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Vi har netop spist morgenmad midt i Ari-
kok National Parks bakkede landskaber, 
der dækker omkring en femtedel af den 
caribiske ø Aruba, da personalet i parken 
kalder os over for at kigge på noget, som 
ligger på jorden et stykke fra vores overdå-
digt veldækkede bord. Det viser sig at være 
en kongeboa, der er ved at mase livet ud af 
et firben. Både kvælerslangen og firbenet 
er i miniputstørrelse, så det er mindre 
dramatisk, end det umiddelbart kan lyde. 
Alligevel er der noget voldsomt over synet. 
Stakkels firben.

Boaslangen havde allerede en vis hoved-
rolle under morgenmaden. I hvert fald i 
samtalerne, for vi var netop blevet oplyst 
om, hvilke dyr, vi ville kunne støde på i 
nationalparkens tørre, kaktusfyldte land-
skab. Heriblandt boaslangen, der faktisk 
slet ikke hører til på øen, men dukkede op 
for omkring 20 år siden. Man regner med, 
at de første eksemplarer sandsynligvis 
er blevet sluppet løs af en person, der har 
holdt dem som kæledyr, og efterfølgende 
har de formået at sprede sig hurtigt over 
hele øen, fordi de godt kan lide at kravle 

ind i den lune varme under kølerhjelmen 
på biler. Sådan kan man hurtigt komme 
langt omkring som blind passager. Især på 
en ø der, trods sin beskedne størrelse på 
185 kvadratkilometer, har tre biler per hus-
stand.

Det ulyksalige ved boaslangerne er, som 
det er tilfældet med så mange andre inva-
sive arter, at den ikke har nogen naturlige 
fjender på øen. Derudover spiser den et 
stort antal af øens fugle, hvoraf mange er 
sjældne. Sådan et skub til den delikate øko-
balance på øen er selvfølgelig uønsket. Og 
for at komme problemet til livs, har man 
blandt andet arrangeret årlige jagtdage, 
hvor beboere på øen får penge for at fange 
og indlevere de invasive dyr.

Den lille puslingeboaslange er den ene-
ste boa, jeg får at se i løbet af mine seks dage 
på øen. Men jeg tænker på den flere gange, 
fordi den på sin vis bliver et mægtig godt 
billede på den proces, som den caribiske ø 
som helhed er ved at gennemgå i øjeblik-
ket. Især når jeg tænker på en kornfed, sam-
menrullet hitchhiker-boa, der ligger og 
luner sig under en bilkølerhjelm.

Aruba vil gerne tiltrække nogle flere 
velhavende, kvalitetsbevidste turister og er 

derfor i fuld sving med at relancere sig selv 
som en ø med fokus på sund, lokal mad og 
en velbalanceret livsstil. 

Der er således rig mulighed for at dyrke 
yoga, pilates, stand up paddlesurfing 
og andre lignende, balancefremmende 
sportsgrene overalt på øen, hvor man kan 
blive yderligere motiveret af det faktum, 
at Aruba også er hjemsted for nogle af ver-
dens smukkeste strande.

Men maden skal selvsagt også følge 
med. Og her befinder Aruba sig netop nu i 
et interessant spændingsfelt mellem disse 
’nye’ idéer og den efterhånden indgroede 
tradition for at spise fed, friturestegt mad. 
En tradition, der, vel at mærke, ligesom 
boaslangen (og de mange biler på øen), fak-
tisk er importeret og egentlig ikke hører til. 

Man er derfor i fuld sving med at gen-
finde sine egne madrødder og vende til-
bage til et sundere køkken baseret på mere 
lokale råvarer, som ikke skal transporteres 
til øen med fly eller båd. Det er en proces, vi 
kender ret godt her i Danmark, siden Claus 
Meyer og kompagni for alvor begyndte at 
sætte fokus på traditionelle tilberednings-
traditioner og lokalt dyrkede, nordiske 
råvarer i årene omkring 2003. Et fokus, der 
siden blev fulgt op af et regulært madma-

Hvide sandstrande og 

nifest (udgivet i 2004) – og efterfølgende 
eksploderede og blev til en global succes for 
det ’nye nordiske køkken’ med gourmetre-
stauranten Noma som den mest avance-
rede bannerfører.

