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Snart är det dags för 
Eurovision Song Con-
test. Årets värd är 
Medelhavsstaden Tel 
Aviv, som bjuder på 
en dynamisk restaur-
ang- och klubbscen, ett 
kreativt kulturliv, värl-
dens största samling 
Bauhausbyggnader och 
förstklassiga stränder 
mitt i stan. I de gamla 
kvarterens kullerstens-
gränder fi nns gallerier, 
fi k och marknader som 
säljer precis allt och lite 
till.

Tel Avivs centrala stads-
kärna ligger som en cal-
zonepizza med långsidan 
mot havet. På den fl era 
kilometer långa sandstran-
den pågår en mängd olika 
aktiviteter från arla mor-
gon. Redan innan frukost 
ser jag hur volleybollnäten 
spänns, surfi ngbrädorna 
skjuts ut i vågorna och 
beachgymmen börjar be-
folkas. Strandpromenaden 
fylls av rörelse; folk joggar, 
cyklar och åker elscooter 
som om de fi ck betalt för 
det.

Stadens många mark-
nader har också vaknat 
till liv. Carmel Market är 
den största och mest kän-
da. Vi startar vid Allenby 
Street och kliver rakt in 
i de trånga gränderna, ett 
eldorado för foodies där 
frukt, grönt och fi sk lig-
ger vackert uppdukat i de 
små stånden. I andra än-
den av matmarknaden lig-
ger hantverksmarknaden 
Nahalat Binyamin Street. 
Mitt i stan, omringat av 
skyskrapor, hittar man 
också den världsberöm-
da Vita staden med över 
4 000 Bauhausbyggnader, 
de fl esta byggda under 
1930-talet.

 Likt New York är Tel 
Aviv en smältdegel av folk 
från hela världen. Det är 
kanske också ett skäl till 
att staden genomsyras av 
en frispråkig, liberal och 
öppen inställning till var-
andra och till omvärlden. 

Folk pratar gärna politik, 
och även om det fi nns en 
stor medvetenhet om kon-
fl ikterna i Israel låter inte 
Tel Aviv-borna det påver-
ka deras vardag. Staden är 
också en av världens mest 
gayvänliga städer.

Förberedelserna för Eu-
rovision Song Contest är 
i full gång och man lad-
dar för den stora anstorm-
ningen av fans som väntas 
komma från hela Europa, 
bland annat med utökade 
kommunikationer och fl er 
möjligheter till boende. En 
eurovisionpark står också 
på menyn, liksom stor-
bildsskärmar, matfestivaler 
och nattöppna restaurang-
er, gallerier och butiker.

Tel Aviv är känt för sitt 
sprudlande nattliv och 
korsningen Rothschild 
Boulevard och Nachalat 
Benyamin är en bra ut-
gångspunkt för att utforska 
det närmare. Här ligger 
Speakeasy vars takterrass 
inte är så hemlig som nam-
net antyder. Det är dock 
baren Jimmy Who i bot-
tenvåningen, där en halvt 
dold dörr utan skylt le-
der in till en mörklagd bar 
med stort dansgolv. Baren/
konstgalleriet/klädbutiken 
Kuli Alma är en labyrint 
av rum och våningar, och 
där det blinkar och ping-
lar överallt. Här fi nns ett 
dataspelsrum och stora 
videoskärmar som visar 
kultfi lmer och i baren ser-
veras vodkashots i färger 
så grälla att det sticker i 
ögonen.

Charmiga Jaffa är Tel 
Avivs ursprungliga hamn-

kvarter, det sägs att det 
var härifrån bibelns Jona 
satte segel rakt in i valens 
mun. De smala gränderna 
är kantade med kaféer, 
gallerier, hantverksaffärer 
och modebutiker, som till 
exempel Israels stora de-
signhus Maskit. Hos par-
fymeri Zielinski & Rosen 
står apotekarfl askor på rad 
och ojämna tvålar skurna 
från stora block är inslagna 
i brunt papper. De kunniga 
parfymörerna hjälper till 
att hitta den rätta doften 
för varje kund.

Kvällstid blir Jaffas 
grönskande kullerstensga-
tor till ett stort trädgårds-
party där musiken, vinet 
och människorna fl ödar 
fram och tillbaka mellan 
uteserveringarna.

