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Barnsligt kär på 

KUBA 
Lata dagar med en ettåring, går det? Si, på Kuba är barnen poppis 

bland invånarna, här erbjuder man gärna en hjälpande hand.  
Familjen Skoog reste till ön som både pulserar och ingjuter lugn.

text Helena Skoog  foto privat


HELENA SKOOG 
Ålder: 30.
Familj: Maken Kristoffer, 33, 
läkare, och Melker, 2.
Bor: Stockholm.
Gör: Journalist. 

– CIGAR, SIR? CIGAR?
– No gracias. 
Vår familjs sir tackar vänligt men bestämt 

nej. Cigarrerna som säljs på gatan kan bli de 
godaste hoprullade dagstidningar vi någonsin 
röker, har vår man i Havanna, resebolagets 
guide, informerat oss.

Vi tackar även nej till taxi, cykeltaxi och 
en tur runt staden med häst och vagn, som vi 
blir erbjudna så fort vi tar ett kliv utanför 
hotellet. De två sistnämnda ska dock vara 
bra sätt att se sig om i Havanna, om man 
träffar rätt chaufför – en timmes guidad tur 
kostar runt hundralappen. Det är fattigt  
i kommunismens Havanna och bakom de 
pastellmålade fasaderna kämpar många för 
att överleva dagen. Stadens turister är en 
tacksam inkomstkälla.

Men alla som kommer fram i myllret och 
det ständigt öronbedövande gatuljudet, bland 

uteserveringar och försäljare på pulserande 
huvudgatan Obispo, vill inte sälja något. Nej, 
de flesta vill bara flirta med Havannas största 
sevärdhet som råkar sitta i vår vagn: Melker, 2. 
Alla gatumusikanter som dyker upp överallt 
med sina versioner av ”Guantanamera”, 

spelar för honom. Servitörer, hotellstädare,  
inkastare och frukostvärdar tar några minu-
ters paus i sina arbeten för att prata med vår 
lille charmör, som passande nog lärt sig göra 
slängkyssar före resan och kastar dem till 
alla som vill fånga. Och det är ett rejält gäng. 
Kuba är ett barnälskande land och vi är mer 

än välkomna var vi än svänger in vagnen.
En kväll äter vi middag på den lite finare 

restaurangen Café del oriente. Melker sover, 
men vaknar så fort vi har satt oss ner. Inga 
problem! Personalen håller bordet och vi tar 
ett varv runt kvarteret. Men det här med att 
sova inne i stillastående vagn är visst inte alls 
poppis. Går det att sitta ute?

– Javisst! Vi dukar där i stället. Det är 
lugnt, alla har vi barn.

Så får vi vår efterlängtade vuxenmiddag 
ute i den ljumma Kubakvällen. Att senare 
promenera hem på de upplysta gatorna känns 
aldrig hotfullt, men vi blir rekommenderade 
att hålla oss där det finns gatlyktor. Det är 
nämligen inte upplyst överallt, trots att vi bor 
i de centrala delarna av Habana vieja, den 
gamla delen av Havanna. Vägar och trotto-
arer är inte heller på topp, där finns hål och 
sprickor, och på vissa håll är husfasaderna så 

RES TILL KUBA
Resa hit: Air France och KLM flyger till 
Havanna från flera svenska orter från cirka 
8 000 kr per vuxen t o r. Barn som kan sitta 
i knät åker till reducerat pris (Melkers biljett 
kostade cirka 1 000 kr t o r). Vi bokade hela 
resan med hotell och transfer via Afro-
Caribbean travel, afro-caribbean.se. Ving 
och Apollo har paketresor, både charter 
och reguljärt, där man kan kombinera 
Havanna och Varadero.
Bästa tiden: November–april, regn- 
sperioden är i maj–oktober.
Utflykter på plats: Ta båt och buss till  
diverse paradisstränder där du kan prova 
på dykning eller snorkla bland färgglada  
fiskar, och det finns ett delfinarium för den 
som vill pussa på mjuka Flipper-nosar. 
Övrig info: vivacuba.se

”MEN BAKOM 
PASTELLFASADEN 
ÄR DET FATTIGT”

Hm, sand? Mm, 
ganska bra grej!

¡Hola! Vilket vrålåk! Men inte 
utan Melkers barnstol, som 
fraktades från Sverige.  





nedgångna att det ser ut som om husen har 
brunnit. Det kan förstås bero på avgaserna 
från alla 50-talsbilar som trafikerar gatorna, 
men också på att de inte prioriteras av staten.

– Det är bara husen vid vattnet som renove-
ras, säger en taxichaufför vi pratar med. Alla 
andra måste stå för reparationerna själva.

VI STANNAR TRE NÄTTER i högljudda, 
färgglada och oerhört charmiga Havanna. 
Det visar sig vara alldeles för kort tid, särskilt 
som Melker blir magsjuk första dagen och vi 
får satsa på innelek på hotellrummet. Resten 
av tiden ägnar vi åt skumpiga barnvagnspro-
menader i mysiga Habana vieja. Det blir ett 
för stort projekt att ta sig runt till fler delar av 
staden och det finns massor att se här: den 
vackra strandpromenaden Malecón som lig-
ger precis utanför stadsdelen, den gamla kate-
dralen, revolutionsmuseet, de fina torgen och 
marknaden på Plaza de armas där man kan 
köpa gamla kubanska böcker med Che 
Guevara på omslaget. 

