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Hun kalles Little Apple og Mini-New York. Hun er et fristed i Midtøsten, 

hvor det meste er tillatt. For ikke langt unna konfliktområder som Gaza-stripen og Syria 

ligger Tel Aviv og lokker med strender, uteliv og senkede skuldre.  

TEKST OG FOTO Mette Solberg Fjeldheim

 

Tel Aviv 
– Midtøstens fristed 

– IT’S LIKE being in a camp, sier servitøren vår. Hun 
står foran meg på en kafé sentralt plassert på livlige 
Rothschild Avenue og forteller om livet som militær. 
Eller mer presist, hun forteller om de mange fri-
helgene tilbrakt i Tel Aviv gjennom de to årene hun 
avtjente i militæret. Som så mange andre kvinner og 
menn som tjenestegjør i den israelske hæren, dro 
hun jevnlig tilbake til Tel Aviv for å slappe av og ta 
seg en fest. 

U T E L I V S BY E N
For det er ikke uten grunn at Tel Aviv ofte omtales 
som Little Apple og Mini-New York. Her er nattklub-
bene åpne natten gjennom, og her fi nner vi døgnåpne 
restauranter. Til tross for at vi befi nner oss i Midtøs-
ten og bare en times tid unna den betraktelig mer 
konservative byen Jerusalem, er Israels administra-
sjonshovedstad å regne som Midtøstens gay city. Her 
arrangeres gay pride parade week en gang i året, og her 
fi nner vi klubber og barer og en egen del av stranden 
dedikert homofi le. 

Undgdomsdiscoen som ble bombet i 2001 har stått slik siden – som en konstant påminnelse om det som hendte 
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U N E S CO -BY E N 
Tel Aviv har mer enn 4000 Bauhaus-bygninger, og 
har med dette blitt tildelt Unesco-status. Stilfull arki-
tektur til tross, byen virker i stor grad uplanlagt, der 
høyhus strekker seg i været med store glassfl ater midt 
imellom lavere stilrene bygninger som så sårt trenger 
oppussing. Der noen har forbarmet seg over de avfl as-
sende bygningene, trer vakre linjer og en arkitektur 
á la Miamis South Beach frem. Så er da også dette litt 
uvørne arkitektoniske bildet noe av sjarmen synes vi, 
der vi rusler rundt, fortrinnsvis i området Neve Tsadek.
 

S H O P P I N G BY E N 
Kaféliv og shopping preger gatebildet. I gaten 
Shalom Shabazi ligger en rekke små interiørbutikker, 
klesbutikker og gallerier på rekke og rad. Men selv 
om dette er en storby, er det ikke mye eksos i gatene, 
og duften av blomster er sterkt tilstedeværende. Det 
er også de mange fuglene som ser ut til å stortrives 
i trærne langs Rothschild Avenue; fugleskitten ram-
mer bygninger så vel som spaserende, undertegnede 
inkludert.  

F R I S T E D E T
At det ble Tel Aviv som har blitt israelernes fristed, 
er neppe tilfeldig. Den lange separasjonsmuren 
holder palestinerne utenfor Tel Avivs strender og 
gatebilde. Nærmest bare et steinkast unna konfl ikt-
områder som Gaza, Syria og Egypt har Tel Aviv vært 
utsatt for en rekke angrep, deriblant selvmordsbom-
beren som 1. juni 2001 slo til på ungdomsklubben 
ved stranden, drepte 21 tenåringer og skadet over 100 
mennesker.  Denne hendelsen skal for alltid prege 
bybildet – bygningen står fortsatt utbombet til 
minne om det som hendte. 

U T B RY T E R BY E N
Selv er vår servitør nylig ferdig med sin to år lange 
tjenestetid og har fl yttet hjem igjen til  den 4000 
år gamle nabobyen Jaffa. Denne oldtidsbyen, som 
hundreåringen Tel Aviv brøt ut av, blir i økende grad 
en integrert del av Tel Aviv. Nå jobber vår pendlende 
servitør her, ved havet, i byen som ser ut til aldri å 
ville legge seg. 

Mette Solberg Fjeldheim er markedsansvarlig for skjønnlitteratur 
og dokumentar i Aschehoug Litteratur.

Jerusalem ligger bare en og en halv times biltur unna Tel Aviv.

Kontrasten er stor 
mellom nybygg og 
eldre bebyggelse 
i Tel Aviv.
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Bak muren på 
Vestbredden.

Klippedomen i Jerusalem.
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Mattilbudet florerer i Tel Aviv. Her kan man 
jakte på verdens beste hummus på små, 
eksotiske kaféer, eller søke internasjonal 
cuisine av høy standard på trendy restauran-
ter. Dette er ikke stedet for å telle kalorier. 
Cocktails serveres over alt, gjerne til lunsj. 
Israelsk vin er i verdensklassen, men her 
i byen finner du også de beste vinene fra 
Frankrike, Spania og Italia.

FEM RESTAURANTANBEFALINGER:

Mizlala
Chef Meir Adoni kombinerer innovativ koke-
kunst med tradisjonsrik israelsk matlaging. 

Adresse: Nahalat Binyamin 57 
mizlala.co.il/en

Tapas 1 Haam
Chef Yonatan Roshfeld har laget en meny av 
klassisk tapas, meze og sashimi. Industrielt 
preg, men koselig. Åpent kjøkken. 

Adresse: 27 Ahad Ha’am St. 
www.almahotel.co.il/en/tapas-1
-haam-restaurant

Benedict
Israelere er glade i sine egg – og her serveres 
egg og frokost døgnet rundt. Bistro-konsept 
som tilbyr all verdens frokost, uansett tid på 
døgnet. 

Adresse: Rothchild 29 
benedict.co.il/he/home/default.aspx

Restaurant Montefiore
Brasseri i kolonistil med vietnamesisk touch 
over maten som serveres. Tilbyr business-lunsj 
til god pris. Elegant og hyggelig. 

Adresse: 36 Montefiore st. 
www.hotelmontefiore.co.il/restaurant 

Mantaray
Ved sjøkanten finner vi denne buede bygnin-
gen som tilbyr meze og sjømat. Velg blant 
et utall ferdiglagde skåler med meze, og du 
er mett før hovedretten. Uslåelig utsikt over 
stranden, havet og til Jaffa. 

Adresse: Alma Beach 
www.mantaray.co.il

Flere tips til reisen finner du på 
www.reiselykke.com

Boken omfatter Tel Aviv og 
Jaffa, Jerusalem og omegn, 
Haifa og Nordkysten, Galilea 
og Golanhøydene, Dødehavet, 
Negevørkenen og Eilat samt 
Vestbredden med særlig fokus 
på Ramallah. Du får innblikk i 
dagliglivet i Israel og Palestina 
og får forklart politiske og 
religiøse problemstillinger. 

M AT BY E N  T E L  AV I V

Tel Aviv sett fra nabobyen Jaffa.

I Betlehem. Dette er stedet det blir antatt at Jesus Kristus ble født.

En rekke artikler tar for seg 
kunst og kultur, mat og drikke, 
historie, natur og geografi. 
Dessuten er boken rikt 
illustrert med fotos og kart.

Dansk utgave

229,–
9788740007848

LES MER:  TUREN GÅR TIL ISRAEL OG PALÆSTINA


