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Pris–GRATIS

SÖT, STRÄV… OCH UNDERBAR …

SÖT, STRÄV… OCH UNDERBAR

Varför man inte ska skölja runt rom i
munnen? Detta och mycket mer får man
lära sig på en romprovning. På Hotell
Havanna hålls dessa av romambassadör
Per Ädel.
Läs mer om Karibiens
flytande guld på sidan 8

…

Hotelldirektör Lasse Diding tar ett svalkande dopp i
Grisbuktens oskyldigt blå vatten på Kuba.

HOTELL HAVANNA
I VARBERG
Välkommen till det andra numret av
Havanna Post!
Här kan du läsa om hur Lasse Diding (trots
sömnlösa nätter) skapade det kubanska
vardagsrum för Varbergsbor och resenärer,
som han drömde om.

BADTEMPLET UNDER JORDEN
Tankar om rymd och symmetri inspir
erade arkitekturstudenten Erik Diding
när han skapade Havanna Bad & Spa.
Läs mer om badet på sidan 12

SOL OCH HAV

Gröna fingrar och militärisk disciplin
ligger bakom Hotell Havannas blomstrande rabatter.
Läs mer om trädgården på sidan 7

Läs om rommen, badet, blommorna, cigarrerna, restaurangen och om människorna
bakom hotellet!
På mittuppslaget skriver hotelldirektören
själv om sina egna favoritställen i Havanna hans andra hemstad på jorden.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT
KUBANSKA VARDAGSRUM!
KOM OCH NJUT AV MAT OCH VIN I TREVLIGT SÄLLSKAP!
I BAREN SERVERAS ROM FRÅN HELA KARIBIEN (VI HAR 150
OLIKA SORTER) OCH KLASSISKA ROMDRINKAR.
HÄR FINNS SÅKLART ÄVEN CIGARRER OCH RÖKRUM.
ÖPPET ALLA DAGAR I VECKAN. BIENVENIDOS!
RING OCH BOKA: 0340 - 100 50

ÅRET RUNT PÅ HAVANNA
Lättjefulla sommardagar med romdrinkar
på solterassen. Delikata julbord och knastrande kakelugnsvärme i Hemingways
Torn. Hotell Havanna är värme och kärlek.
Året om.
Läs mer om hotellet och dess
människor i resten av tidningen!
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:
LASSE DIDING
-ETT KUBANSKT
VARDAGSRUM
FÖR
VARBERGSBOR
OCH RESENÄRER!
Hotelldirektör Lasse Diding eller ”Diente Azul ” (Blå Tanden) som han
kallas på Kuba.
När jag i förra numret av denna
tidning skrev om mina förhopp
ningar inför framtiden med det
då nyöppnade Hotell Havanna,
så visste jag i alla fall vad som var
allra viktigast.
Därför hade jag
försäkrat
mig
om en personal
styrka som gett
sig tusan på
att tillsammans
skapa en välkom
nande stämning i
det vardagsrum
för Varbergsbor och resenärer
som jag ville åstadkomma.
För mig personligen var det
en oviss jättesatsning och många
sömnlösa nätter blev det. Först
öppnade vi hotellet och det
blev snabbt en favorit på Trip
advisor och andra åsiktstorg, där
gästerna recenserade oss. Den

kubanske ambassadören kände
sig så hemma att han bjöd ner
fem av sina kolleger för att få
riktig kubansk stämning. Sånt
värmer.

fantasi, som än mer förstärker
Varberg som kurorternas kurort.
Till badet kom sen behand
lingsrum och källarbibliotek och
vi kunde nu ta hand om såväl
kropp som
själ
på
alla våra
gäster. Det
första hektiska året
avslutades
med
att
en kubansk
inbjudande
baksida skapades med mat och
musik i en överdådigt prunkande
och sexuell (förlåt sensuell)
utemiljö.
Efter detta behövde vi vila.
Själv åkte jag tillsammans med
hotellchefen Daniel tillbaka
till Havanna för att koppla av,
hämta inspiration, köpa prylar

Vi vill också ha ännu fler och 
godare rom
sorter, fetare Havanna
cigarrer, mer salsa, längre
sommar
nätter och galnare möten.
Senare på hösten öppnade vi
vår restaurang och från dag ett har
unga och gamla i skön förening
ätit gott, druckit rom och rökt feta
cigarrer. Folk verkade känna sig
hemma och jag sov något bättre
på nätterna. Därefter öppnade
vi vårt bad, som inte bara blev
Fidels badkar, utan en karibisk

och förstås besöka några smult
ronställen i Havanna. Det blev
förstås vila, men också glada
åter
seenden och sköna över
raskningar. Mer om detta inne i
tidningen.
Vad händer nu framöver? Först
och främst ska vi försöka bjuda
in ännu fler till vårt kubanska
vardagsrum och få alla att må
bra och känna sig hemma. Vi vill
också ha ännu fler och godare
romsorter,
fetare
Havanna
cigarrer, mer salsa, längre
sommarnätter och galnare möten.
Orden vi nämnde när vi öppnade
var värme och kärlek. De håller än.

Lasse Diding
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HYR EN STÅLHÄSTEN!
– FRÅGA I RECEPTIONEN –
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ÅRET OM PÅ HOTELL HAVANNA
Värme och kärlek året om!
Det sammanfattar stämningen på
Hotell Havanna i Varberg.

Ett stenkast från Kattegatt, mitt på den
svenska Västkusten, finns en liten bit av
Kubas vackra, varma och sinnliga huvudstad.
Här finns glädjen, rommen, cigarrerna,
musiken och stämningen från Havanna.

Och samtidigt kusten, badstränderna och
surfingen i den charmiga småstaden Varberg
med sitt historiska arv.
Kort sagt: Det bästa av två världar.
Hotell Havanna är ett boutiquehotell med
40 individuellt inredda rum och tre konferens
salar. Här finns o
mbonade mötesplatser
att upptäcka som restaurangen, rombaren,
röksalongen, biblioteket, Hemingways Torn,
trädgården och solterrasserna med utsikt
över horisonten.

