før hun beveget seg over Brooklyn
Bridge og bestemte seg for å bli
der. Hun flyttet først og fremst på
grunn av kjærligheten, men Brooklyn-området Williamsburg ble
fort stedet hun følte seg hjemme.
Da hun flyttet hit, var det et slitent
område uten noe særlig å ta seg
til, men de seneste årene har kaffebarer, restauranter og nisjebu-

NABOLAGSKAFEEN:
Ankis helgebrunch
inntas på Enid‘s i
nabolaget hennes.
Favoritten er «Huevos Rancheros».
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tikker poppet opp i voldsomt
tempo. De fleste tipsene hennes er
fra Brooklyn.
Det tar ti minutter med undergrunnsbanen til Manhattan. Dit
drar hun blant annet når hun vil
på markeder, konserter eller gallerier.
Lower East og Meatpacking er
blant favorittområdene på Manhattan-siden av broen.

BORTE BEST: Anki King føler seg hjemme i Williamsburg. Her har hun kort
vei til det meste. Og turen til Manhattan tar kun ti minutter.

Brunch på Enid‘s
– Det er vanligvis 40 minutters ventetid, forklarer
Anki og slår seg ned ved et bord på Enid‘s. I
dag var det ikke mer enn halvparten. Og
ventetiden går uansett fort. Du skriver deg på
en liste og kan gjøre hva du vil i mellomtiden, så
lenge du er tilbake til det angitte tidspunktet,
når bordet ditt står klart. En tur i parken rett i
nærheten, for eksempel? Den norske kunstneren spiser brunch på Enid‘s nesten hver
søndag. «Huevos Rancheros» er favoritten. To
egg, mais-tortillaer, bønner, ris, cheddar-ost,
rømme og den helt spesielle, sterke sausen.
15 dollar koster den bugnende tallerkenen,
inkludert en svart kaffe. – Men det meste her er
veldig godt, forsikrer Anki. Stedet ligger i
Brooklyn, i Greenpoint på grensen til Williamsburg.

REISE

IKONISK: Brooklyn Bridge
binder sammen Brooklyn
(til venstre) og Manhattan.

v
SJARMERENDE: Brooklyn er den bydelen i New York hvor det bor flest folk.

GUDEGAVER: Butikken In God we trust selger smykker laget av Brooklyn-designere.
De har også vesker og klær.

Kaffe på hjul

TAKE AWAY:
Brooklyn
organic coffee and tea
truck serverer turgåerne
mellom
Greenpoint
og Williamsburg. De har
både smoothies og kaffe.

En kort gåtur fra Enid‘s står det en lastebil dekorert
med frukt, grønnsaker og en evigblå himmel. Brooklyn
organic coffee and tea truck, står det på et skilt. To
smilende damer med limegrønne capser og forklær
stikker hodene ut av en åpning midt på lastebilen. De
kan servere lemonade, smoothies, kaffe og te, forteller
de med enda bredere smil. Anki vil ha en dobbel
espresso. – Nydelig, sier hun og går fornøyd videre,
mot hovedgata i distriktet Bedford. Hun forteller om
parkene i New York. De klassiske konsertene i Central
Park. – Det er til og med gratis. Du må stå to timer i
kø, men det er alltid underholdning langs køen,
forteller Anki. Det er en park ved elva i Williamsburg
også, med flott utsikt over Manhattan. I Washington
Park kan du plutselig befinne deg på flygelkonsert. Slå
deg ned på gresset med lunsj fra dehlien på hjørnet.

Kortreist design
In God we trust heter en av de
nyåpnede butikkene Anki vil vise
fram i nabolaget sitt. 90 prosent av
varene som selges her er produsert
i Brooklyn av lokale designere. Men
veskene er laget i Australia, sier en
av damene som jobber der.
Butikken er tilknyttet et studio der
det lages smykker med samme
navn som butikken. De kan mikses
og matches, sier damen bak
skranken og holder opp to av
øredobbene. Den ene er sølv (180
dollar), den andre messing (132
dollar). Vi selger dem både som par
og enkeltvis, sier damen. – Det er
utrolig mye fint i den butikken,
konkluderer Anki.
129 Bedford Ave, New York

PERSONLIG: Den nyoppstartede
butikken Jumelle ligger i Williamsburgs hovedgate Bedford og selger
smykker, sko, vesker og klær.

