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Mitt första intryck under tåg- och 
taxiresan från flygplatsen Ben Gu-
rion in till Tel Aviv, eller Tel Aviv- 
Yafo som staden heter officiellt, är 
att jag har anlänt till en europeisk 
miljö. Arkitekturen tycks inte reflek-
tera Israels centrala läge mitt i Mel-
lanöstern.  Men på mina rundvand-
ringar upptäcker jag ganska snabbt 
stadens unika, mindre europeiska, 
egenheter. 

Levantens ymnighetshorn
En regel som jag alltid försöker till-
lämpa när jag besöker ett nytt stäl-
le är: gå till torget för att känna sta-
dens puls. Tel Avivs livligaste mark-
nad, Carmel Market, befinner sig nä-
ra mitt hotell på Trumpeldor Street 
(jag tror att jag valde gatunamnet 
före hotellet). Vid ingången till Ha-
Karmel genomgår alla en halvhjär-
tad säkerhetskontroll. Därefter föl-
jer jag bara med i flödet, in på den 
långsmala, övertäckta marknadsga-
tan. Jag snappar upp hebreiska, rys-
ka, franska och arabiska i denna fan-
tastiska smältdegel där öst och väst 
möts i en färg- och doftorgie. 

Majoriteten av marknadsförsäl-
jarna är sefardiska judar som genom 
historien alltid har lyckats samexis-
tera med araber. Jag kastar lystna 
blickar på bergen av druvor, oliver, 
dadlar, nötter och färggranna kryd-
dor.  Jag suktar efter spettgrillad 
schawarma, krämig hummus, smö-
riga tahini och uppfriskande tabbou-
li. Ingen av dessa rätter, frukter och 
grönsaker är unika för Israel, men 
det breda utbudet ger ett intryck av 
att Tel Aviv är Levantens ymnighets-
horn. För att stilla min glupskhet 
köper jag en stor påse med baklava 
skurna i olika former.  När jag någ-
ra dagar senare ska återvända hem 
har jag bara lyckats äta hälften och 
med tungt hjärta lämnar jag den 
klibbiga massan på hotellrummet. 
Jag lär mig snabbt att det i Israel in-
te är ovanligt att magen är mätt före 
ögat (som det heter på danska). Sou-
venirjägare brukar gå till den närbe-
lägna Nahalat Binyamin Crafts Mar-
ket där man kan botanisera bland 
handarbeten och hantverk (endast 
tisdagar och fredagar).

En kväll letar jag mig till Ramban 
Street, som korsar Carmel Market, 

för att besöka musikrestaurangen 
Beit Haamudin, vars lokaler befin-
ner sig i en lite sliten byggnad som 
påminner om spansk kolonialarki-
tektur. Musikkrogen bjuder på god 
mat, en uteservering, somriga drin-
kar och sex dagar i veckan live jazz 
i en intim miljö. 

Trendigt Neve Tzedek
Söder om Carmel Market ligger 
Neve Tzedek, det första helt judis-
ka kvarteret som 1887 uppstod på 
sanddynerna utanför Jaffas stads-
mur. I början byggde man orientalis-
ka envåningshus och senare tillkom 
art nouveau och andra europeiska 
stilar. Efter andra världskriget för-
slummades området och hotades av 
rivning. Som tur var återupptäcktes 
områdets charm under 90-talet och 
gentrifieringen kom snabbt i gång. I 
dag är det Tel Avivs mest fashionab-
la stadsdel med pastellfärgade hus, 
trendiga kaféer och chica butiker.

Neve Tzedek är i princip en för-
stad till Jaffa. Yāfa (som staden heter 
på arabiska) införlivades efter själv-
ständighetskriget 1949 med Tel Aviv. 
Beslutet var inte helt okontroversi-
ellt eftersom många palestinier för-
drevs från sina hem och aldrig fick 
återvända. Jaffa är en av världens 
äldsta hamnstäder och nämns på fle-
ra ställen i Bibeln. Under historiens 

gång erövrade egyptier, assyrier, gre-
ker, araber och Napoleon staden för 
att det var en knutpunkt för handel 
från och till Palestina. 