Det er da også Noma, jeg tænker på, da 
vi senere samme dag mødes med Frank 
Kelly – en halvt irsk, halvt columbiansk 
arubaner, der lever af at samle delikates-
ser rundt omkring i den vilde, arubanske 
natur. Mange af sine fund, for eksempel 
de smukke, spiselige blomster, han finder, 
sælger han til lokale gourmetrestauranter 
og cocktailbarer. Han laver også selv pro-
dukter af sine fund, såsom kaktus-falafel 
og aloe-marmelade.

Frank Kelly droppede sit fuldtidsjob i 
en bank for at dedikere sit liv til at udforske 
øens spiselige skattekamre. Boede han 
i Danmark, kunne han snildt være en af 
Nomas leverandører af lokalt håndpluk-
kede råvarer. Selv om mange af hans ind-
samlingssteder er hemmelige, tager han os 
med ud til et af de faste områder, hvor han 
henter tang og skaldyr. Det er på østsiden 
af øen, der – i modsætning til vestsidens 
paradisiske sandstrande med turkisblåt, 
roligt vand – er præget af fyrige bølger, og 
ufremkommelige klipper. 

Vi vandrer på hård, bøvlet klippe-
grund ned mod vandet. Undervejs viser 
Frank Kelly os, hvordan der gror mas-
ser af banana di rif, ’klipperevsbananer’, 
under vores fødder. Før ænsede jeg ikke de 
rødgrønne, frempiblende gevækster, der 
kryber langs stenene. Nu føles det pludselig 
som om, jeg går rundt i et salatbed og bør 
placere fødderne forsigtigt for ikke at jokke 
på maden. Vi smager på de salte blade, som 
Frank Kelly fortæller hører til spinatfami-
lien og kan afhjælpe maveinfektioner. 

Vi når frem til vandet. Normalt er bøl-
gerne 1-2 meter høje, og så svømmer Frank 
Kelly ud og klatrer rundt på klipperne 
iført dykkerbriller, så han ikke blændes af 
saltvandet. I dag er havet dog usædvanligt 
stille. Kelly kravler ned over de øverste klip-
per og går rundt i det lave vand, som var 
det en køkkenhave, iført sine gamle skate-
boardsneakers, et net og sin skarpe kniv. 
Da han kommer i land igen, er det med 
hænderne fulde af små skaldyr og tang i 
forskellige farver. Den vitaminrige tang er 
proppet med protein, sunde fedtsyrer og 
antioxidanter. Noget af det smager af salt 
og nødder, andet af selleri. På en almindelig 
dag kan han have 5-7 kilos havhøst med 
ind i sit net.

»Vi kan sagtens klare os uden skibe, der 

Vi kan sagtens klare 
os uden skibe, der 

kommer sejlende til 
øen med mad.  

Aruba er fyldt med 
spiselige ting.  

Jeg kan kun nå at vise 
jer et lillebitte udvalg. 
Der er så meget mere

F

farverig mad
Mad. Når øjnene har spist sig mætte i det turkisblå havvand på den caribiske ø Aruba, er det smagslø-
genes tur. For øen har et væld af lækre restauranter og er ved at genfinde sine madrødder.

Hvor: Aruba er en caribisk ø, der ligger 45 
km fra Venezuelas kyst.
Transport: Rejseliv fløj med KLM og boede 
på Ritz Carlton, Arubas nyeste hotel (lækre 
værelser, virkelig god service), der ligger på 
Palm Beach i det såkaldte ’high rise-område’ 
på øen, hvor de større hotelkæder særligt 
tiltrækker de amerikanske turister. Euro-
pæerne foretrækker generelt boutique-
hotellerne i ’low rise-området’ lidt længere 
sydpå. Flybilletten kan fås fra omkring 5000 
kr. tur/retur.
Bedste rejsetidspunkt: Vejret på Aruba er 
behageligt hele året rundt. Højsæsonen er 
dog fra december til april.
Sprog: Aruba er en tidligere hollandsk 
koloni, så de officielle sprog på øen er hol-
landsk samt papiamento, der lyder som en 
blanding af spansk, hollandsk, portugisk og 
engelsk. Alle taler engelsk, og der er en inter-
national og udadvendt atmosfære. Øen får 
besøg af tæt på en million turister om året, 
heraf flest amerikanere med venezuelane-
re på en andenplads.
Info: Arubanationalpark.org,  
Facebook.com/taki-aruba 
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kommer sejlende til øen med mad. Aruba 
er fyldt med spiselige ting. Jeg kan kun 
nå at vise jer et lillebitte udvalg. Der er så 
meget mere,« siger han begejstret.

