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Eusebio Leal, som i 50 år arbetat med Gamla Havannas 
upprustning till ett enastående världsarv, besökte Sverige 
5 – 12 september, med bejublade föredrag och samtal på 
Latinamerikanska Institutet den 6 december (första gång-
en på evigheter något positivt om Kuba på den institutio-
nen), och på söndagen den 8e ett möte på Kubas ambassad 
med kubaner och Kubavänner. Eusebio Leal är ju en gu-
dabenådad talare och en levande uppslagsbok, minns allt 
och kan berätta som få. 

På ambassadträffen överlämnade Vania Ramírez en 
gåva från Svensk-Kubanska Föreningen – Hans Hoffmans 
Palmeporträtt från 1996 – som Eusebio Leal blev mycket 
rörd över, liksom över mitt tal. 

Han hade fina minnen av Olof Palme som han visade 
runt i Gamla Havanna under statsbesöket i Kuba 1975. 
1986 kom Eusebio till Sverige på sitt andra besök och såg 
fram emot att träffa Palme igen, men han kom dagen efter 
mordet och delade den sorg och bestörtning som drabbade 
Sverige.  

Eusebio har ju också i Havanna lyft fram svenska kon-
takter från 1800-talet och framöver, som  Fredrika Bremer 
med en plakett på huset där hon bodde, Heliga Birgitta 
vars nunneorden har fått säte i Gamla Havanna, Leonard 
Ekman, botanikern som namngav stor del av Kubas flora, 
Hermann Norrman som målade det enda porträttet av José 
Martí, historikern John af  Klercker som skrev “Kuba och 
dess frihetskamp” 1899, med flera. 

Eusebio Leal reste också till Uppsala för besök på Lin-
nés Botaniska Trädgård, där Leonard Ekmans kubanska 
herbarium finns bevarat.  

Han var inbjuden till Nationalmuseum för utbyte om 
restaurering. Och till Birgittasystrarnas kloster i Djurs-
holm.  De har ju också har ett kloster i Gamla Havanna.  

Besökte Vasamuseet, Riksbanken, Kungliga Slottet 

    I Stockholm  Havannas världsberömda stadsantikvarie
Eva Björklund

  Stadsantikvarie på Fryshusbesök
Den 7e september välkomnade Fryshusets Johan Olje-

qvist Eusebio Leal och Sveriges Kuba-ambassadör Jonas 
Lovén och visade dem runt. Camila Salazar Atias och 4 
kubanska ungdomar som studerar och praktiserar i Frys-
huset samtalade om ungdomskultur, utbildning, sociala 
projekt, sånt som Havannas stadsantikvariekontor arbetar 
med i Gamla Havannas upprustning, en kultur som inför-
livar ungdomar.  Källa Fryshuset

Fryshuset och naturligtvis Gamla Stan där han länge strö-
vade omkring. Och lunch med kardinal Anders Arborelius. 

Officiella möten med UDs kanslichef och statssekrete-
rare Annika Söder, utrikesrådet för handelsfrågor Teppo 
Taurianen och Latinamerikainstitutets direktör. 
Läs mer om Eusebio Leal i Kuba 3.17 (www.svensk-kuban-
ska.se, www.globalarkivet.se)

Från vänster Paco (från Spanien), Raisa (från Kuba), Camila 
(från Chile), Eusebio, tre ungdomar från Kuba med stark 
koppling till Fryshuset, och Ambassadören Jonas Lovén.
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