Bakom en sjabbig, graf-
fi ttidekorerad dörr i in-
dustriområdet Florentine 
ligger Beit Romano, ett 

av stadens mest spän-
nande uteställen. Längs 
de långa balkongerna som 
kantar gården står bord 
med bruna pappersdukar. 
Servitriserna öser fram 
fat till alla vid bordet att 
dela på. Varje rätt från 
det öppna köket är ett 
konstverk i sig; en sön-
derfallande köttragu som 
smälter i munnen, krä-
mig hummus med chal-
labröd i papperspåse och 
rödbetscarpaccio toppad 
med parmesanmoln. Ser-
vitrisen avslutar med att 
bjuda laget runt på shots 
– och sänker givetvis en 
själv också, helt enligt 
den chosefria andan som 
präglar Tel Avivs uteliv. 
Framåt midnatt transfor-
meras Beit Romano till en 
nattklubb och ingen går 
hem före gryningen.

Den bästa brunchfala-
feln hittar man på Hako-

Tel Aviv – staden som aldrig sover

❑ ALLMÄNT
Tel Aviv är Israels näst största stad 
och ligger vid Medelhavskusten. 
Bästa tiden att resa hit är vår och 
höst, sommartid kan det bli väldigt 
varmt. Prisnivån för mat och vin är 
ungefär som i Sverige eller något 
högre. 
En lunch kostar från hundralappen, 
middag 150–300 kronor.
Resa hit. Norwegian fl yger direkt 
från Arlanda till Tel Aviv från cirka 
8 000 kronor om du vill besöka Eu-
rovision. Övrig tid från 2 300 kronor 
tur och retur.

Klimatpåverkan. Exempel på 
genomsnittligt koldioxidutsläpp 
inklusive höghöjdseffekt med fl yg: 
Stockholm–Tel Aviv 800 kg/person 
och från Köpenhamn 767 kg/per-
son. Från Göteborg med mellanland-
ning i Istanbul 1 041 kg/person, tur 
och retur.
Anm. Flygutsläppen är i snitt cirka 
1,1 ton per svensk invånare per år, 
vilket är ungefär fem gånger högre 
än det globala genomsnittet. Se kol-
dioxidutsläpp för olika transportal-
ternativ på klimatsmartsemester.se
Källa: ICAO, Chalmers
Ta sig runt. Stan är oerhört pro-

menadvänlig, annars är cykel eller 
elskooter är bra sätt att ta sig fram. 
Tel-o-Funs gröna citycyklar kan 
hyras för drygt 30 kronor om dagen.
tel-o-fun.co.il/en
❑ ATT GÖRA
Marknad: Carmel Market är öppen 
varje dag utom på lördagar, det 
bästa sättet att uppleva lokala sma-
ker i en livlig och vänlig atmosfär.
Adress: HaCarmel St 11
Utfl ykt till Jerusalem: Jerusalem 
är en helig plats för både muslimer, 
judar och kristna och ligger bara sju 
mil sydöst om Tel Aviv, med tåg tar 
det 36 minuter.

❑ ÄTA OCH BO
Poli House by Brown. Poli House är 
som ett levande konstgalleri och har 
både takpool och glamourchef. Dub-
belrum från cirka 2 000 kronor/natt.
thepolihouse.com/en
Herods. Något bedagat, men 
genom renoveringar andas Herods 
fortfarande charmig gammaldags 
sommarfl ärd med sitt toppläge vid 
stranden. Dubbelrum från cirka 
2 000 kronor/natt.
herods-hotels.com
JI Rothschild. Bekvämt läge i Tel Av-
ivs centrum med fräscha och enkla 
rum. Dubbelrum från cirka 1 000 

kronor/natt.
jonathanhotels.com
Puua. Mysig heladagen-restaurang 
i Jaffa med uteservering. Har också 
egen delikatessbutik tvärs över 
gatan.
Adress: Rabbi Yohanan St. 8
Beit Romano. Hipp restaurang och 
uteställe till sent på natten i lovande 
industriområdet Florentine.
facebook.com/romanotlv
Bästa falafeln. Gatuköket Hakosem 
har alltid lång kö till sina matiga 
pitabröd med falafel och shawarma.
falafelhakosem.com
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Tel Aviv är ett paradis för alla som gillar att fi ka, uteserve-
ringarna kantar många av stadens gator och parker.

Loppmarknaden utgör Jaffas hjärta och är ett gytter av små 
gränder fyllda med spännande butiker.

sem runt hörnet på King 
George street. Bakom 
disken fyller män i vita 
kockkläder pitabröd till 
bristningsgränsen med 
nyfriterade falafelbollar, 
sallad, hummus, shawar-
masås, picklad lök och 
saltgurka. Närliggande 
Dizengoff street kan-

tas av glassbarer, kaféer 
och cocktaillounger lik-
som roliga småaffärer för 
hantverk och design. Jag 
köper ett hängsmycke i 
form av en liten sked – 
som en påminnelse om 
var man hittar den bästa 
hummusen i världen.

Malin Hefvelin/TT

CHARMIGA JAFFA 
ÄR TEL AVIVS 
URSPRUNGLIGA 
HAMNKVARTER ...


