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Se & gJøRe
en gang var Chicago kjent som en havn for  
kjeltringer og gangstere, synonym med beryktede 
navn som al Capone og Bonnie og Clyde. i dag 
har den forblåste byen et skinnende rent rykte 
som et internasjonalt, kommersielt forretnings-
sentrum med en eklektisk blanding av arkitektur, 
teater i verdensklassen, kunstutstillinger og entu-
siastiske idrettsfans.

åpenbar. Gjelder ikke det 
alle byer? Men på vandring 
i avkroker fjernt fra turis-
tene som svermer rundt 
Navy Pier i sentrum eller 
beundrer mesterstykkene 
på Art Institute of Chicago, 
er det lettere å forstå hva 
de mener. Kryss en enkelt 
gate, fra et nabolag til 
det neste, og du vil finne 
en helt annen arkitekto-
nisk stil, annerledes skilt 

dem, og få en bedre forstå-
else av hvordan hovedsta-
den i Illinois faktisk er en by 
av nabolag.

the aRt inStitute 
of ChiCago
To imponerende bronselø-
ver vokter inngangen til Art 
Institute of Chicago, som 
huser en av de største 
kunstsamlingene i verden. 
Kunstverkene spenner fra 

og en helt annen atmos-
fære i gatene. En enkelt 
helg er langt fra nok til å 
finne din egen vei gjennom 
det enorme lappeteppet 
av Chicagos nabolag — 
Ukrainian Village, Beverly, 
Uptown, Rogers Park, Brid-
geport, Bronzeville, Lincoln 
Park, Back of the Yards, 
Hegewisch og Logan 
Square. Men det er tid nok 
til å undersøke et par av 

ChiCago er den stør-
ste metropolen i hjertet av 
Amerika, med tre millio-
ner innbyggere i en by full 
av skyskrapere som ser ut 
som de stiger rett opp av 
vannet i Lake Michigan. 
Byen viste seg som en tøff 
overlevende etter at den 
ble ødelagt i en kjempe-
brann i 1871. En kjempe-
strøm av innvandrere fra 
hele verden på begynnel-

sen av 1900-tallet brakte 
med seg en ny giv, kulturell 
innsprøyting og den umis-
kjennelige lyden av Chi-
cago-blues. Innbyggerne 
har skapt en by på høyden 
med de beste i USA, med 
sine gedigne skyskrapere, 
inkludert Sears Towers (et 
av de høyeste i verden), 
blomstrende etniske nabo-
lag, forretningsdistrikt 
ved innsjøen, et revitali-
sert bysentrum, fasjona-
bel shopping langs den 
berømte Michigan Avenue 
og idrettslag i toppklassen. 

Forestillingen om at Chi-
cago er en by sammen-
satt av nabolag virker først 

3000 f.Kr. fram til nåtiden, 
inkludert en berømt sam-
ling impresjonistkunst med 
flere Monet-malerier.
Pris: $12
Adresse: 111 South  
Michigan Avenue; 
Tlf: +1 312 443 3600
www.artic.edu
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aRkitektoniSk 
RunDtuR
Chicago byr på en rekke 
fine turer, til fots, på sykkel, 
med Segway (en høytek-
nologisk, motorisert tohju-
ling � se www.citysegway-
tours.com) og båt. Blant de 
beste og mest populære 
er et elvecruise drevet av 
Chicago Architecture Foun-
dation, som fokuserer på 
byens høyt elskede byg-
ninger. Du får blant annet 
se bygg utformet av arki-
tekter som Frank Lloyd 
Wright, Louis H. Sullivan, 

ter, badestrender, golf-
bane, gresskledde enger, 
blomsterhager, drivhus 
og idrettsbaner. Den mest 
populære attraksjonen er 
Lincoln Park Zoo, der du 
kan se hundrevis av ekso-
tiske dyr i sine naturlige 
omgivelser, dra på padle-
tur, virtuell safari og kjøre 
karusell med truede dyre-
arter av 48 håndlagede 
tredyr.
Pris: Gratis
Adresse: 2001 N. Clark 
Street 

