Det autentiske Cuba

Havanna
Forskellen på oplevelsen af Havanna fra vi oplevede byen for bare to år siden er markant. Vi tog
fra landet med gode indtryk og en fornemmelse af fremgang for hele befolkningen. Men dengang
boede vi i den mere mondæne del af byen, ganske tæt på domkirken i den del af byen, hvor alle
de besøgte pladser ligger. Vi kunne da iagttage en omfattende ombygning og renovering. Man
fortalte, at pengene fra de turister som nu blev lukket ind i landet for en stor del gik til
renoveringerne, og det forekom sandsynligt. Der var mange huse i forfald, men også en klar vilje til
at renovere.
Der herskede en vis ro over hele byen og en tilpasning til de gæster som kom udefra.
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To år senere er det samlede indtryk noget ændret.

I områderne hvor de lokale bor er forfaldet
markant, og det er svært at se en effektiv
genopbygning umiddelbart. Men ser man
tættere på bor folk ligesom i ’huler’ som er
bygget ind i de faldefærdige bygninger.
Karakteristisk for alt byggeri er de meget dybe
huse ofte kombineret med et åbent areal
ligesom en atriumgård.
Men selve adgangsvejen til beboelsen
indikerer ikke umiddelbart at man står foran
en bolig i 2016.
Mange lokale har indrettet de såkaldte ’casa
particularis’, som er den spanske form for 'bed
Indgangsparti
and breakfast’ Ofte er etablering af disse små
logier inspireret af det faktum, at udlejning specielt til turister er mere profitabelt end den lån en
veludannet cubaner får.
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De enkelte particulara er nydeligt
indrettet, de er rengjorte og
velholdte. Men har absolutte
mangler. Således havde vi i vort første
logi en todelt seng i forskellig niveau,
som fyldte stort set hele det lille
værelse, så der ikke var plads til
fralægning af nogen art og dårlig
plads til at bevæge sig omkring.
Til gengæld var badeværelset, som
sikkert er en betingelse for at kunne
udleje, helt nyt. Det havde blot den
ulempe at vandet i hanerne var koldt
og løb med så svag styrke, at man
Et kig ind til toilettet
dårligt kunne skylle sæbe af
hænderne.
Med det må vedgås, at det var spændende at se, hvordan man havde opdelt det store, oprindeligt
meget smukke hus, i mindre enheder, som fungerer stort set autonomt.
Den oprindelige lofthøjde på mere end 3 m havde man bevaret.
En antik elevator med dobbelte døre og en sindig mekanik, som ofte ikke fungerede, var husets
livsnerve. Den blev stort set i døgndrift overvåget af en ældre mand. Uvist om han sad der af egen
drift – eller var en del af omkostningerne ved at bo i huset.

Elevator set ovenfra

Husets elevatorfører

Larmen fra gaden er intens, og på den modsatte side af huset, ligger et garageanlæg hvor bilerne
startes og gasser op før de med stor hastighed forlader garagen. Osen fra de bilerne, som har en
gennemsnitsalder mere end 50 år ligger tungt over hele området, og gør det uinteressant at bruge
den ellers hyggelige altan, som hører til huset. Ingen synes at tage hensyn til andre og de lokales
støjniveau er massivt. Bilisterne bruger flittigt hornet, mere som hilsen end advarsel og mange
råber i stedet for at tale. Umiddelbart under vort logi trækkes en kæmpe højtaler ud på fortovet
og maskinpop med ekstremt volumen overdøver næsten alt andet i næsten et døgn
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Der er mange meget
smukke i Havanna, men de
er
for
hovedpartens
vedkommende
totalt
nedslidte, og ville være
bedst tjent med en
buldozer, som jævnede
det hele. Måske ikke den
bedste ide, alligevel, for
når man betragter de nye
boligkvarterer, som ligger i
forstæderne,
boligkvarterer så uskønne
og triste, at man kun
troede de kunne findes i
det gamle Østtyskland, er
de
gamle
sparsomt
renoverede huse måske
alligevel at foretrække.

Det autentiske Havanna

Det skal dog ikke være alene sortsyn. Og en sammenstilling af renoverede huse klods op ad de
faldefærdige er et godt billede på dagens Havanna;

Bilparken
Vort første besøg i Cuba udløste en spontan gensynsglæde med de mange veteranbiler, som
engang var almindelige i vor barndoms bybillede. To år efter må man nøgternt konstatere, at
vognparken nu er to år ældre – og nye biler stadigt et særsyn.
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Begejstringen for de store ’flydere’ er
nu mere behersket. Mange er
håndmalede med karosserier som er
gennemtærede af rust og sæder og
indtræk er hullet og ofte meget
ulækkert. Men man fremviser stadigt
de store ildelugtende biler med stor
entusiasme, som sikkert er nødvendig
for at kunne opretholde en form for
selvagtelse.
Tæt
på
parlamentsbygningen er der sålledes
linet en ’hel flåde’ af veteranbiler op,
som forsøger at kapre turisterne til
rundture i byen og den nærmeste
omegn.