En trappa ner ligger Havanna Bad & Spa.
Badpalatset under jorden, som skimrar likt
en karibisk pärla från kolonialtiden.
Men det viktigaste av allt är människorna:
personalen och gästerna. Tillsammans gör
de Hotell Havanna till ett varmt och välkomnande vardagsrum, både för varbergsbor och
besökare!
Läs mer om Hotell Havanna
på de följande sidorna!

KONFERENS PÅ HAVANNA!
Hotell Havanna har tre konferenssalar. Dessa kan möbleras
efter behov och är utrustade med den senaste tekniken.

Vi gör allt för att en konferens på Hotell Havanna ska bli en
upplevelse att längta tillbaka till. Vår ambition är alltid att inget
är omöjligt att ordna! Läs mer på hotellhavanna.se
TELEFON: 0340 - 100 50
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Restaurangchef Kronan Juraskovic
flankeras av kockarna Jesper Askelius
och Daniel Glennäng.

KLASSISKT MED FINESS
Hotellets hjärta och puls – det är
utan tvekan Havanna Kök & Bar!
Här finns plats för alla som älskar
god mat, varm stämning och en
unik miljö.
Lite nervöst var det i början. En helt ny
restaurang – hur skulle det gå? En titt i
bokningskalendern ger en antydan: ”Fullt”
står det på en sida. ”Tvärfullt” på nästa.
- Första helgen var lugn. Sen sa det pang.
Och sedan har det har det varit full
fart hela tiden. Det har gått långt över
förväntan, berättar restaurangchef Kronan
Juraskovic.
Idag har Havanna Kök & Bar öppet veckans
alla dagar klockan 18 – 22. Helger är det
säkrast att förboka, då risken finns att det
är ”tvärfullt”.

Vad ligger bakom succén?
- Jag tror våra gäster tycker om stämningen,
de trivs här helt enkelt, säger restaurangchef Kronan Juraskovic.
- Hit kommer alla människor, i alla åldrar:
från yngre som vill hänga i baren till sällskap som firar en 90-årsdag.
Inne i det skinande köket sitter massor
med små lappar uppsatta på en vägg. Det är
gäster som lämnat meddelanden till kökspersonalen.
Jag testade lammytterfilén första kvällen. Den
var så god att jag tog den även andra kvällen!
står det på en lapp. På en annan: Säg att
lammet var fantastiskt och hallonmoussen
ännu bättre!
En tredje har uttryckt sig kort och kärnfullt: GRYMT!
Maten som serveras beskriver Jesper och

Daniel som ”klassisk med lite extra finess”.
- Det är enkelt, det är bra råvaror och inga
pytteportioner. Inga krusiduller, säger
Jesper blygsamt.
- Och en jätteduktig personal! Utan dem
hade varken Kronan eller vi i köket kunnat
göra vårt jobb.
Havanna Kök & Bar har ofta olika evenemang: salsakvällar, julbord, trubadurer
och levande musik. I det lilla exklusiva
”hemliga” romrummet en trappa ner kan
mindre sällskap prova rom eller vin.
På sommaren öppnas dörrarna upp till
trädgården för gäster som vill äta ute.
- Något vi är glada över, det är att våra
gäster verkligen vågar fråga och prova,
både när det gäller mat, rom och cigarrer,
säger Kronan.
- Det gör arbetet extra roligt för oss!

– JAJAMEN, HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA! –

A BAR
WITH A VIEW
Uppe i Hemingways torn är
baren öppen fredagar och
lördagar kl 17-23 hela året
(på sommaren ännu oftare).
Utsikten från Varbergs enda
skybar är fantastisk året om.
Välkommen upp!

BAR

ge
dom
till
oss!
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HEMINGWAYS TORN

intelligenta
”Människor som är både lyckliga och
är det mest sällsynta jag vet.”
Ernest Hemingway

Det går inte att prata om Kuba utan att nämna Ernest
Hemingway. Författaren, journalisten, jägaren,
kvinnokarlen och drinkaren.
På Hotell Havanna har han fått ett helt torn till sin ära.

Det första man lägger märke till är
utsikten. 360 grader, från hav och
horisont till fästning och stad och
tillbaka till hav.
Det andra är den buteljgröna
kakelugnen som höst- och vintertid
sprider sin värme i rummet.
Sen framträder så sakteliga de
andra detaljerna: jakttroféerna
(inte samma som Hemingway sköt
på sina storviltsjakter i Afrika,
dock likadana!), skrivmaskinerna
och fotografierna. Och böckerna,
naturligtvis.
Tornet är inrett för att påminna
om den stämning som råder i
författarens eget hus på Kuba.

Huset som än idag står möblerat
som den dag han lämnade det 1960,
fyllt med böcker, jakttroféer - och
sprit.
Hemingways Torn är en lugn oas
för gäster som vill ha en stilla och
ombonad vrå där man kan sitta och
läsa, tänka eller dagdrömma till
eldens knastrande bakom kakelugnsluckorna.
På varsin sida om rummet vetter
dörrar ut till de generösa solterrasserna, där man sommartid får
närkontakt med solen, vinden och
vyerna.

KORT OM ERNEST HEMINGWAY
Född: 1899 utanför Chicago.
Hem: Paris, Key West, Kuba, Idaho m fl.
Yrke: Journalist, ambulansförare (första världskriget),
utrikeskorrespondent (spanska inbördeskriget), författare.
Fruar och Barn: 4 respektive 3.
Kända verk: Och solen har sin gång, Klockan klämtar för
dig, Den gamle och havet (Finns alltid att låna på hotellet).
Död: Sköt sig själv 1961, precis som hans pappa gjort
dryga 30 år tidigare.
Alkoholen: Var inlagd för avgiftning 39 gånger.
Hemingway och Kuba: Hemingway köpte lantegendomen
Finca Vigia 1940 och bodde där till 1960. Under denna tid
fick han ta emot Pulitzerpriset (1953) och Nobelpriset (1954).
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Gröna fingrar och militärisk disciplin
- Susan Cedgård har båda!