Tlf: +1 312 742 2000 
www.lpzoo.com

Steppenwolf 
theateR CoMpany
Dette legendariske teater-
selskapet satte Chicago på 
teaterkartet tidlig på 1980-
tallet med skuespillere som 
Gary Sinise og John Mal-
kovich. Fortsatt har scenen 
såpass kred at de begge 
kommer tilbake for spora-
diske forestillinger. Dette 
er i høy grad et skuespiller-
drevet teater, med oppset-
ninger som True West og 

Ludwig Mies van der Rohe 
og Helmut Jahn, som alle 
har satt sitt sterke preg på 
Chicago. 
Pris: $26-28
Adresse: 224 South  
Michigan Avenue
Tlf: +1 312 922 3432 
www.architecture.org

linColn paRk
Chicagos største park 
begynner på North Avenue 
og følger kysten av Lake 
Michigan nordover mange 
kilometer. Den innehol-
der en rekke severdighe-

David Copperfield.
Adresse: 1650 N Halsted 
St  
Tlf: +1 312 335 1650 
www.steppenwolf.org

the fielD MuSeuM
Chicagos fantastiske Field 
Museum of Natural History 
er aller mest kjent for – 
Sue –, den største og mest 
komplette Tyrannosaurus 
Rex-fossilen noensinne 
funnet. Dinosauren ble 
gravd opp i South Dakota, 
og kjøpt av museet for over 
8 millioner dollar. Av andre 

severdigheter er mulig-
heten for å følge verden 
gjennom øyet til en bille, 
et egyptisk gravsted, glø-
dende lavastrøm og nær-
kontakt med de menneske-
etende Tsavo-løvene. 
Pris: $12  
Adresse: 1400 S. Lakes-
hore Drive
Tlf: +1 312 922 9410
www.fmnh.org
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Tel: +1 773 248 6228
www.charlietrotters.com

eveReSt
Høyt over byen med impo-
nerende utsikt fra 40. 
etasje ligger restauranten til 
den verdenskjente Alsace-
kokken Jean Joho. Stilen 
hans er en blanding av 
utsøkte og enkle råvarer for 
å skape uvanlige smaks-
kombinasjoner, som kaviar 
eller gåselever med poteter 
eller kål. 
Adresse: 440 South 
LaSalle Street, One Finan-
cial Plaza building
Tlf: +1 312 663 8920 
www.everestrestaurant.
com

tRattoRia no. 10
Du finner betydelig italiensk 
sjarm i denne kjellerrestau-
ranten med sine krumme 
døråpninger, oransje toner, 
veggtegninger og terrakot-
tagulv. Den moderne itali-
enske menyen byr på flere 
interessante pastaretter i 
tillegg til fersk fisk, kjøtt, 
sjømat og risotto. Husets 

spesialitet er håndlagd 
ravioli fylt med sesongens 
råvarer, samt gresskar og 
squash med valnøttsaus.  
Adresse: 10 Nord Dearborn 
Street 
Tlf : +1 312 984 1718 
www.trattoriaten.com

SaltauS 
I en århundregammel tid-
ligere kjøttfabrikk byr Sal-
taus på en elegant, mini-
malistisk atmosfære. Maten 
kommer med innslag både 
av Middelhavet og Asia. 
Prøv hommus, med både 
en søt og frisk skarphet, 
eller fire små helt forskjel-

lige smaksopplevelser i en 
global dim sum. Det er lurt 
å bestille bord, spesielt på 
fredager.
Adresse: 1350 West Ran-
dolph Street
Tlf: +1 312 455 1919
www.saltaus.com

BloCk 44
En av de nyere ankomne, 
og et godt valg for moderne 
amerikansk kost. Stedet er 
mørkt innredet i tre og skinn, 
og forrettene overdådige: 
laks på asparges med dillri-
sotto og grillet svinemørbrad 
med sirup av granateple. 

Adresse: 4365 North Lin-
coln Avenue
Tlf: +1 773 868 4404
www.block44chicago.com

BeRghoff
Ingen fancy oppskrifter 
eller minimalistisk innred-
ning her. Berghoff er en 
Chicago-institusjon, med 
Gemutlichkeit, eikepanel, 
kelnere i veteranklassen 
og sjenerøse tyske klassi-
kere som wienerschnitzel, 
bratwurst og knockwurst.
Adresse: 17 W. Adams St. 
Tlf: +1 312 427 3170
www.berghoff.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Besøkende rangerer byens restauranter i topp-
klassen, og noen av uSas nyeste og mest 
kjente kokker arbeider i Chicago. Du vil finne et 
stort utvalg spisesteder med utmerket mat i alle 
prisklasser.