Erhverv
Ledigheden blandt byens befolkning er tydelig, Mange forsøger sig som cykel-taxaer og jagten på
turisten er markant.
Neden for vort logi har en mindre håndværker etableret sin virksomhed, men der er
tilsyneladende ikke meget at ’rive’ i. Om morgenen, når han har trukket skodderne fra er det
første han foretager sig at sætte en stol ud på gaden, der sidder han så det meste af dagen og er
en del af gadens liv. Senere dukker medarbejdere/venner op – og der stilles flere stole ud.
I de tidlige morgentimer kan man iagttage en mand, der trækker sin cykel mens han med jævne
mellemrum annoncerer brødsalget, som sker fra den store kasse, som er indbygget på hans cykel.
Det giver associationer til æggemanden, is vognen, sodavandssælgeren og for den sags skyld
skærsliberen, som var en del af gadebilledet i midten af forrige århundrede.

*Fuld aktivitet i butikken*

Brødmanden
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Butikker
For blot to år siden var der slet ingen
butikker i Havanna. Der var kun de
officielle udleverings steder, hvor
borgeren kunne hente sine tilmålte
rationer af olie, salt, mel, æg og
andre livsfornødenheder.
Nu er udbuddet af især forretninger
med mærkevarer og kopier af
samme en stor del af bybilledet – og
absolut dominerende i Biskopgaden,
som er byens definerede hovedstrøg.
En køkkengrej og småting indenfor
isenkram fandtes ikke for to år siden,
men ses nu sammen med et meget
stort antal stader, som sælger
souvenir. Mindre virksomhed, hvor
man kan løbe

Turismen
Det gode vinterklima og nysgerrigheden over at komme til et land, som har været lukket område i
omkring et halvt århundrede, har øget turiststrømmen til Cuba. Og denne tilstrømning er næsten
for overvældende, Den gamle delvis renoverede bydel er absolut værd at se – ligeså havnefronten
med sine gamle bygninger.

De gamle toldbygninger
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Mafiahotellet
Men en af de oftest besøgte steder er det store hotel, hvor den amerikanske mafia i sin tid havde
sit ophold.

Alt på hotellet er pompøst og storladent. Selv stolene i haven har en størrelse, som en mindre
sofa.
Antallet af turistbusser som lander her er anseeligt. Da vi kom til hotellet holdt der 8 busser med
besøgende. ’Desværre’ var flere af dem kørt, da billedet blev taget.
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I nogle af de pompøse lokaler har man indrettet mindestuer, hvor der er store plancher af de
berømtheder, som har været på besøg.

Et sjovt fænomen. Engang bekæmpede man kapitalisterne og mafiaen, og satte en ære i, at de var
blevet fordrevet fra Cuba. Nu er efterladenskaberne efter den tidligere fjende gjort til et af de
fremmeste turistmål.
Endeligt må man ikke undervurdere betydningen af Hemingways tilknytning til landet. Cafeen,
hvor han med jævne mellemrum fik en drink, er et samlingssted og fotoobjekt for mange turister,
der på det nærmeste blokerer gaden, ud for den lille beværtning. Og på hotellet, hvor Hemingway
boede – og skrev enkelte af sine historier er indrettet en meget besøgt mindestue, hvor hans
møbler og skrivemaskine er bevaret, og på tagterrassen på samme hotel med udsigt over det
meste af Havanna – ser man billeder af Nobelpristageren.

Baren

Tagterrassen
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Refleksioner
Havanna er spændende som fænomen, men også deprimerende.
Blandingen af kulturer er forvirrende. Det er spanierne der har lagt stilen omkring byggeriet,
socialismen der har ladet det hele forfalde, og nutiden er et forvirrende blandingsprodukt af higen
mod kapitalisme og fastlåst dogmatisk socialisme.
Den herskende klasse sidder tungt på økonomien, og efter sigende flyttes hovedparten af
turistkronerne til konti i udlandet ejet af eliten, som består af militæret og Castro familien.
Det siges at denne elite sidder på hele magten og har 11 millioner slaver. Måske ikke den fulde
sandhed, men den fornemmelse, som mange cubanere har.
Hvordan ser fremtiden ud? – og er der en fremtid?
Klimaet er ideelt – så dyrkning af fødevarer burde være optimal. Alligevel må man importere for at
brødføde egen befolkning. De store landbrugsområder uden for Havanna er ’sprunget i skov’ fordi
de ikke er blevet passet. Tidligere aftjente mange studerende deres ’landbrugspligt’ ved praktisk
arbejde i høstsæsonen, hvor de blev indkvarteret i store kollektiver, men der er ikke længere
økonomi til at bespise de studerende, og derfor bliver landbruget forsømt.
Undervisningssystemet der før var sublimt er nu vaklende grundet manglende økonomiske
tilførsler, og en hurtig status efter mere end et halvt århundredes socialistisk styre er
nedtrykkende. De smukke bygninger er ved at falde sammen. Arbejdsløsheden er stor og
produktionen minimal.
Men det smukke vue hen over kystvejen om aftenen når solen går ned – er vedvarende værd at
beskue.
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