SOLSKEN
I HAVANNAS TRÄDGÅRD
Vad har Havanna och Varberg
gemensamt? Solen och havet!
Så tänkte trädgårdsmästare Susan
Cedgård när hon skapade Hotell
Havannas trädgård.

Susan stod en dag i sin inrednings- och
inspirationsbutik Utvalt på Kyrkogatan i
Varberg.
In kom Lasse Diding och frågade:
- Vad är det här för affär?
- Det är en affär med bara saker som jag
själv tycker är fina, svarade Susan.
Då fick Lasse syn på examensbeviset från
trädgårdsutbildningen som hängde på
väggen, och frågade:
- Jag håller på att bygga ett nytt hotell. Har
du lust att anlägga trädgården till det?
Susan skrattar vid minnet.
- Klart att jag sa ja! Jag var nyutbildad inom
trädgård och jag blev så glad över att någon
vågade anlita mig!
Susan var dock ingen novis utan har bland
annat anlagt en rehabiliteringsträdgård i
Göteborg. Hennes största dröm är att skapa
något liknande i Sik, strax söder om Varberg.

Där har hon en vacker kringbyggd gård från
1830-talet som hon bland annat hyr ut som
kursgård. Här finns numera även hennes
vintagebutik och ett välbesökt sommarkafé.
Susan berättar att hon alltid haft ett nära
förhållande till naturen.
- Men det var när jag gick trädgårdsutbildningen som den estetiska delen av min
hjärna vaknade till liv. För mig är trädgårdarbetet en konstform.
Men i det praktiska arbetet, i allt från jordförbättring till säsongsplanering, använder
sig Susan av militärisk disciplin, bokstavligt talat! Susan var nämligen yrkesmilitär
(kapten) i 18 år innan hon utbildade sig till
gymnasielärare – och sedermera trädgårdsmästare.
Tillbaka till Hotell Havanna.
Havanna är tropiskt och Varberg är … inte
fullt lika tropiskt. Men båda städerna ligger
granne med havet och invånarna kan se
solen sjunka i horisonten.
Därför är det solens och havets färger som
lyser upp i hotellets planteringar.
På framsidan är stilen stram. Tillsammans
med flaggstängerna och den pampiga neonskylten blir intrycket lite officiellt. Fyra

rönnsumaker markerar entré och hörn.
På hösten får dessa träd flammande blad
och rödbruna frökolvar som påminner om
cigarrer…
På uteserveringen är stämningen omhuldande och varm. Här samsas havsblåa
nyanser i form av lavendel, kantnepeta
och stäppsalvia med bland annat solbrud
och nävor i solrött. Färger och blomdofter
omsluter gästerna.
Men kanske är det ändå allt det gröna
som är det allra viktigaste? Grönt som i
uteserveringens spaljéer, tallarna under
balkongerna och det vajande gräset
Miscanthus sinensis.
Enligt färgpsykologin inger den gröna
färgen lugn och harmoni.
- Innan skjutövningar till exempel, är det
bra att fästa blicken på något levande grönt,
som gräs eller buskar. Det hjälper dig att bli
lugn och stadig på handen!
Tipsar Susan Cedgård, trädgårdsmästare
samt före detta lag-SM- och VM-medaljör i
militärlandslaget.
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”There is a rum for everyone,
but they don’t know it...yet”
Erik Voskamp (Holländsk romexpert)

SÖT, SALTIG, STRÄV….

OCH ALLDELES UNDERBAR!
Rom kan smaka på många underbara sätt. På Hotell Havanna finns
runt 150 sorter att välja på. Här
hålls också romprovning flera
gånger i veckan.

Det fanns en tid när bartender Per Ädel
endast tog fram romflaskan (den billiga)
när någon beställde rom och cola.
Det var över tio år sedan. Så kom dagen när
Per gick på sin första romprovning.
- Jag var en whiskyfantast och mycket
skeptisk. Dricka rom rent? Kunde det vara
något? Det var det.
Idag är Per Ädel svensk romambassadör
och det han inte kan om Karibiens flytande
guld får plats på den yttersta spetsen av ett
sockerrör.
Nästan varje vecka håller han romprovning på Hotell Havanna.
Under cirka två timmar får deltagarna
smaka, lukta, titta och jämföra olika sorters
rom. De får dessutom lära sig (nästan) allt
om denna dryck, till exempel varför det
heter rum på engelska, ron på spanska
och rhum på franska. Varför glasets form
spelar roll när man ska dricka rom. Varför
man inte ska skölja runt rom i munnen
utan hålla kvar den på tungan. Varför rom
från spansktalande öar är söt, medan den
från de engelsktalande är strävare… Och
mycket, mycket mer.

Rom anses inte längre vara whiskyns
oansenliga lillebror: Försäljningen har
ökat explosionsartat det senaste decenniet
och rom har blivit finsmakarens val.
- Rom förtjänar verkligen den uppmärksamhet den har fått, betonar Per.
- Det är en fantastisk dryck. Den passar till så
många olika tillfällen och den har ett mäktigt
historiskt och kulturellt arv – att tillverka
rom är både ett hantverk och en konstart!
- En extra rolig sak med rom är att den
uppskattas lika mycket av män som av
kvinnor. När ett par ska dricka avec på
restaurang är det vanligt att mannen sitter
med sin cognac och kvinnan med någon
likör. Kan jag då övertala dem till att
prova varsin rom istället sitter de snart
och pratar, smakar av varandras glas och
jämför. Och de beställer rom nästa gång
också!
Per har besökt romdestillerier i hela
Karibien. Han samarbetar med flera olika
importörer i Sverige och är skribent i
tidningen Allt om whisky (som också skriver
om rom). Han är dessutom initiativtagare
till Svenska Romakademin, ett nationellt
forum och en mötesplats för romkännare
och romälskare.
Var den Svenska Romakademin har sitt
säte? På Hotell Havanna i Varberg, naturligtvis!