ChaRlie tRotteR’S 
ReStauRant
Charlie Trotter er kongen 
av Chicago på matfronten, 
og restauranten regnes for 
en av verdens beste. I en 
1800-tallsbygning i Lincoln 
Park lager kjendiskokken 
perfeksjonerte kunstverk 
ut av sesongens råvarer. 

Kakesjef Della Gossett  
gjør dessertene like ufor-
glemmelige som forrettene. 
Bordbestilling er nødven-
dig, og restauranten er  
ofte bortbestilt måneder  
på forhånd. 
Adresse: 816 W Armitage 
Ave 0614 
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Tel: +1 773 248 6228
www.charlietrotters.com

eveReSt
Høyt over byen med impo-
nerende utsikt fra 40. 
etasje ligger restauranten til 
den verdenskjente Alsace-
kokken Jean Joho. Stilen 
hans er en blanding av 
utsøkte og enkle råvarer for 
å skape uvanlige smaks-
kombinasjoner, som kaviar 
eller gåselever med poteter 
eller kål. 
Adresse: 440 South 
LaSalle Street, One Finan-
cial Plaza building
Tlf: +1 312 663 8920 
www.everestrestaurant.
com

tRattoRia no. 10
Du finner betydelig italiensk 
sjarm i denne kjellerrestau-
ranten med sine krumme 
døråpninger, oransje toner, 
veggtegninger og terrakot-
tagulv. Den moderne itali-
enske menyen byr på flere 
interessante pastaretter i 
tillegg til fersk fisk, kjøtt, 
sjømat og risotto. Husets 

spesialitet er håndlagd 
ravioli fylt med sesongens 
råvarer, samt gresskar og 
squash med valnøttsaus.  
Adresse: 10 Nord Dearborn 
Street 
Tlf : +1 312 984 1718 
www.trattoriaten.com

SaltauS 
I en århundregammel tid-
ligere kjøttfabrikk byr Sal-
taus på en elegant, mini-
malistisk atmosfære. Maten 
kommer med innslag både 
av Middelhavet og Asia. 
Prøv hommus, med både 
en søt og frisk skarphet, 
eller fire små helt forskjel-

lige smaksopplevelser i en 
global dim sum. Det er lurt 
å bestille bord, spesielt på 
fredager.
Adresse: 1350 West Ran-
dolph Street
Tlf: +1 312 455 1919
www.saltaus.com

BloCk 44
En av de nyere ankomne, 
og et godt valg for moderne 
amerikansk kost. Stedet er 
mørkt innredet i tre og skinn, 
og forrettene overdådige: 
laks på asparges med dillri-
sotto og grillet svinemørbrad 
med sirup av granateple. 

Adresse: 4365 North Lin-
coln Avenue
Tlf: +1 773 868 4404
www.block44chicago.com

BeRghoff
Ingen fancy oppskrifter 
eller minimalistisk innred-
ning her. Berghoff er en 
Chicago-institusjon, med 
Gemutlichkeit, eikepanel, 
kelnere i veteranklassen 
og sjenerøse tyske klassi-
kere som wienerschnitzel, 
bratwurst og knockwurst.
Adresse: 17 W. Adams St. 
Tlf: +1 312 427 3170
www.berghoff.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Besøkende rangerer byens restauranter i topp-
klassen, og noen av uSas nyeste og mest 
kjente kokker arbeider i Chicago. Du vil finne et 
stort utvalg spisesteder med utmerket mat i alle 
prisklasser.

ChaRlie tRotteR’S 
ReStauRant
Charlie Trotter er kongen 
av Chicago på matfronten, 
og restauranten regnes for 
en av verdens beste. I en 
1800-tallsbygning i Lincoln 
Park lager kjendiskokken 
perfeksjonerte kunstverk 
ut av sesongens råvarer. 

