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DEN KUBANSKA
CIGARREN ELLER
EN HAVANNA

A

v Centralamerikas folkgrupper var Aztekerna och Mayafolket de första som det är känt att de använde tobak. Bladen på tobaksplantan
och rökningen är starkt förknippat till deras liv och estetik samt givetvis
även till deras religiösa ritualer. Tobaken användes även som medicin. Man antar
att ordet cigarr härrör från Mayafolket, ur uttrycket sik’ar som betyder att röka
tobak. Enligt en annan teori är ursprunget till ordet cigarr spanskt, cigarro, att
rulla ihop. Efter att Mayakulturen slogs i spillror spreds bruket att röka tobaksblad med kringvandrande stammar såväl norr- som söderut.
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Havannas strandpromenad Malecon.
I mitten syns det berömda Hotel Nacional.
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Vad tror du
egentligen
händer där
borta?
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De amerikanska och
franska tidningarna
spekulerar alla på
olika sätt.

Enligt jänkarna är Castros
välde på väg att ta slut. Man
skulle kunna tro att det
mesta av dessa nyheter är
propaganda från exil
kubanerna i Florida.

Revolutionen borde
väl ha några riktiga
anhängare! Men som
alltid tittar väl det
mesta av folket bara
passivt på.

De två amerikanarna,
affärsmannen och piloten,
släpptes fria i förra veckan.
Jag tror inte Fidels folk vågar
fängsla några nya redan nu.
”Under sin tid i fängelset hade
de två magrat påtagligt.”
skriver France Soir.
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En timmes flygtid
kvar till Havanna.
Stäng av högra
motorn, men fortsätt
pumpa in bränsle till
förgasaren.

Jag tar kontakt
med flygledningen
i Havanna och
berättar om vårt
motorproblem. Då
får vi tillstånd
att landa.
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DC-3-fraktplan på väg från
Fort Lauderdale till San
José i Costa Rica. Vi har
fått motorproblem och
ber om tillstånd att
få landa ...

EI-MVY anropar Flygledningen
flygledartornet på José Martin
här, kom ...
i Havanna, kom …

Mike-Victor-Yankee,
det kubanska luftrummet är stängt.
Ni måste flyga
någon annanstans ...

Vi befinner oss cirka
65 sjömil nordväst om
Havanna. Vår högra
motor har stannat och vi
förlorar höjd. Vi kan
inte nå Key West.
Den enda möjligheten
är Havanna eller Pinar
del Rio. Jag åberopar
det internationella ...

OK, Mike-VictorYankee. Ni beviljas
landningstillstånd,
flyg till Jose
Martin, bana 24,
räddningsenheten står i
beredskap.

DAMMIT!
De gick på
det!
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Vad vet du om cigarrer?
Jag lärde mig en hel del i
min pappas tobakshandel
i Dublin i slutet av 20-talet.
James Joyce, bland andra,
brukade handla cigarrer hos
oss när han var på besök i
Dublin. Han föredrog en
viss sort, Virginia.

1939 var jag i Frankrike
och medverkade i filmen
”Luftens Hjältar”.
Regissören Bouton hade
utmärkta havannas. Men
de var utan maggördlar,
så jag vet inte märket.
En herre vid namn
Gustave Bock kom på iden
med cigarrgördeln. Nu har
ju inte alla cigarrer en
maggördel, med de allra
flesta ...

Vilka sorter är bäst?
Montecristo, Henry
Clay, Villar y Villar …
Det finns flera
märken ...
Där borta har vi
kusten. Pumpa in
bränsle i förgasaren
igen och starta nu.
Vi lägger väl ett
rejält rökmoln!
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Efter revolutionen
lämnade en stor del av
de traditionella cigarrtillverkarna, maquistos,
Kuba. Det är omöjligt
att veta vilka sorter som
finns att tillgå nu ...
Varför stannade vår man
kvar? Alla kubaner var väl
fria till att lämna Kuba
fram till senaste
årsskiftet?
Kärleken till fosterlandet, eller sina nära
släktingar och vänner?

Landsflykt är ingen
enkel sak. Kommunisterna ockuperade mitt
hemland för 17 år sedan,
under kriget. Jag har
inte kunnat återvända
dit sedan dess.
Du har rätt. Jag kan
besöka mitt hemland
Irland när jag vill.
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Havanna!

Vedado. Här finns alla
de berömda klubbarna
och kabaréerna.

Vår man bor där.
Det borde vara
en enkel sak att
hitta honom.

Bäste Charlie,
det finns
inget som
heter en
enkel sak.

Din skepticism
är högst
beundransvärd.

En skeptiker
brukar
överleva.
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Där har vi
flygplatsen.

Tar du ner
denna på en
motor?

Visst! Jag
har landat
”treor” med
bara en motor ett
tiotal gånger
tidigare ...

… under kriget var
det tre gånger med
en sönderskjuten
motor ...

Landningsställ?

De är
nere.

Och en gång i
Burma buklandade
jag utan hjul.
Det var livat,
det!

Ska jag starta
motorn?

Nej. Planet börjar
kränga om vi
startar den nu.
Detta är
inte helt
riskfritt.
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Välkommen
till Havanna,
Mike-VictorYankee.

Såg du?

Visst. Sovjetiska arméns
transportplan,
och ett stort
sådant!

Taxa bort till östra
sidan och servicehangaren. Ni kommer
att inspekteras.
Aningen för
mycket på nosen.
Men annars som ur
instruktionsboken.

Mottagningskommittén ...

Rustade
till
tänderna.

Vi får väl se
hur detta
går!
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Señores,
por favor.

Señores, era
pass, tack?

Och ni … hmm.
Fransk och
estländsk medborgare? Därmed
tillhör ni också
den Socialistiska Sovjetrepubliken ...

Hur länge
avser ni att
stanna i vårt
förtjusande
land och vad
är avsikten
med ert
besök?

Mr. Charles
Calthrop.
Irländsk
medborgare.

No
entiendo.

Otroligt,
en riktig
latinobyråkrat ...

Tills vi fått
reparerat motorn.
Vi kanske tvingas
skicka efter delar
från Santa
Monica i
Kalifornien.
Det kan ta
sin tid ...

Välkommen
till Kuba, mr.
Alec Revel!

… intressant.
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