Vill du dricka en mojito – som Fidel
Castro? Eller kanske en (dubbel)
daiquri - som Hemingway? Då är
Havannas rombar stället att besöka.
På Kuba är rom den självklara national
drycken och dricks av ”alla”.
I rombaren på Hotell Havanna finns rom
från Kubas alla landsändar. Självklart
serveras också alla legendariska romdrinkar
som alltid varit en del av Havannas nattliv –
både före och efter revolutionen.
Att rom överhuvudtaget började tillverkas
på Kuba är tack vare Columbus. När han
seglade till Nya Världen för andra gången
mellanlandade skeppen på Kanarieöarna.
Där hittade man sockerrörsplantan och tog
med sig den till Västindien. Plantorna växte
som ogräs i det varma klimatet och det
dröjde inte länge förrän man kom på att det
gick att framkalla sprit av sockret.
Det var vanligt att sjömän fick en dags
ranson rom för att orka med slitet på
båtarna. Men kombinationen hav och sprit
var inte alltid så lyckad. På 1700-talet tog
man därför beslutet att spä ut ransonen
med vatten. Det var måhända inte så popu
lärt, men det hjälpte. Någon ska senare ha
beskrivit åtgärden som ”den kanske största
förbättring av disciplinen som någonsin
åstadkommits med ett enda penndrag”.
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Det Per Ädel inte kan om rom får
plats på spetsen av ett sockerrör...

Romglaset Sakkarum. Design: Per Ädel.
Handblåst glas av Reijmyre glasbruk.

Klassiska romdrinkar!
Mojito Meister La Noche de Cuba
Nacional de Cuba Daiquiri Fidel Castro
Havana Beach Cuba Libre Mojito
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Under tiotalet resor till mitt Havanna har jag lärt känna och
lärt mig älska människor och miljöer i denna bedagat vackra
stad. Här följer ett litet urval av det jag minns mest och bäst.

GAMLA HAVANNA - Marco
Guttierez bor fortfarande
kvar med sin mamma i
detta fallfärdiga hus
i Gamla Havanna.
Att det blev just
hans balkongräcke
som kopierades till
Hotell Havanna kom
sig av att det var här
jag hyrde in mig vid
mitt första besök 1995.
Dessutom är det snyggt.

GOLF - På den gamla
engelska mycket koloniala
golfklubben lyckades jag gå
runt de nio hålen två slag
bättre än vad Che Guevara lyckades med när
han vann
en av världshistoriens fotografiskt mest väldokume
nterade
rundor 1960. Till historien hör att han var den ende
bland
revolutionärerna som någonsin förr hållit i en golfk
lubba.
Fidel kom trea i sin gerillakrigsliknande spelstil.

mörkt ut för de revolu
REVOLUTIONSMUSÉET - När det ser
den, brukar jag hämta
värl
i
tionära krafterna på andra håll
När David besegrade
n.
lutio
nya krafter på Museo de la Revo
Goliat i form
USA-stödda
av
erövrades
sta
Bati
na maskin
den
bl a
ade på så
bild
och
delbart
ome
sätt
iade
befr
nya
det
en.
vap
flyg
as
Kub

PLAYA GIRON - Äntligen fick jag bada
i Grisbuktens kristallklara vatten.
Bakom buskagen i bakgrunden
kunde Fidel och grabbarna hälsa de
återvändande Batistafansen varmt
välkomna hem till Kuba 1961, när
de med USA:s vapenskramlande
stöd försökte ta tillbaka makten vid
det berömda invasionsförsöket. För
mig blev det gott bad och historiens
vingslag i skön förening.
HOTEL NACIONAL Juvelen i kronan för
maffian som ägde Kuba.
Byggdes 1930 och var
länge symbolen för
dess överdådiga lyxliv.
Nu ett nationellt monu
ment sen 1990 och till
uteserveringen bakom
pelargången med vidun
derlig utsikt över havet
har jag återvänt gång
på gång för att njuta av
en god bok med en fet
cigarr i näven.

DANIEL OCH PILAR - I den lugna stadsdelen
Vedado lyckades vi efter mycket letande
hitta Daniels gamla spansklärarinna Maria
del Pilar och samtalet tog vid direkt där det
avslutats för 20 år sedan, på samma altan i
samma urkubanska gungstolar. Ibland står
tiden still på ett särdeles märkligt sätt.

DOMINO - Att dessa gubbar
alltid lyckas sitta på samma
plats fördjupade i samma grav
allvarliga spelande när jag
går förbi, berättar något av
vikt om detta land och denna
stad. Erkänner att jag inte
hade mycket att tillföra men
spänningen på liv och död är
obetalbar.
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LÄSBILD - En skönt
vaggande kubansk
gungstol på en
lugn innergård i ett
vackert gammalt
kolonialhus är för
mig den ultimata
platsen för en god
bok. Här i just
denna stol har jag
läst såväl Proust som
Montaigne och Fred
rika Bremers livfulla
skildring av Havanna
på 1850-talet. Kan
livet som bokoman bli
bättre?

Fidel (ja,
SAMLARNAS MECKA - Att
d när
han heter faktiskt så) blir gla
ske
kan
är
aka
tillb
jag kommer
rt
inte så konstigt. Vi har gjo
.
ann
var
d
me
rer
mycket affä
a
hitt
att
mig
lpt
Han har hjä
de hundratals böcker, som det
sen skapades ett par tusen
tavlor av när Elisabeth och
jag inredde Hotell Havanna
våren 2013. Han har dessutom
hjälpt mig att hitta hundratals
nu
gamla privatfoton från ett
rliga
rde
ovä
och
na
van
svunnet Ha
slag.
alla
av
lare
sam
ra
and
adresser till

BILKÖRNING I HAVANNA
- Att lugnt glida runt i sin
egen Oldsmobile 1955 är
förstås en grundläggande
mänsklig rättighet när
man kommer tillbaka till
Havanna. Den här hyrde vi
på en vecka av Michel, som
sen ändå följde med som
guide i landet utan trafik
skyltar. Själva trafikrytmen
är mycket lugn i denna stad
med renare luft och färre
bilar än någon annan huvud
stad i världen. Här är vi på
väg till grönsaksmarknaden
för dagens inköp.