Eksklusiv mote
Litt lenger opp i Bedford Avenue
ligger det en annen nyoppstartet
butikk, Jumelle. – Kjenn på disse
deilige stoffene. Her kunne jeg gått rundt i timesvis og bare tatt
på plaggene, sier Anki begeistret. Butikken er liten og eksklusiv
med rød murstein på veggene og svart lysekrone i taket. «Har
dere dette skjørtet i flere størrelser», spør en av kundene. «Det
er dessverre utsolgt», svarer hun som står bak kassa. De har
kun ett eksemplar av hvert plagg i utvalgte størrelser. I tillegg til
klær har de vesker, sko, puter og smykker. Det meste er laget
av Brooklyn-baserte designere med studioer i kunstnerområdet
Bushwick.
148 Bedford Ave, Brooklyn
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Argentinsk kjøtt
«If you don‘t live for something. You‘ll die
for nothing», står det på et skilt vi går
forbi på vei til det neste stedet på Ankis
liste. Det er lett å leve for noe i New York
– luksusproblem! El Almacen heter stedet
hun vil vise oss. – De har den beste biffen
i New York, slår hun fast. Selv er Anki
vegetarianer, men hun har statistikk å
vise til. Da hun spiste på denne argentinske restauranten sammen med 10
kjøttetere, var alle euforiske etterpå. Det
var den beste biffen de hadde smakt.
Entrana var retten samtlige bestilte. 24
dollar, og verdt hver krone. Og er ikke
kjøtt din favoritt, er Aji Relleno et godt
alternativ. Nå har de forresten nettopp
startet med brunch her også, opplyser
Anki.
557 Driggs Ave, Brooklyn

Pedikyr-pause?

Trendy thai
Sea Thai Restaurant har god og
rimelig thaimat, forteller Anki når vi
ankommer neste stopp på hennes
«Mine New York-favoritter»-liste.
Her får du tildelt en elektronisk
dings som piper når bordet ditt er
klart. Ventingen skjer i baren. Hvis
du ikke må på do i løpet av
måltidet, gå dit likevel. Doene
befinner seg i runde rom, og du

SØTE SAKER:
På Caprices by
Sophie kan du
fråtse i kaker.
Hva med en
vannbakkels i
form av en svane?

SKJØNNHETSPLEIE: Morgan Greco tar en manikyr-pause fra shoppingen i Williamsburg.
Primp & Polish er en av de nyoppstartede skjønnhetssalongene i området.
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kan følge med på hva som skjer
ute i restauranten på skjermer inne
på toalettene. En av episodene i
suksesserien «Sex og singelliv» er
spilt inn på denne restauranten.
Kanskje ikke like gøy som for ti år
siden, da serien fortsatt hadde
noen nye episoder flimrende på
lerretet, men verdt å vite!
114 N 6th St, Brooklyn

Kakemomsing
Williamsburgs nyåpnede bakeri
Caprices by Sophie serverer vannbakkels formet som svaner. Og
det er nettopp det kjæresteparet
som er her nå deler. Rolige
bevegelser, ømme blikk og
mumlende småprating. I vinduet
henger kakene i runde glassmontere festet med usynlige snorer.
Innredningen er enkel og bonderomantisk. I bakgårdshagen kan du slå
deg ned med en kopp te og
småkaker i timesvis. Så nærme
skyskraperjungelen, men likevel
fredelig.
138 N6th Street (Bedford &
Berry), Brooklyn

Reisefakta

Når du blir sliten av shopping og generell
titting, kan du for eksempel slå deg ned i en
stol på Primp & Polish. Her får du både
sjelsro og nye negler. Morgan Greco er en av
dem som synes det hørtes riktig så fint ut.
Hun har imidlertid ikke klart å bestemme seg
for hvilken farge hun skal velge helt ennå.
– Kanskje grå? smiler hun spørrende.
Kjæresten hennes får også manikyr, men ser
hakket mer ukomfortabel ut. De som jobber
på Primp & Polish kaller seg neglekunstnere.
De kan lage det meste i neglelakk på tuppen
av en finger. Kanskje Marilyn Monroe kunne
vært noe å smykke seg med? Eller hva med
et landskapsmaleri på tommelfingerneglen?
Voksing tilbys også. Og selvfølgelig pedikyr.
189 Grand St, New York/ 172 Bedford
Ave, Brooklyn/ 845 Manhattan Ave,
Brooklyn

SPENNENDE SMAKER: Sea Thai
Restaurant har billig mat. På toalettene kan du se hva
som skjer i restauranten via videoovervåking.