I dag förefaller hamnkvarteret 
lite sömnigt och alltför städat med 
souvenirbutiker och dyra fiskres-
tauranger. Men fisken är färsk ef-
tersom fiskare fortfarande landar 
sin fångst här. Jag går upp på kul-
len till Ha-Pisga-parken för att foto-
grafera den klassiska utsikten över 
Tel Avivs stränder. Vägen ner till 
centrum leder genom stämnings-
fulla kullerstensgränder som sling-
rar sig genom fästningen. Jag missar 
visserligen Israels största loppmark-
nad  (öppen varje dag, förutom lör-
dag 10–15), men i stället har jag en 
chans att besöka några gallerier, en 
vintagebutik och en hantverksatel-
jé. Parfymeriet Zielinski & Rozens 
(10 Rabbi Pinchas, Jaffa) avsiktligt 
gammalmodiga presentation av sina 
förföriskt doftande varor väcker min 
nostalgi, och jag köper flera i brunt 
papper inslagna tvålar.  

Den vita stadsdelen
Judiska invandrare från Europa an-
lände fram till 1930-talet alltid med 
båt till Jaffa och många bosatte sig 
här. Det ledde till överbefolkning 
som i sin tur förorsakade spänning-
ar mellan de lokala araberna och in-
vandrarna . År 1909 tog 66 judiska 
familjer beslutet att bygga ett nytt 
samhälle enligt den brittiska träd-
gårdsstadsmodellen. Nybyggarna 
betraktas som grundläggarna av 
Tel Aviv, den första hebreiska sta-
den i modern tid. En uttorkad flod-
bädd förvandlades till en lummig es-
planad med fikonträd. 

Rothschild Boulevard kantas i 
dag av eleganta restauranger och 
det är även det finansiella distrik-
tets hjärta. Judiska arkitekter som 
på 1930-talet flydde från nazister-
na lockades till Tel Aviv och fick 
här förverkliga sina professionel-
la drömmar. Många hade studerat 
på Bauhausskolan vars socialistis-
ka och funktionella ideal tilltala-
de de sionistiska pionjärerna.  Fle-
ra tusentals byggnader som tog av-
stamp i den geometriskt asketiska 
Bauhausestetiken färdigställdes på 
Rothschild Boulevard och i de om-
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Israel  Tel Aviv uppvisar Israels soliga, moderna, unga 
och positiva sida. Staden anses vara en av de mest 
gayvänliga storstäderna och hör till världens bästa 
strandmetropoler. Ett mångsidigare nöjesutbud hit-
tar man inte någon annanstans i Mellanöstern. 

Tel Aviv   
– en myllrande bubbla

liggande trakterna. För 14 år sedan 
beslöt Unesco att utnämna den ”Vi-
ta stadsdelen”, som omfattar närma-
re tusen historiska byggnader, till ett 
världsarv. Jag rekommenderar ett 
besök på Bauhaus Center (77 Dizen-
goff Street) som säljer böcker, snyg-
ga planscher och allt möjligt krims-
krams som förknippas med den mo-

dernistiska stilen. De ordnar även 
guidade promenadturer. 

Strandmetropolen är en bubbla
Stränderna är i samma särklass som 
nöjeslivet. Hela den västra sidan av 
staden kantas av Medelhavet och det 
finns 16 olika sandstränder som kan 
läsas som en sociologisk karta över 

staden (står det i guideboken). Gil-
lar man att chilla och spela trummor 
vid solnedgången ska man dra till 
Banana beach, ultraortodoxa judar 
badar helst på Nordaus strand och 
Hilton beach är party- och gayvän-
lig. På Gordon och Frischman häng-
er många unga som gillar att koppla 
av med beachvolleyboll och matkot 
(en i Israel mycket populär racket-

sport).  Där finns också de livligaste 
strandkaféerna och restaurangerna. 
Man har en avslappnad inställning 
till alkohol i Tel Aviv, men under mitt 
fyra dagars besök stötte jag ingen-
stans på redlösa människor. Både 
det lokala ölet och i synnerhet röd-
vinet är utmärkta.