Text: Lasse Diding
Bild: Daniel Ehn
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RESTAURANG LA GUARIDA - I denna legendaris
ka lägenhet som
blev världsberömd med filmen ”Jordgubbar och
choklad” öppnade
ägaren restaurang när strömmen av besökande
bara tilltog. Detta
idag blomstrande etablissemang byggs för vart år
ut och cigarrerna i
ägarens hand blir allt fetare. Efter en sen måltid med
Havannas bästa
mat puffar jag på min cigarr medan servitriserna
summerar kvällen.

HEMMA HOS HEMINGWAY - I denna magnifika
villa skrev
Hemingway klart den klassiska skildringen av
spanska
inbördeskriget, Klockan klämtar för dig och däref
ter Den
gamle och havet som ledde till Nobelpriset. Jag passa
de på
att läsa om dessa och diskuterade med guiden och
Heming
wayspecialisten Maria Oviedo olika svenskars
besök hos
den något oberäknelige författaren. Besöken blev
oftast
minnesvärda för gästerna om de nu överhuvud
taget kom
ihåg någonting.

KVÄLLSPROMENAD PÅ MALECON - En kvällspromenad bland fiskare och älskande
par i detta alla Havannabors långsmalt, slingrande vardagsrum är alltid ett naturligt
slut på dagen. Från Gamla Havanna till Hotell Nacional tar det ca 45 minuter med
tankar, dofter och oförutsedda händelser och jag känner mig alldeles som hemma.
Skönt att ha med sig Strandpromenaden till andra sidan klotet.
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ETT BADTEMPEL
UNDER JORDEN
BADET
Pool
Bubbelpool
Kallvattenspool
Ångbad
Ångbastu
Torrbastu
Behandlingsrum för massage mm
Fotbad
Relaxavdelning
På gång:
Vinterträdgård
Utbyggd relaxavdelning

Välkommen till Havanna Bad & Spa!
Ett underjordiskt badtempel helgat åt njutning för alla sinnen.
Kort sagt: Ett bad helt i Papas smak!

Först fanns här bara jord.
Så grävdes utrymmet under
trädgården ut för att få plats
med en ventilationsanläggning.
Och när man ändå var igång med
att gräva, varför inte gräva ännu
mer och skapa plats till ett nytt
bad?
- Den ursprungliga idén var att
göra ett systerbad till Leninbadet på Hotell Gästis. Det
skulle vara helt i rött – eftersom
Leninbadet är blått – och vara
uppbyggt på samma sätt med
flera olika rum, berättar Erik
Diding.
Men den pampiga salen med
sina bärande pelare gav arkitek-

turstudenten Erik nya tankar:
- Här fanns sådana möjligheter att arbeta med rymd och
symmetri, så det blev något helt
annat istället.
Och nog är Havannas bad
”något helt annat”! Som en
furstes badpalats ur en saga
breder det ut sig framför besökarens ögon.
Tiotusentals
marockanska
kakel
plattor pryder golv och
väggar. Plattorna från Marocko
är inte bara en estetisk detalj,
det är också en hyllning till
Havanna, en stad där samma
kakelmönster återfinns på golv
och i trappuppgångar i gamla

privatpalats från kolonialtiden.
De svarta räckena i smide
är inspirerade av ett annat
av Varbergs berömda bad,
nämligen
Varmbadhusets
vackrasimbassäng från 1925.
På Havanna Bad & Spa kan man
bada varmt och kallt, basta vått
och torrt, få fotbad och välja
mellan ett stort antal klassiska
spa-behandlingar.
Planer finns på att utöka spaavdelningen. Hotellets stora
källare kan förvandlas till en ny
relaxavdelning: en hel våning
med sköna sittmöbler, varmt te i
samovarer, låga bord som dignar
av frukt, vatten och böcker - och

kanske en fontän.
- Jag tänker mig stilen som en
blandning av relaxavdelning,
tesalong och 1920-talsbordell,
avslöjar Erik.
Hotellet kan också få en vinterträdgård, dit badgästerna ska
kunna tassa upp via en trappa
och sedan sitta ner och låta
kropp och själ vila i ett prunkande växthus.
När detta blir verklighet återstår att se, men planerna och
viljan finns där.
Erik Diding är – som namnet
antyder – son till Lasse Diding.
Efter en sjökaptensutbildning
arbetade han i åtta år som

JAJAMEN, HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA! –
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DEN GAMLE OCH BADET
Tyckte Ernest Hemingway om att bada?
Vi vågar påstå det!

Redan på 30-talet anlade författaren och hans
dåvarande fru Pauline en makalös saltvatten
pool till sitt hus i Key West. Det var den enda
poolen på många mils avstånd och den lystes upp
av starka undervattenslampor. ”…det är underbart
att simma runt som i en grön eld…” konstaterade
en vän till paret Hemingway i ett brev.
Denna skapelse blev så dyr att, sägs det,
Hemingway tog upp en penny ur sina fickor och

styrman. Han hade precis lämnat
det arbetet och sökt in till Chalmers Arkitektur i Göteborg när
Lasse ville att han skulle designa
och kakla Havanna Bad & Spa.
- Att kakla Havannas bad tog ett
halvår, men jag är fortfarande
kvar, konstaterar han.
Att arbeta tillsammans med sin
berömde far är inga problem.
- Så länge det sker i lagom doser!
Kuriosa: Erik har även kaklat Leninbadet på Hotell Gästis. 2016 erhöll
Erik och Havanna Bad & Spa juryns
hedersomnämnande vid utdelningen
av Byggkeramikrådets Stora Kakelpris för ”en miljö som visar på kaklets
möjligheter att bidra till iscensättningen av en förtrollad miljö”.

körde ner den i den fortfarande våta cementen
runt poolen med orden: ”Här, ta min sista penny
också!”
Med tanke på att poolen på Key West kostade
20 000 dollar, vilket i dagens penningvärde är
mer än en miljon svenska kronor, så kan man
kanske förstå mannens frustration!
Kostnaden avskräckte dock inte. När Ernest
Hemingway några år senare flyttade till Kuba
anlade han genast både pool och badrum på
sin gård Finca Vigia.
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NJUT AV KUBAS DYRGRIPAR
Kristian Diding, receptionist tillika cigarrkonnässör, på
besök i en av Kubas berömda cigarrfabriker.

med respekt.
”Cigarren… är något som skall behandlas
total njut
Den är skapad för alla sinnen, för en
ögonen…
ning, för näsan, för gommen, fingrarna,
fullkomligt
En god cigarr bär på löftet om en
behaglig upplevelse.”