Bakom ett par blå dörrar på gatan O’Reilly 
gömmer sig en av stadens många mysiga inner-
gårdar, som tillhör hotellet Marqués de prado 
ameno hotel – här värmer de gärna barnmat 
och fisken är toppen. 

Vart vi än tittar syns de Kubatypiska 
50-talsbilarna från tiden före revolutionen, då 
amerikaner fortfarande kunde förse landet 
med bilar. När Kuba sedan stängdes för im-
port och export till USA blev bilarna kvar – 
och de ger fortfarande vägarna en speciell 
retrokaraktär. Vi lämnar Havanna i en taxi 
bokad i förväg av resebolaget. Efter en lång 
diskussion får vi till slut byta bil, då vi inte 
vill åka i en utan bälten. Vi tog med egen bil-
barnstol och det var helt klart ett bra beslut. 
Det gick smidigt att checka in den som special-
bagage på flygplatsen tillsammans med para-
plyvagn och resesäng, och när vi kom fram 
slapp vi ta ställning till om vi ville åka bil 
med Melker i knät.

SÅ VAR DET dags för semesterns del två: 
långa, vita stränder, all inclusive-hotell och 
lata dagar i Varadero, två timmars bilresa 
från Havanna. Nu blir ju inga dagar riktigt 
lata med en ettåring, men här är det nära.

”ALLA PAUSAR 
FÖR ATT PRATA 

MED VÅR 

Längs Varaderos vita stränder 
kan man hyra båtar och ta en 
tur på det turkosblå havet.

Pappan och 
slängkyss-
experten.

En av stadens 
många, mysiga 
innergårdar.

Färgglatt, 
högljutt  
och oerhört 
charmigt!
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Snart har vi hittat våra rutiner, och efter-
som mikro saknas på hotellet kretsar många 
av dem kring hur vi ska värma Melkers 
nästa mål mat: gröten, lunchen, middagen 
och vällingen. Vi får hjälp med vattenbad 
i olika varianter och blir kändisar bland 
personalen. 

Annars ligger vi mest vid poolen eller på 
stranden, där Melker får leka med sand för 
första gången. Och medan han sitter i skuggan 
och röjer runt på sin handduk med några väl 
valda leksaker iakttar hans föräldrar honom 
från var sin solstol alldeles bredvid. Ja, några 
gånger är det faktiskt precis så lugnt och frid-
fullt!

FÖRUTOM EN UTFLYKT med 50-talsbil 
till vackra restaurangen på Xanadu mansion 
(resans bästa mat, utan konkurrens) låter vi 
dagarna gå på hotellet. Melker lär sig gå – 
efter envis träning från balkongräcke till 
balkongräcke – och trivs med värmen och 
uppmärksamheten.

Även på resorten är Melker storfavorit 

bland både gäster och personal, och vi lär 
känna kubaner på alla delar av hotellet. 
Återigen blir det tydligt att levnadsstandarden 
är långt ifrån den vi är vana vid – en av tjejer-
na i hotellets underhållningsteam ber att få 
blöjor av oss om vi får några över när vi åker 
hem och när vi ska checka ut blir vi ombedda 
att sälja vår vagn till den höggravida receptio-
nisten som ska få barn om två veckor och inte 
har lyckats få tag på någon än. Vi dricksar 
och lämnar saker till städerskan, men vårt  
lilla bidrag känns ändå hopplöst futtigt. 

Hemresan fylls av i-landsproblem: en för-
sening som gör att vi tvingas hänga sex tim-
mar på Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris 
och bilbarnstolen försvinner någonstans på 
vägen, men trots allt har vi en av våra bästa 
semestrar någonsin. Det går definitivt att 
besöka Kuba med en ettåring – vi hoppade 
över salsaklubbar och äventyrliga vildmarks-
utflykter, men fick vara med om en massa 
slängkyssintroducerade möten i stället. Och 
det kan väl inte finnas något bättre sätt att 
lära känna ett nytt land? m

RES BEBISSMART
★ Blöjor finns att köpa, men de är dyra och inte 
särskilt bra. Vi tog med blöjor för nätterna för 
att slippa läckage och några up-and-go för 
enkla byten på flyget. Dagblöjor köpte vi där.
★ Gröt och välling finns inte på Kuba. Ta med 
pulver och blanda med flaskvatten!
★ Barnmat finns inte, annat än fruktpuré. Melker 
äter vanlig mat hemma, men tog vi med burkar 
för hela resan för att slippa ”semestermage”.
★ Diskmedel till flaskor och skedar är en smart  
reskompis.
★ Vätskeersättning och majsvälling (finns på  
tetrapack) är bra att ha om magsjukan skulle slå 
till. Vätskeersättning är toppen även för extra  
varma dagar.
★ På långflyg finns ofta speciella bebisplatser 
med en liten säng upphängd på väggen där  
barnet kan sova. Fråga redan vid bokningen!

”NÄR VI CHECKAR 
UT VILL DE KÖPA 
BARNVAGNEN”

Jag måste sätta 
mig, för jag har 
precis lärt mig 
gå. På Kuba!

Jo, några gånger var det 
faktiskt precis såhär 
lugnt och fridfullt.

Bara för dig, Melker, 
ännu en version av 
”Guantanamera”!


