
En vinter-residens under solen
Lise og Paul Roehrig flygter 
hver vinter fra kulden i det 
nordlige Amerika til varmen 
i Key West i Florida. De 
varme vintermåneder nydes 
i deres lejlighed med udsigt 
over havet til Cuba. 
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Florida har subtropisk og tropisk klima – 
der blandt andet giver mulighed for dage 
på gode badestrande. Florida er desuden 
hjemsted for Walt Disney World, Evergla-
des’ sumpe og rumbasen ved Cape Cana-
veral – turisme er et af de bærende erhverv 
i Florida. 

Florida er en halvø og en af USA’s 50 del-
stater. Staten ligger i det sydøstlige USA og 
breder sig over 151.600 kvadratkilometer, 
hvor 17,8 millioner mennesker bor. Hoved-
staden i Florida hedder Tallahassee, der 
ligger i den nordlige del af staten og har 
cirka 150.000 indbyggere. 

I 1800-tallet var størstedelen af Florida-
halvøen sparsomt beboede sumpe, men 
efter anlæggelsen af veje og jernbaner og 
store jordopkøb – kendt som The Florida 
Land Boom – blev området op gennem 
1900-tallet en af de hurtigst voksende del-
stater i landet. Tilflytterne var blandt andet 
pensionister, som søgte sol og varme, og 
staten blev en af USA’s mest velhavende. 

Længst mod syd strækker en 240 kilo-
meter række af lave kalk- og koraløer sig 
mod vest – The Florida Keys. I 1565 anlagde 
spaniere USA’s ældste bevarede by, Saint 
Augustine.
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Af Jean Tonnesen

Key West. Stedet, hvor solen aldrig ta-
ger på ferie – heller ikke om vinteren, 
hvor Danmark indtages af sneskyer, 
vinterkulde og glatte fortove. Key 
West er både en ø og en by cirka fire 
timers kørsel syd for Miami på Floridas 
sydkyst. Her har Lise og Paul Roehrig 

fast vinter-residens i en lejlighed med 
direkte udgang til og udsigt over Atlan-
terhaves blå bølger, der ruller mellem 
Amerika og Cuba.

- Key West er et lidt ukendt sted for 
danskere og europæere, men når de 
kommer dertil, kan de ikke andet end 
nyde det, siger Paul Roehrig, der for-
klarer, at der er varmt i Key West om 
vinteren, men det er ikke så varmt og 
fugtigt som om sommeren, hvor tem-
peraturen kan føles uudholdelig for 
nordboere. 

Parret købte to lejligheder i samme 
kompleks i 2002. Den ene bruger de 
selv – den anden bliver lejet ud, men 
skal dog sælges. Og på trods af en bo-
ligkrise i Amerika, vil de ikke forære 

den væk – prisen på 1,1 million dollar 
– 5,6 millioner kroner - ligger fast. 

Mødte hinanden i Tyskland 
Lise mødte Paul i Tyskland i 1961, 
mens han var i den amerikanske hær 
– hun flyttede til Guds eget land – si-
den er det blevet til bolig i Wisconsin 
i den nordlige del af landet. Men når 
vinteren rammer Wisconsin med sne 
og kulde fra Canada, a la den russerne 
sender ind over Danmark om vinteren, 
smutter Lise og Paul til ”The Keys”, 
som Key West i Florida kaldes. 

- Key West er kendt som en party-
by. Der kommer både unge og ældre 
mennesker – de unge for at feste, som 
de ældre gerne vil, men ikke kan, siger 
Paul Roehrig.

Han forklarer, at Florida ikke har 
indkomstskat – derfor har parret hel-
ler ikke fast bopæl i Wisconsin, men i 
Key West. Men det er ikke på grund af 
skatten, man skal udse Florida som sit 
nye feriested – det er strandene, vandet 
og naturen. Fiskeri, dykning og jetski 
er ”nationalsport” i området. 

Orkanen Wilma og lav kurs 
Paul Roehrig forklarer, at orkanen 
Wilma i 2005 satte Key West under 
vand. Det betød, at økonomien faldt 
på øen – samtidigt er der bygget man-
ge nye projekter og en lav dollar-kurs. 
Lige nu er den amerikanske valuta kun 
lidt mere end fem gange mere værd, 
end den danske. Alt sammen noget, 
der kan lokke danskere og europæere 
til den tropiske stat for at få fyldt sol-
batterierne op til en hel vintersæson 
tæt på jordens nordligste punkt.   

Subtropisk klima 
og badestrande