Bolmande hotellchef

Den kubanska cigarren, med
märken som Cohiba och Montecristo, är nästan mytisk i sin
berömmelse.
På Hotell Havanna kan du
avnjuta dessa - och andra berömdheter i röksalongen.

Världens bästa tobak växer på Kuba.
De allra finaste cigarrerna rullas
på insidan av låren på unga, vackra
tobaksarbeterskor… Nej, det där
sista är bara en skröna!
Cigarrerna rullas i stora salar där tobaksarbetarna sitter med tobaksbladen på
en bänk framför sig. Traditionellt har
man haft högläsning ur dagstidningar
eller böcker under detta arbete vilket
gjorde just denna yrkesgrupp mycket
allmänbildad.
På 30-talet lästes bland annat Alexandre
Dumas roman Greven av Monte Cristo.
Boken var så populär att den fick ge
namn till en av de finaste cigarrsorterna.
Ibland är en cigarr bara en cigarr,
sa psykoanalytikern Sigmund Freud
(som själv rökte 20 cigarrer om dagen).
Men lika ofta är cigarren djupt symbolladdad.
– Cigarren är fascinerande ur
både ett historiskt- och kulturellt

perspektiv. Den symboliserar ofta
makt och status, vilket inte minst
syns i filmens värld, berättar Kristian Diding – receptionist på Hotell
Havanna, cigarrkonnässör, cineast
men även utbildad historielärare.

För den som är sugen på att röka
en cigarr på Havanna har Kristian
några råd.
1.
2.
3.

Ta dig tid! Att röka cigarr ska vara
en kontemplativ njutning.
Våga prova en ny sort.
Tänk på att en cigarr kan smaka
väldigt olika beroende på tillfälle och miljö, mat och dryck
eller vilken sinnesstämning man
befinner sig i.

I hotellets humidor finns ett 60-tal
olika cigarrsorter. Självklart alla
kubanska klassiker men också ett
urval av andra riktigt fina cigarrer,
alla från anrika Habanos i Göteborg.
Hotell Havanna arrangerar också
cigarrprovningar till både nybörjare
och dem som vill lära sig mer, till
exempel bli introducerade för en ny
cigarr.

Berömda Bolmare
Winston Churchill

Joan Collins

Besökte
Kuba
som
21-åring och var sedan
fast. Kommenterade sin
livsstil med orden: ”Jag
både röker och dricker före
och efter alla måltider och
om det behövs under och
mellan måltiderna.”

Brittiska
filmstjärnan
konstaterade att ”Riktigt
fina cigarrer är de enda man
ska röka, och män som röker
riktigt fina cigarrer, är de enda
man ska kyssa…”

Al Capone
Gangsterkungen rökte ofta
cigarr. Till och med när han
satt på det tungt bevakade
tåget som skulle ta honom
till fängelset.

Katarina den Stora
En myt säger att det var
denna ryska kejsarinna
som
uppfann
cigarrgördeln. Katarina ville
nämligen alltid ha silkespapper runt sina cigarrer
för att undvika nikotinfläckar på fingrarna.

Fidel Castro
Slutade röka 1985 men
avslöjade i en intervju att
han fortsatte att blossa
Cohiba i sina drömmar.

Bill Clinton
Ingen vet exakt vad som
hände – eller inte hände –
i ovala rummet. Men klart
är att det inte är att röka
cigarr man tänker på i
första hand när det gäller
den amerikanske expresidenten.
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Bolmande gäster

Bolmande receptionist

LITEN

SKOLA FRÅN

Bolmande hotelldirektör

Bolmande restaurangchef

Fine tobacco & great people since 1823

1. Fråga personalen
Vilken cigarr ska jag ta? Hur gör jag? På Hotell
Havanna har personalen utbildats av experter från
Mellgrens i Göteborg. Fråga vad du vill!
2. Undersök
Dofta, titta och känn. En cigarr ska kännas mjuk och
smidig utan några hårda punkter.
3. Snoppning
En cigarr ska alltid snoppas (klippas) med en cigarr
snoppare. Sådan får du av personalen. De hjälper
dig om det är första gången.
4. Tändning
Ett rogivande moment som ska få ta sin tid! Smek
änden med lågan tills den glöder, blås på glöden,
fortsätt med mer låga om det behövs.
Använd inte tändare med flytande bränsle – det
kan ge smak åt cigarren.

1. Double Corona
2. Churchill
3. Toro
4. Lonsdale
5. Corona Gorda
6. Torpedo
7. Corona
8. Panatela
9. Robusto
10. Petit Corona

CIGARROS

5. Rökning
Rök långsamt, ”smaka” på röken och blås ut. Inga
halsbloss. Luta dig tillbaka och titta på röken. Låt
tankar komma och gå. Njut.
6. Avslutning
När du är nöjd – lägg ifrån dig cigarren. Fimpa
inte, den självslocknar stilla, med stil och värdighet.
En utförligare skola hittar du på www.mellgrens.se
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Foto: Gustaf Björkström/Hallands kulturhistoriska museum.
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Rydboholms semesterhem på 30-talet – Hotell Havannas ursprung.

