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DETTE ER FØRSTE 
OG SISTE SIDE AV 
ET MINNEALBUM

DET VISER 
GRUPPEN, 

STIKKORD FOR 
RUTEN OG GIR ET 
INNTRYKK AV 
DET FRODIGE 

GRØNNE 
LANDSKAP
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LASSEEFSKIND@ICLOUD.COM



Habana

Sett i 
perspektiv 
fra  borgen 
La Cabana,

Dessuten en 
sammen 
stilling av 
tradisjonelle
biler





Revolusjons

museet

og

Kunstgaten

i Habana

Che ble 

framhevet 

mange steder, 

Fidel lite, 

de nåværende 

ledere ikke i 

det hele tatt i 

det offentlige 

billedrom



Symboler kampene mot 

USA ... 1959 og 

grisebukta 1961 der 

1500 eksil cubanere 

forsøkte motrevolusjon













Vi besøker en 

bondegård 

som 

produserer 

tobakk blader 

og frukt

Til høyre sjefen 

med sin 

regnskaps 

fører, sa han

Dette med 

17.mai er slett 

ikke oss





Så sykler vi 
videre gjennom 
frodig grønt ...

Jeg tenkte etter mens 

vi syklet ... hvor 

sårbare vi mennesker 

er for temperatur –

nakne ... og hvor 

dyktige vi er til å kle 

oss og takle alle 

grader fra minus til 

pluss førti. Men vi 

trives best i mild bris 

og med en kald øl. 

Bak min elskede Kaja

ligger jeg trygt på hjul

... Hun vil dra

Selv i sidevind slakker 

hun ikke og i bakkene 

siger hun fra.









Besøk klinikk i Pinar del Rio 3.7.19

Under: noen av de ansatte på klinikken, 

omfattet 46000 innbyggere, 4 distrikter
... Ressurser, ventetid, gratis? ...



Velsmakende mottakelse på et sykehus. Mange 

spesialiteter og koplet til universitetet og 

internasjonal utveksling, men ingen norske.



På CDR 
folkefest i. 
Pinar del 
Rio

Det startet 
med en 
velkomst 
tale, noe 
mat, så 
dans og 
løssluppen 
folkelig 
stemning, 
også 
vertinnen i 
rødt tok en 
solodans 
opptreden



Så ble det 
4.7. en hard 
og varm 
sykkeldag. 
De har 
mange 
doninger 
drevet av 
muskelkraft
, dog litt 
forskjellig 
fra oss. 

Tar med et 
av mine 
dagboks 
blad.



Igjen hadde vi en strand-dag, noe jeg egentlig misliker. 

Jeg satt i skyggen og malte skisser etter inntrykk fra turen, 

så langt. 



Vi har kommet til 

6.7. – et fattig 

område. Vi stoppet 
ved et utsalg der 

de delte ut mat 

etter rasjonerings 

kort og til en 

subsidiert pris. 

Vår utfordring var 

veksling mellom sol 

og hete på 

formiddagene 
og torden med 

styrtregn på 

ettermiddagene ... 

Som en varm dusj, 

og vi syklet på ...



Etter sol og 
hete skyer det 
til, tordenskrall 
og snart er hele 
landskapet som 
under en varm 
gigantisk dusj

Vi syklet mye i 
regnet, men 
måtte også ty 
til den 
reddende 
følgebussen.





Hotellet i 
Santa 
Clara var 
en liten 
oase, ble 
moteshow 
og høye 
drinker.

Men 
tydelig 
ikke så 
mange 
turister 
pga. US 
embargo

urfolk



Etter 

morgenmøte 

med ICAP syklet 

vi moloen på 45 

km ut til turist 

øyene Cajo

Santa Maria.

Høyt tempo, 

som et ritt. 

Hotellet var 

luksus ... All 

inclusive. 

Nok kontraster 

på Cuba.





Jeg må ta med en 
lunsj stopp i 
Santa Clara på en 
pub/ restaurant 
dekorert med 
utallige skrift på 
veggen og bilder 
av kjendiser som 
hadde besøkt. 

Kaja fant sin 
favoritt skuespiller  
fra Greven av 
Montecristo.



Vi 
var innom Che 

mausoleet 
(ulovlig med 

foto innenfra 

det)
Maleriet sier 

noe om 
hvorfor folk 

støttet 

revolusjon.
Dagen etter i 

Habana igjen 
besøk hos 

ICAP sentralt

Ja, det ble 

mye møter, 
men gir et 

annet 

perspektiv 
enn ren 

turisme



Jose Marti

var både en helt 

og symbol på 

opprør og sosial 

rettferdig 

tenkning ... 

Også før Castro 

epoken

Til høyre utsikt 

fra toppen av 

Jose Marti tårnet 

utover Habana





Vi ble guidet 

rundt på 

sigarfabrikk 

11.7. ...

650 ansatte som 

er spesial 

skolerte, 65% 

kvinner

Noen av oss fikk 

smake på ...

Sigarene var 

svært dyre!

Nok bare for 

turister ... 

Kjøpte en liten 

som suvenir.









Avslutter med å presentere vårt sykkel –

team. En dreven gjeng!

Vi designet også våre egne sykkeldrakter 
... med hjelp fra Lærdal og Even 

Aarethun som er sykkel entusiast ... og 
Trimtex