Tel Aviv betraktas av många is-
raeler som en ”bubbla”. Det kan fö-

refalla som om kontroversiella frå-
gor, som byggandet av nya judiska 
bosättningar på Västbanken, är av-
lägsna problem som knappast berör 
denna moderna metropols invåna-
re. Det påstås ofta att Tel Aviv-bor-
na lever sina egna liv. På hemsidor 
och i böcker kan man läsa att de gil-
lar att festa, koppla av på stranden 
och att de välkomnar hbtq-turis-

ter med öppna armar. I största all-
mänhet iakttar de inte sabbaten lika 
strängt som Jerusalemborna. Det 
stämmer säkert, men jag tror också 
att en stor del av invånarna här är 
lite mer beredda att ifrågasätta den 
nuvarande urkonservativa reger-
ingens politik. Tel Aviv är en judisk 
stad men drygt en tredjedel av Ya-
fos, eller Jaffas, befolkning är mus-

limer. Här syns inga murar och Tel 
Aviv-Yafo är förmodligen det enda 
stället i Israel där man kan upple-
va judar och araber partaja tillsam-
mans till popmusik med inslag av 
arabiska tongångar.
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●● Innanför Tel Aviv Mu-
seum of Arts fula be-
tongbunker gömmer 
sig en guldklimp. Muse-
et äger en imponerande  
samling impressionister 
men juvelen i kronan är 
Gustav Klimts helfigurs-
porträtt av Friederike 
Maria Beer. Peggy Gug-
genheims gåva bestå-
ende av 36 verk av sur-
realistiska och abstrak-
ta konstnärer (Jackson 
Pollock!) är en av många 
exceptionella privat-
samlingar som ställs ut 
här. Titta också in på 
Helena Rubinstein Pavil-
lion som ordnar tillfäl-
liga utställningar med 
samtida konstnärer. 

●● Som ett litet land 
kan Israel stoltsera med 
ovanligt många fantas-
tiska klassiskt utbildade 
musiker. Men de flesta 
arbetar huvudsakligen 
utomlands för att löner-
na är så låga i hemlan-
det. Trots detta är Isra-
els filharmoniska orkes-
ter i världsklass (chefs-
dirigent: Zubin Mehta). 
Orkesterns hemvist är 
Charles Bronfman Au-
ditorium (mellan Roth-
schild Boulevard och Di-
zengoffs köpcentrum). 
Israeli Opera är landets 
enda operasällskap. 
Men begåvade manliga 
sångare är sällsynta i Is-
rael, däremot finns det 
nog talangfulla sopra-
ner och ett överflöd av 
duktiga (opera)dirigen-
ter (Asher Fisch, Omer 
Meir Wellber,  Daniel 
Cohen m.fl.) 

●● Danslegenden Martha 
Graham var med om att 
grunda Batsheva Dan-
ce Company. Hon upp-
täckte också sällskapets 
nuvarande konstnärli-
ga ledare Ohad Naharin 
som i dag räknas till den 
moderna dansens främ-
sta koreografer. Na-
harin utvecklade ock-
så träningsmetoden ga-
ga som är lämplig för al-
la som älskar att dansa. 
Gaga kan vem som helst 
dansa och det ordnas 
öppna klasser på dans-
centret.

 staden. Utsikten från Hotell Carlton mot 
marinan, Gordon och Frischman Beach.

marknad. Utbudet av baklava och halva är stort på 
Carmeltorget.

 berg av druvor. Carmel Market  
uppvisar Levantens ymnighetshorn.

 botanisera. Nahalat Binyamin Crafts Market passar för sou-
venirjägare som jagar hantverk och handarbeten.