Fordelt i kurve og fryseposer viser han 
os et udvalg af spiselige blomster, han har 
fundet for nylig, fra den gule wandu, som 
har en skøn smag af friske, grønne ærter, 
til den hvide, orkidelignende moringa, 
hvis blade kradser delikat i halsen, som 
mild peber. Blomsterne leverer han 
blandt andet til det luksuriøse yoga-
retreat Prana Aruba i Oranjestad og gour-
metrestauranten White, der bl.a. bruger 
dem i sin sommersalat og sine cocktails. 

Kelly er også meget optaget af planter-
nes helende egenskaber. Nogle gange pak-
ker han et tæppe og tager på 3-dages van-
dreture rundt omkring i øens mere øde 
landskaber, med sin machete i hånden, 
på jagt efter nye og ukendte råvarer, fra 
sælsomme kaktusplanter til sære blom-
ster og svampe. Når han finder noget, han 
ikke kender, tester han sagerne på egen 
krop.

»Jeg er ikke så meget på internettet. Og 
hvad skulle jeg også kunne slå op? Jeg put-

ter tingene i munden og ser, hvad der sker. 
Hvad skulle man ellers gøre?« siger han.

Med sit hyperlokale pluk-selv-mad-
fokus er enmandshæren Frank Kelly en 
del af en global madtrend, men stadig ret 
avantgarde på den lille ø, hvor de fleste 
lokale foretrækker det dybstegte fremfor 
det håndplukkede.

»Den typiske lokale mad er stadig fed 
og usund. Det er noget med stegt majs-
grød, tunge pan bati-pandekager og farse-
ret kylling. Rejer med rosiner og cashew-
nødder. Og alt bliver så dækket med ost,« 
siger den hollandske kok Bas Kuurstra, 
der flyttede til Aruba i 2003. 

Han driver nu firmaet Rent A Chef 
Aruba, hvor han specialiserer sig i pri-
vate, specialkreerede middage for op til 
20 personer. Hvis I har lejet en privat villa 
under ferien på Aruba, og gerne vil spise 
hjemme (men luksuriøst), så er han man-
den, man kan ringe til. Det samme, hvis 
man vil have en romantisk middag for to 
på stranden. 

Bas Kuurstra laver frokost til os under 
nogle mangrovetræer på stranden efter 

vores tangplukningseventyr. Serverin-
gerne er små og delikate, fra mangofar-
vet græskarsuppe i glas til den pudsigt 
udseende Pan Bolo-dessert, der ligner et 
stykke paté formet som en slikkepind. 
Det er et rosin- og sveskebrød dækket med 
glasur og smager fortrinligt.

Så ekstravagant som privat kok behø-
ver ens madeventyr på Aruba selvfølgelig 
ikke at udvikle sig. Der er hundredvis af 
spisesteder på øen med inspiration fra 
alle verdenshjørner (Arubas 108.000 faste 
indbyggere er spredt over 96 forskellige 
nationaliteter). Vil du spise liggende? Prøv 
den fænomenale Screaming Eagle, hvor 
man kan indtage sin andeconfit, trøffel-
suppe og sashimi i hvide himmelsenge 
bag et slør af hvid chiffon (vi foretrak 
den udendørs terrasse). Vil du spise stå-
ende? Gå ikke glip af de traditionelle food 
trucks, der er spredt over hele øen, og som 
serverer forskellige specialiteter hver dag 
og har åbent til ud på natten.

Da vi spiser på White Cuisine om afte-
nen, er der blomster i salaten.

Vi kan sagtens klare 
os uden skibe, der 
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Frisk mad - beach-style – er også en lækker oplevelse
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