BROOKLYN
New York City består av fem bydeler,
hvorav Manhattan er den mest kjente.
Brooklyn er den mest folkerike
bydelen, og den ligger sørøst for
Manhattan, forbundet med hverandre
via tre broer, ikke minst legendariske
Brooklyn Bridge. Williamsburg er et
område i Brooklyn.

Markedsmekka
Nå vil Anki ta oss med under jorda,
over til Manhattan. Fra Bradford
Station tar det bare ti minutter til
Union Square, forteller hun. Målet er
Chelsea Market rett ved Meatpacking
district med sine mange kafeer og
restauranter. Markedet ligger i den
nedlagte kjeksfabrikken der de
produserte Oreo. En av butikkene
Anki anbefaler heter Anthropologie.
Her finner du sko, smykker, møbler,
bøker, krimskrams og klær. Flere
steder i er det satt opp stillebener

med inspirerende ideer til fornying av
hjemmet. Butikken er stor og går
over to etasjer. I den nederste
etasjen, innerst i et lite rom, er det
alltid salg! Her kan du finne skatter
hele året. Noen ganger med den røde
merkelappen 70%!
75 Ninth Ave, Chelsea

MARKED: Chelsea Market med
sine mange butikker, matboder
og yrende liv, er et yndet sted for
innfødte, såvel som turister.

GALLERI: Janet A. Cook er en av kunstnerne Anki omgås i New
York. Her på Dacia Gallery i Lower East.

Kul kunst
Gallerier er selvfølgelig også et punkt på den norske kunstnerens liste. Steven Harvey Fine Art Projects er ett av dem. Her
skifter de utstilling en gang i måneden. I tillegg har de et
prosjektrom på den andre siden av kvartalet. Der er det
eksperimentell kunst som gjelder. Verkene som produseres
og stilles ut der selges ikke. Dette galleriet satser på malerisk
kunst. Alle som stilles ut her, har en likhet i penselstrøkene,
forteller Anki. En av favorittkunstnerne hennes, Katherine
Bradford, hadde utstilling her. Hun er 70 år.
– Råsprek dame.
Tøffe bilder. Skikkelig maling! utbryter
Anki. I samme
område, Lower East,
ligger også Dacia
gallery og The Lodge
gallery.
SHOPPINGFRELSE: Anthropologie
er en av butikkene du bør innom når
du avlegger Chelsea Market et
besøk. To etasjer med klær, møbler
og pyntegjenstander.

FAVORITT: The Lodge
Gallery i Lower East
er et av favorittgalleriene til Anki i New
York. Det ligger i
Lower East.

VINDUSSHOPPING:
Pyntegjenstander
som denne gule
vasen er det flust av
på Anthropologie.
Kanskje ikke det
mest praktiske å kjøpe som turist, men
gøy å se på.

CUPCAKE-HIMMELEN: På Magnolia Bakery kan du få alle kakene du
begjærer. Stedet er spesielt kjent
for sine cupcakes.

BOKBIND: Til og med bøkene på
Anthropologie har fått spesialbokbind
for å passe inn i butikken. Kanskje en
ide å ta med seg hjem?

Også verdt et besøk
●●Brooklyn Brewery: Guidede turer
med ølsmaking.
●●Brooklyn Bowl: Konsertlokale.
●●Rockwood Music Hall: Musikksted
der bandet skiftes etter en time.
●●Amor y Amargo: Liten, spansk bar.
●●Beacon‘s Closet: Second hand
shopping.
●●Magnolia Bakery: Cupcake-himmelen.
●●Noosphere: Galleri som stiller ut
norske kunstnere.
●●The Art Students League of NY:
Kunstkurs, åpent for alle 7 dager i uka.
●●The High Line: Urban park over
gateplan.

NESTE UKE: Bli med på
leserreise til New York!
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