Kakesjef Della Gossett  
gjør dessertene like ufor-
glemmelige som forrettene. 
Bordbestilling er nødven-
dig, og restauranten er  
ofte bortbestilt måneder  
på forhånd. 
Adresse: 816 W Armitage 
Ave 0614 

Destinasjon: ChiCago
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



BaReR & natteliv

Byen der jazz og blues ble myndig er fortsatt et 
av de beste stedene for forestillinger i verdens-
klassen i begge sjangre. teaterscenen blom-
strer også, med hundrevis av forestillinger, fra 
store oppsetninger til bakgårdseksperimenter. 

gReen Mill Jazz CluB
og store internasjonale jaz-
zartister, mens søndag 
kveld byr på Uptown Poetry 
Slams - tøffe urbane dikt 
lysår fra 1800-tallets vif-
tende lommetørkle-poesi.  

Sett deg i Capotes favo-
rittstol på denne tidløse 
jazzklubben. Etter 70 år 
klarer stedet fortsatt å 
trekke til seg gode lokale 

Adresse: 4802 N Broadway 
Ave   

ReSeRvation BlueS
Da gitarist Eddy “The 
Chief” Clearwater ankom 
Chicago fra Mississippi i 
1950 med en Greyhound-
buss, følte han instinktivt at 
han hadde kommet hjem. 
�Det var som å komme til 
blues-himmelen. Musikk-

scenen i Chicago er så 
åpen”, sier han. Beviset er 
Clearwater selv, som fort-
satt er inspirert nok til å 
drive sin egen klubb, for 
folk som vil høre blues like 
sjelfull som en portugisisk 
fado. 
Adresse: 1566 N.  
Milwaukee Ave

g-Cue BilliaRDS 
anD ReStauRant
En enorm biljardhall med 
mer enn 20 turneringsbord 
fra Belgia over to etasjer, 
proffe nok til at Gay Games 
ble avholdt her. Undervis-
ningstimer for dem som 
ikke vet opp-ned på en kø, 
i tillegg til et 20-tall ulike 
typer martini og et impo-
nerende utvalg whisky og 
konjakk. 
Adresse: 157 North 
Morgan Street 

kafeeR
Caffèann SatheR
Denne lokale favoritten 
spesialiserer seg på frok-
ost, svensk mat og god 
service. De populære 
kanelbollene gjorde i sin tid 
stedet berømt, og du kan 
få uvanlige kombinasjoner 
som pannekaker med kjøtt-
boller.
Adresse: 5207 N. Clark St. 

oRange
Som med mange spiseste-
der i den populære bydelen 
Lakeview, er det ofte lange 
køer utenfor Orange når 
det er tid for helgebrunch, 
så det er lurt å komme 
tidlig. Orange byr på en 

blanding av hjemlig atmos-
fære og oppstæsjet mat, 
som grønne egg og skinke, 
en overraskende vri på 
doktor Seuss’ fantasirett. 
Hemmeligheten er pesto. 
Adresse: 3231 North Clark 
Street

Cafe JuMping Bean
Et hyggelig sted å starte 
dagen med en sandwich 
eller ta en kaffe mellom  
slagene. De lave prisene 
og den fargerike atmos-
fære er et friskt pust i en  
by som drukner i Star-
bucks. 
Adresse: 1439 West 18th 
Street
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Start i sentrum i flaggskipet Macy’s on State 
Street et kjøpesenter som tilbyr alt fra fin  
sjokolade til sølvbrett du kan servere dem på. 
hvis du er ute etter en smalere handletur, dra 
til det trendy småbutikkområdet ved wicker 
park. Blant de lokale favorittene er Brooke 
James ltd., som selger shabby-chic svenske 
og franske kommoder, bord, kister og stoler, 
krystallysekroner og lampetter. populær er 
også orange Skin’s for mer strømlinjeformede 
husartikler.

The MagnifiCenT Mile, 
nord for the Loop langs 
Michigan Avenue, er et 
nabolag så fullt av byens 
mest glamorøse, eksklu-
sive butikker at det ikke 
føles som et nabolag i det 
hele tatt. Området pleier 
også den amerikanske for-
kjærligheten for kjøpesen-
tre og store kjedeforretnin-
ger. 

