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För många är Jamaica synonymt med reggae, dreadlocks  
och marijuana. Vagabond reste till ön som ännu minns 

pirater och slavhandel och upptäckte storslagen  
tropisk natur full av äventyr.

text & foto PERNILLA SJÖHOLM

JAMAICA

Tropiska
äventyr



PÅ BESÖK I IAN FLEMINGS 
SEMESTERPARADIS OCH SKRIVARLYA 
GOLDENEYE PÅ JAMAICAS NORRA KUST. 
HÄR FÖDDES ALLTSÅ BOND, JAMES BOND. Ö
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ÖGA MOT ÖGA med en praktfull och flammande 
flamboyant. En enorm kraft som tar sats ur 
jorden, delar sig i ormbunksliknande bladverk 
och boomerangliknande fruktskidor, för att sedan 
fullständigt explodera i en orange blomning 
som sträcker sig ohämmat mot himlen. Jag är 
som hypnotiserad av växtens perfektion, som 
dessutom valt sin kuliss med omsorg. Skyddad 
av en stenmur med klättrande murgröna alldeles 
intill ett helande turkost hav. 

Jag är på besök i Ian Flemings semesterparadis 
och skrivarlya Goldeneye på Jamaicas norra 
kust. Här föddes alltså Bond. James Bond. Idag 
tjänstgör platsen som diskret lyxresort med hög 
säkerhet och avslappnad inställning. Lockbeten 
som fått Beyoncé och Jay-Z, Kate Moss, Johnny 
Depp och Obama att hitta hit före mig. 

– Känd som okänd, kommer man hit söker 
man en genuin jamaicansk upplevelse. Trots att 
pengarna finns för de flesta av våra gäster lockar 
det mer att följa med en lokal fiskare än att åka ut 
med en yacht, säger hotellchefen Ricardo Bowleg. 

Precis som andra allt inkluderat-hotell 
på ön har de märkt av ett ökat miljö- och 
samhällsengagemang hos sina gäster. Goldeneye 
samarbetar därför med flera lokala organisationer, 
som Pack for a purpose och lokala Oracabessa 

Foundation, och belönar fiskare som vårdar 
korallerna som omringar lyxhyddorna. 

JAMAICA HAR EN mörk historia med pirater, 
kolonisation och slavhandel. Var femte invånare 
räknas idag som fattig och statsskulden är bland 
de högsta i världen. Jamaica saknar egen industri. 
Ekonomin bygger på turism, några gruvor och 
kaffeodling. Så trots sitt paradisiska yttre har 
situationen fått många högutbildade att utvandra, 
de flesta till USA men också till det koloniala 
moderlandet England. 

– Det är lika många jamaicaner utanför som på 
Jamaica. Själv skulle jag aldrig lämna mitt 
hemland. Varför skulle jag? Jag är jamaican och 
jag vill bidra till mitt land. Här finns allt jag kan 
önska, säger guiden Carey Dennis, vars båda 
bröder sedan länge flyttat från ön. 
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Margarithaville, en 
barklassiker med 

havsutsikt i Negril. 

 
JAMAICA

fakta 

m

HUVUDSTAD: KINGSTON. 

ANTAL INVÅNARE: 2,9 MILJONER.

TIDSSKILLNAD: –6 TIM.

BÄSTA TID ATT RESA: DEC–MAJ MED 30 GRADER 

I LUFTEN OCH 28 I VATTNET OCH ENSTAKA 

REGNSKURAR. TROPISKA STORMAR KAN 

FÖREKOMMA JUNI–NOV. 

Rustikt, färgglatt och avslappnat är 
konceptet på Jamaica. 

Kändisarnas gömställe. Semestra som Beyoncé och Obama.



UR HÖGTALARNA SKRÅLAR 
SMÖRIGA KÄRLEKSSÅNGER, 
SOM PÅ NÅGOT UNDERLIGT 
SÄTT UPPLEVS MINDRE 
FLOTTIGA NÄR DE GÅR I 
REGGAETAKT.
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Vi är tillbaka i bilen och ur högtalarna skrålar 
smöriga kärlekssånger, som på något underligt 
sätt upplevs mindre flottiga när de går i 
reggaetakt. Vi blir omkörda av en lastbil packad 
med ananas och åsnor. På vägrenen betar getter 
under fladdrande bananblad och röd-grön-gula 
skjul av spillvirke erbjuder förfriskningar från 
sköna försäljare. 

Vi håller kurs längs öns norra planhalva. Kust 
till kust tar tre respektive sex timmar. Västerut 
trängs tropisk regnskog, med tre gånger så 
mycket nederbörd som övriga Jamaica, medan 
den östra sidan är torr med fina vita stränder och 
populära Port Antonio. Den senare är guiden 
Careys favoritplats på Jamaica.

– Det är himmelriket på jorden. Luften är 
friskare och djungeln har större löv. Östkusten 

kallas för Jamaicas riviera, men samtidigt är 
stämningen mer lokal än i turistmagneterna 
Montego Bay och Ocho Rios, berättar Carey. 

Vi passerar Columbus Park vid Puerto Seco 
Beach. Det var här Christofer Columbus landsteg 
när han ”hittade” ön, vars bergiga och kuperade 
geografi han så träffande beskrev genom att 
knyckla ihop ett papper inför den spanska 
drottningen. Columbus var bara först i raden 
av många att vilja styra ön. Gatunamnen skiftar 
därför friskt mellan erövrarna. 