SemesterREVOLUTIONEN
En
gång
var
Hotell
Havanna ett semesterhem
för textilarbetare.
Här bodde också finska
krigs
invalider – och Ulf
Lundell!

Husets historia börjar 1937. Då
invigs Rydboholms Semester
hem, byggt för textilarbetarna

på Rydboholmsbolaget i Västergötland. Här kunde bolagets
anställda bada och umgås på
sina två nya och lagstadgade
semesterveckor.
I många år
var det fullbokade och livliga
somrar på semesterhemmet.
Resten av året hyrdes rummen
ut till skolelever som behövde
inackorderas i Varberg. Hotell
Havanna har haft flera klassåterträffar där gamla klasskamrater
firat studentexamensjubileum
på välkänd mark!
På 60-talet ökade levnadsstandarden i Sverige. Människor

kunde åka på charterresor och
allt fler fick råd med egen bil
och att bo på hotell. Antalet
besökare på semesterhemmet
minskade och till sist såldes
det till privata ägare. Sedan
dess har byggnaden bland annat
varit
hälsohem
och de sista åren
vandrarhemmet
Skeppsgården
–
innan det blev
Hotell Havanna.
På något sätt
har
huset
på
Krabbes
Väg
i
Varberg
alltid
varit en plats för
semester och återhämtning. Här fick
till exempel sårade
finska
soldater
vila upp sig under
andra världskriget
och här bodde Ulf
Lundell i ett rum
när han på 80-talet

skrev bitterljuva sången Rialto
till skivan Den vassa eggen.
2006 köpte Lasse Diding
Skeppsgården.
Det gick några år, sedan började
han arbetet med att göra verk-

lighet av sin dröm: Att skapa det
hotell han själv letat efter.
1 april 2013 öppnade Hotell
Havanna – en blandning av det
bästa från Kubas huvudstad och
det bästa från Varberg!
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DÄR VÄRLDEN PASSERAR FÖRBI
Nöjda gäster, höga betyg och prominenta besökare.
- En hektisk men fantastisk tid,
kontaterar hotellchef Daniel Ehn
om Hotell Havannas första tre år.

Som hotellchef ansvarar Daniel för
hotellrum, bad och konferens, men det är
fortfarande bakom receptionsdisken han
trivs allra bäst:
- Jag älskar att resa och när du arbetar på
hotell passerar hela världen förbi. Och att få
checka ut 40 supernöjda gäster en söndagsförmiddag är terapi för själen.
Ännu mer feedback får han på Booking.com

och Tripadvisor. Där ligger Hotell Havanna
idag på lika höga poäng som systerhotellet
Gästis, det vill säga högst i Varberg.
- Det betyget har jag mina medarbetare att
tacka för. Personalen här är guld värd, säger
Daniel.
Sedan Hotell Havanna öppnade har man
haft många kubanska gäster, bland annat olika
artister, Kubas ambassadör Francisco Florentino, författaren René Vázquez Díaz och nu
senast Che Guevaras dotter Aleida Guevara
March.
- Alla har blivit positivt överraskade av
stämningen och miljön, och det känns
förstås extra bra när det kommer från dem!
Ryktet
om
hotellet
gjorde
också

Varbergsbor – Njut av semester
och bad i hemmastaden!
RING OCH BOKA RUM SAMMA VECKA
OCH FÅ SPECIALPRIS.

0340 – 100 50
(GÄLLER DIG SOM BOR I VARBERG)

att när ambassadörer för fem av de
latinamerikanska länder som ingår i samarbetsorganisationen ALBA hade seminarium
i Göteborg, bestämde de sig för att lämna
storstaden och övernatta på Hotell Havanna
- samt besöka Varberg.
När Daniel tillsammans med Lasse
Diding reste till Kuba 2015 var det 20 år
sedan han var där.
- Av de 55 länder jag besökt är det Kuba
som gjort absolut störst intryck på mig. Den
här gången såg jag saker som jag inte direkt
tänkte på som 19-åring, till exempel den
fantastiska arkitekturen. Jag insåg också
hur mycket av Havanna som faktiskt finns
här på hotellet!

50 -ÅRSKALAS!
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VARMT, VACKERT - OCH RÖTT
Äkta mattor, antika lampor och
tusentals föremål från Kuba.
Inredningen på Hotell Havanna är
ett kapitel för sig.

Målet var att skapa ett varmt hotell.
- Därför fick rött bli den dominerande
färgen, berättar Elisabeth Hallin.
Tillsammans med Lasse Diding har Elisabeth inrett både Hotell Havanna och
systerhotellet Gästis. Men medan Hotell
Gästis berömda stil byggts upp bit för bit
under ett kvarts sekel skulle stämningen
på nybyggda Hotell Havanna skapas på ett
ögonblick – eller i alla fall under en vinter.
- Som tur är visste vi vilken grunden skulle
vara. Till exempel att vi skulle ha mycket
böcker – och mängder av tavlor!
Och ”mängder av tavlor” blev det.
Närmare bestämt 2 500 stycken som idag ger
en explosion av färg och form på hotellets
alla väggar. Många är reproduktioner från
Museo Nacional de Bellas Artes på Kuba.

Konstmotiven

blandas

med

motiv

från

skivomslag och filmaffischer samt gamla
svartvita privatbilder från Batistatiden.
Att rama in – och placera! – över 2000 tavlor
tar sin tid. Elisabeth vet, det var hon som
gjorde det den där vintern 2013.
På hotellet finns också tusentals saker
som Lasse Diding köpt på Kuba. Från små
cigarrgördlar till en byst i naturlig storlek
av kubanernas frihetshjälte José Martí.
(- Just den har jag smugglat ut, flikar Lasse
Diding in och ser ganska belåten ut.)
Men här och där på hotellet finns också
saker som inte har någon direkt karibisk
anknytning.
- Den uppstoppade räven är ju inte så
kubansk, konstaterar Elisabeth och nickar
åt Mickel Räv som blickar ut över matsalen.
Inte heller de danska ”gubb-bysterna”
under taket i Hemingways rum… Men är
något vackert, gammalt eller udda – då har
det en plats här i alla fall.

