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På andra sidan hamnbukten, mitt emot Gamla Havana 
ligger Regla, som grundades på 1600-talet, nu med 43 
000 invånare och den tredje viktigaste av Havannas 
industriområden. Den blev ett betydelsefullt religiöst 
centrum med en första kyrka 1683 som på 1800-tal et 
ersattes av den nuvarande katedralen, Nuestra Senora de 
la Virgen de Regla, ”Den svarta madonnans helgedom”. 

Regla var en viktig hamn för slavhandeln och blev 
ett centrum för santería, den blandreligion som är den 
vanligaste på Kuba. Före 1959 uppgavs 85 procent av 
befolkningen formellt vara katoliker men idag ska endast 
tre procent vara utövande. Slavarna tvingades bekänna 
sig till katolicismen men de fortsatte med sin tro på olika 
afrikanska gudar och tillbad dem i hemlighet på samma 
dagar som katolikerna sina helgon. Denna blandning av 
katolicism och afrikanska religioner blev ”santería”.

Vi kom i slutet av högmässan som var en mycket 
familjär tillställning. Prästen informerade om olika 
samhälls- och kulturaktiviteter kommande vecka och 
bjöd fram födelsedagsbarn - och gamla - till altaret för 
att gratulera dem medan församlingen sjöng  en spansk 
version av ”Happy birthday”.

I grannkommunen Guanobacoa skildrar stadsmuseet 
de afrikanska religionerna i montrar med klädedräkter i 
starka färger som symboliserar olika gudar i symbios med 
katolska helgon. Oggún, skogens gud, motsvarar katolska 
Petrus, färgen grön. Changó i vackert röd dräkt står för 
styrka och manlighet och motsvarar Sankta Barbara. Ochún 
i gul dräkt är älvornas och penningens gud. På museets 
gård står den stora sockerrörskvarn som påminnelse om 
slavarnas tunga arbete med att driva runt för att pressa 
saften ur sockerrören. 
Sammandrag ur ”Cuba si!” Text & bild från en resa i december 
2013. Havanna - Cienfuegos - Trinidad - Sta Clara.

 Gudstjänst i ”Nuestra Senora de la Virgen de Regla”. 

Reglas heliga jungfru, en kopia av den afrikanska jungfru-
bild som Augustinus enligt legenden täljde fram i algeriska 
öknen på 300-talet, förd till Regla 1714, identifieras i sante-
rían med Yemaya, Havets gudinna.

Kan beställas för 46 € på http://
www.blurb.com/b/5159390-cuba-si 


