
Rejseliv  Berlingske . lørdag 28. juli 200710

Tekst & Foto: Klaus Hybler

Da vi bliver budt inden for hos Luis i en herska-
belig og slidt lejlighed i Havanas gamle bydel 
tæt på Pradoen og promenaden Malecón, får vi 
hurtig fornemmelse af at være velkomne. Luis 

giver tegn 
til at vi skal 

sætte os. Sofaen 
er betrukket med rødt 

plastic, som klæber til huden. I 
vaserne er der kunstige blomsterbuketter, men 
det der udmærker sig mest i rummet er en fla-
ske gylden rom, der står ensomt majestætisk 
i vitrineskabet. Det viser sig at være en »Ron 
Mulata de Cuba – Añejo 7 años«, altså en syv år 
gammel rom.

Luis vil følge os til det lokale romdestilleri 

REJSEINFO
Transport: Fly med Iberia via 
Madrid til Havana, eller f.eks. med 
Cubana de Aviacion fra London 
eller Bruxelles.
Ophold: Flere bureauer arrange-
rer indivduelle rejser, f.eks. Check 
Point Travel & Tours, Discovery 
Travel, MyTravel Tango, andre har 
grupperejser f.eks. Albatros Travel, 
Hannibal & Marco Polo,  Nyhavn 
Rejser, Topas, og f.eks. Apollo og 
Falk Lauritsen Rejser arrangerer 
charterrejser til landet.
Vejen til rom: Destilleri Ron Bocoy 
ligger på Calzada del Cerro i Ha-
vana. Destilleri Havana Club ligger 
ca. 60 km fra Havana i Santa Cruz 
del Norte. Museo de Ron ligger på 
Calle San Pedro i Havana Vieja.
Kontakt: Officielle hjemmesider 
er www.cuba.cu (spansk), www.
cuba-si.it (hovedsalig spansk) 

 

Cuba, Columbus 
og Hemmingway

Christopher Columbus  bragte 
på sin anden rejse til Cuba små 
skud af sukkerrør til øen. Cuba 
var et perfekt sted at dyrke suk-
kerrør, og de spanske kolonifolk 
fik gang i tilplantningen af »Det 
hvide guld«. De spanske plan-
tageejere vidste, at man kunne 
producere alkohol af melassen 
– det, der blev tilbage efter ud-
vindingen af sukkerrørssaften 
– men holdt sig til vin. Slaverne 
og de fattige havde ikke råd til 
vin og fandt ud af at destillere 
den gærede melasse. Resultatet 
blev en stærk spiritus, som man 
senere tilsatte smagsstoffer og 
lagrede, og på den måde kom 
den cubanske rom til verden. 

Cuba og især byen Havana var 
i starten af 1900-tallet kendt 
som »det lille Paris i Caribien«. 
Det var et trendy sted, hvor 
filmstjerner, forfattere og andre 
medlemmer af »jet-settet« mød-
tes. Spencer Tracy, Sophia Loren, 
Gary Cooper og Greta Garbo 
festede i stor stil, røg havane-
sere og drak  cubanske cock-
tails. Nogle af de mest kendte 
cocktails var Frozen Daiquiri og 
Mojito. Forfatteren Ernest Hem-
ingway kom i baren på »El Flo-
ridita«, blot et stenkast fra »Ho-
tel Ambos Mundos« i Havanas 
gamle bydel, hvor han boede fra 
slutningen af 1930’erne. 

■

■

Siden Columbus 
bragte sukkerrør 
til Cuba, har rom 
været en stor del af 
cubansk kultur. 
Cubanerne drikker rom, 
når de besøger hinanden, 
på arbejdspladsen, i den 
lokale bar og med garanti til 
enhver festlig lejlighed. Mændene 
drikker den rent, mens kvinderne 
hellere vil blande den til en longdrink. 
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