Elisabeth Hallin med hotellhunden Ester.

– JAJAMEN, HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA! –

Havanna

KORT OM KUBA
1492: Kuba ”upptäcks” av Christoffer Columbus, som tror att

han hamnat i Kina. Här lever tre olika indianstammar (b la Taino
vars ord för rökverk är cohiba). Några decennier senare blir
Kuba en spansk koloni.

1600- och 1700-talet: Spanien gör stora vinster på att

1961: Kuba knyter band med Sovjetunionen och blir beroende
av östblockets stöd. Samma år försöker en styrka bestående av
1 500 CIA-tränade exilkubaner invadera Kuba genom att land
stiga vid Grisbukten. Styrkan besegras av Castros trupper efter
tre dagar.

exportera socker från Kuba till framförallt USA. På sockerplantagerna arbetar ett stort antal afrikanska slavar.

1962: USA utfärdar handelsembargo mot Kuba, som helt

1895: Kubanerna startar befrielsekrig mot Spanien.

1962: Efter attacken i Grisbukten söker Fidel Castro militär

1898: USA vill skydda sina intressen i sockerindustrin på Kuba
och förklarar krig mot Spanien. Kuba blir självständigt från
Spanien, men ockuperat av USA.

1902: Kuba blir formellt oberoende. Ett författningstillägg ger
dock USA rätt att ingripa militärt i landet. USA bygger marin
basen Guantánamo.

1940- och 50-talet: Kuba styrs av diktatorer eller formellt

demokratiska men korrumperade regimer. Havanna är en
”lekplats” för amerikaner, en plats för jetsetliv med barer,
bordeller och casinon. Stora delar av staden ägs av maffian.

1955: Advokaten Fidel Castro åker till Mexiko för att bygga
upp en motståndsrörelse mot president Batista. Dit ansluter
sig den argentinske läkaren och revolutionären Ernesto ”Che”
Guevara.
1959: Batista tvingas fly. Fidel Castro blir landets ledare. All

amerikansk egendom konfiskeras och Kuba blir socialistiskt med
planekonomi.

Mer om Kuba 1: Kuba har ett statligt
välfärdssystem med gratis utbildning.
Systemet omfattar även sjukförsäk
ring, föräldraledighet och pensioner.
Sjukvården är också avgiftsfri.

tvingas koppla sin ekonomi till Sovjetunionen.

hjälp från Sovjetunionen. Amerikanska spaningsflygplan
upptäcker att Sovjet bygger baser för kärnvapenrobotar på
Kuba. President Kennedy blockerar all sjöfart till Kuba så att
sovjetiska fartyg inte ska kunna föra in mer utrustning. När de
sovjetiska fartygen når fram till blockaden håller världen andan
av rädsla för ett tredje världskrig. De sovjetiska fartygen vänder
dock och återvänder till Sovjetunionen – Kubakrisen är över.

1991: Sovjetunionen faller. Kuba förlorar sin viktigaste
handelspartner och får ekonomiska problem.
1990-talet: Landet börjar satsa på turismen och restaurerar
de gamla stadsdelarna i Havanna, den enda bevarade spanska
kolonialstaden i världen.
2008: Fidel Castro avgår som president och hans lillebror Raúl
Castro tar över posten.

2013: Hotell Havanna i Varberg öppnar.
2016: Fidel Castros 90-årsdag firas med en sägenomsusad
cigarrfestival på Hotell Havanna. Castro avlider i stillhet den 25
november efter att ha överlevt 11 amerikanska presidenter och
638 planerade mordförsök.

Mer om Kuba 2: Med handels
embargot mot Kuba 1962 försvann
möjligheten för kubanerna att impor
tera bilar från USA. Därför har man
ömt vårdat de bilar som fanns. Alla
färgglada 30-, 40-, och 50-talssbilar
som sakta rullar på stadens gator är
idag ett signum för Havanna.

Mer om Kuba 3: Den ekonomiska krisen
efter Sovjets fall gjorde att männ
iskor i Havanna var tvingade att odla
sina egna grönsaker med naturliga
gödningsmedel. Havannas ekologiska
stadsodlingar har uppmärksammats
av FN och ses idag som ett världs
ledande exempel på urbant jordbruk.
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1 0834

Detta är bland de få ting jag ser
som positivt med kommunismen!
Love you, Caerste.

Vilket härligt hus, vi såg sol
nedgången från verandan på taket
– underbart!
Vattenfalls Supergrupp inom
Hälsa & Rehab

STONER HILL 2015

UR GÄSTBOKEN:
Fantastisk känsla ni har fångat
här! Vi kommer tillbaka med våra
kompisar!
Linda & Martin

Äntligen tillbaka på Kuba! Tack
för underbar atmosfär, suveränt
rökrum och fantastisk service.
Götheborgs Cigarrsällskap

Sååååååååå genomtänkt

Som alltid – tack tack tack
Olle Ljungström

Tack/Anna

Tack Lasse och all personal på
Hotell Havanna! Härligt boende,
fantastisk mat och jättetrevlig
personal; en underbar välkomnande
atmosfär. Hasta la vista
Mari-Anne, Britt-Marie och Peter

Världens finaste, mysigaste o
bästa hotell! Som att komma hem,
fast bättre!

Kram till Diding m. Personal
Mira o Anders Jönköping

La selection de cigarros Habano y de
Rones cubanos es excelente!
Francisco Florentin
Embajador de Cuba

Sagolik badanordning. Vad vi
njöt. Tack för oss. Vi ses!!!
Monica o- Eystein Stig

Tack för en ljuvlig morgon och
förmiddag.
Åke och Ingvor Reinholdsson

Måste åka hem, Tyvärr. Annars
hade jag stannat minst 1 år.
Katrine

Foto: Daniel Ehn, Erik Diding, Carolina Ehn, Kristian Diding + två av våra instagramföljare: Anders Allhage och Filoreta Sherifi.
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