Du må også få med deg 
det hyggelige, litteratur-
elskende (noen vil si ner-
dete) nabolaget Hyde Park 
med noen av de beste 
bokhandlene i byen: 57th 
Street Books (1301 East 
57th Street, 773 684 1300), 
Seminary Co-op Books-
tore (5757 South University 
Avenue, 773 752 4381),  
og Powell’s Bookstore 
(1501 East 57th Street, 
773 955 7780). 

BoalteRnativeRShopping

Adresse: 171 West  
Randolph Street
Tlf: +1 312 236 0123
www.allegrochicago.com

the inn of ChiCago
For et rimeligere opphold, 
men fortsatt i hjertet av 
byen, prøv The Inn of Chi-
cago (også kjent som Best 
Western Inn of Chicago). 
Fantastisk utsikt over Chi-
cago-horisonten fra takter-
rassen i 22. etasje. 
Pris: Dobbeltrom fra $129 
Adresse: 162 East Ohio 
Street 
Tlf: +1 800 557 2378
www.innofchicago.com

the JaMeS ChiCago 
Stilig design og individu-
elt utformede rom like ved 
travle Rush Street, ikke langt 
fra the Magnificent Mile.
Pris: Dobbeltrom fra $250, 
suiter opp mot $2000. 
Adresse: 55 East Ontario 
Street
Tlf: +1 312 337 1000
www.jameshotels.com

hotel allegRo 
Hotel Allegro i teaterområdet 
The Loop har 483 rom i art 
deco-design i sjatteringer 
av korall og rosa. 
Pris: Dobbeltrom fra  
$190

 StaRt i SentRuM 
i flaggSkipet 
MaCy’S on State 
StReet et kJøpe-
SenteR SoM tilByR 
alt fRa fin SJoko-
laDe til SølvBRett 
Du kan SeRveRe 
DeM på. 
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flyplaSSen
Fra O’Hare International 
Airport til the Loop, ta El’s 
Blue Line, en 40 minutters 
tur. Fra Midway Internatio-
nal Airport til The Loop, ta 
Orange Line på rundt 30 
minutter.  
 
lokaltRafikk
Chicago har det største 
offentlige transportsystemet 
i landet, og det er raskt, lett 
og rimelig å komme seg 
omkring i byen. Togsyste-
met, El, har både under-
grunnsbaner og baner over 
byen. De fleste turistene 
bruker El, men busser 
dekker også hver del av 
byen samt forstedene, dog 
med færre avganger. El 
og bussystemet er relativt 
enkle å finne ut av, og har 
en turplanlegger på nettet: 
tripsweb.rtachicago.com. 
Det er også lett å komme 
seg rundt til fots.

taxi
Det finnes svært mange 
drosjeselskap i Chicago og 

de er lette å finne på gaten, 
og rimelige for korte reiser. 

poSt
US POST OFFICE
100 W Randolph St 
Phone: +1 312 263 2686

apotek
CVS PHARMACY 
205 N Michigan Ave
+1 312 938-4090

tannlege
MIDWEST DENTAL 
GROUP
Mt. Sinai Hospital
2720 W. 15th St. 
+1 773 257 6485

telefon
Landsnummeret til USA er 
+1

nøDnuMMeR
911

elektRiSitet
120 v/60Hz

tuRiStByRå
CHICAGO OFFICE OF 
TOURISM
77 E Randolph St  
Tlf: 312 744 2400  

fakta

innByggeRtall
3 millioner

valuta 
Amerikansk dollar. 1 
USD = 100 cents

åpningStiDeR 
Banker har åpent på 
hverdager mellom 09 
og 15 eller senere, 
og enkelte på lørdag 
morgen. Forretninger 
har som regel åpent 
mellom 09 og 18 fra 
mandag til lørdag, 
mens de fleste kjøpe-
sentre holder åpent til 
21. Mange kjøpesentre 
og større forretninger 
holder åpent på søn-
dager. 

inteRnett
www.ci.chi.il.us
www.cityofchicago.org

aviSeR
Chicago Tribune
Chicago Sun-Times

gReit å vite

kaRt
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 ChiCago haR Det StøRSte offentlige 
tRanSpoRtSySteMet i lanDet, og Det 
eR RaSkt, lett og RiMelig å koMMe Seg 
oMkRing i Byen. 
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