Här bor ättlingar till skottar, kineser, spanjorer 
och libaneser. Först 1962 fick Jamaica full 
självständighet inom det Brittiska samväldet. Ett 
klocktorn i varje större stad hyllar moderlandets 
Big Ben och de spretiga kulturella influenserna 
har enats under det fredliga mottot ”Out of many, 
one people”.

– Rastafari växte fram som en tro ur 
kristendomen. Jesus representerade de vita och de 
svarta ville ha en egen förebild. Deras ikon blev 
den etiopiske kejsaren Haile Selassie, som utförde 
mirakel och vars rötter sägs leda till Jesus. 

Den nya tron kolliderade starkt med det 
kristna postkoloniala jamaicanska samhället, så 
rastafari behandlades först dåligt, men genom 
sitt kollektiva budskap om fred och en enda 
stor enhet har den vuxit som en positiv kraft 
i samhället. 

Doctors Cave Beach. Strandklubbens kritvita sand och azurblå hav lockar både turister och hippa grannar. 

Det är detaljerna som gör det. 

Tropisk värme, vit sand och saltstänkta hästkrafter.  
Nybadad och hungrig efter en simtur med turist. 

Får det lov att vara en kokosnöt? Ridinstruktören kan det där 
med service när solstinget slår till. 

Mangobrist är inte ett problem på Jamaica. 
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Välj mellan vita Seven Mile 
Beach och uppfriskande 

klippbad. Chilla till reggae 
och ett stilla turkost hav. 

Endast solnedgångarna är 
dramatiska. Luta er tillbaka.

REGGAE OCH KLIPPOR
Negril

m

Rasta, reggae och dreadlocks.  
Kaptenen Cecil Grey berättar 

gärna mer om sin vardag. 
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Det har gått så långt att många ser Jamaica 
som synonymt med rasta, reggae, Bob Marley, 
dreadlocks och marijuana. 

JAMAICAS BERG HAR också perfekta 
förutsättningar för en av världens mest exklusiva 
kaffesorter, Jamaica Blue Mountain. 

– Historiskt sett byggdes landet ur jordbruk. 
Vårt mikroklimat gör det möjligt att odla nästan 
allt, men kunskapen om hantverket har gått 
förlorad och det finns heller inga fabriker.

– Vi har bland annat 34 mangosorter att ta hand 
om och miljontals mandlar går till spillo varje år. 
Vi gör vårt bästa, men det är mycket jobb eftersom 
de måste öppnas med en sten, säger Carey. 

Jamaicas urinvånare, som invandrade från 
Sydamerika, kallade ön Xaymaca, som betyder 

”skogs- och vattenlandet”. Beskrivningen är allt 
annat än långsökt då ön har 22 floder. En av de 
mindre är Martha Brae River och på den väntar 
nästa äventyr.

Vår udda farkost har skördats från flodbanken. 
– Bamburören läggs i solen i fem veckor, 

blir bruna och håller sedan i fem månader. De 
används oftast som staket eller hopbundna som 
flotte, berättar kaptenen Cecil Grey.

Som roder har han en ensam bambustam. 
Fridfullt styr han genom en tunnel av 
ogenomtränglig grönska till ett soundtrack av 
fågelkvitter. Träd och bladverk i en enda grön 
massa, som först när ögonen börjar vänja sig 
har ett innehåll. Orkidéer snyltar på grenar och 
mangofrukter hänger i klasar. Gula och svarta 
fjärilar virvlar i kapp med torkade löv som sakta 

33

Scotchies – bästa 
stoppet för avslappnad 

atmosfär och 
specialiteten jerk 

chicken.

Vår kapten Cecil Grey styr bambuflotten vant längs en av Jamaicas 22 floder, Martha Brae.  

"One love rasta", ett 
positivt budskap och en 
inkluderande kraft som växt 
sig stark på Jamaica. 
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faller ner mot floden. Elefantblommor, en sorts 
ananas som fångar upp vatten till fåglarna, 
sköldpaddor och termitbon …

Jag håller tårna noggrant innanför de 
hopbundna bamburören, mest för att vattnet är 
grumligt.

– Du kan vara lugn, Jamaica saknar den farliga 
faunan. Vi har en och annan krokodil, men de 
finns bara i Black River och Milk River och folk 
badar bland dem. Under mitt långa liv har jag 
bara hört om ett dödsfall. Det var en krokodil 
som blivit fast på en sandbank där en äldre 
kvinna olyckligtvis vallade sina getter.

– Men varför tog den inte getterna?
– De var väl snabbare, säger han och rycker  

på axlarna.

Jamaicanerna är mer rädda för hundar än 
krokodiler.

– Skällande hundar skrämmer oss. Det sägs 
sitta i generna sedan slaveritiden, då rymlingar 
från sockerplantagerna jagades med hundar. 

MONTEGO BAY, ÖNS näst största stad, har få 
naturliga attraktioner men omringas av desto fler 
ståtliga herrgårdar, som under sin storhetstid stod 
värd för dessa grymheter. På Rose Hall härskade 
den rakt igenom onda plantageägarinnan och 
trefaldiga änkan Annie Palmer. Det var knappast 
otur som tog död på hennes äkta män samt 
flertalet älskare från slavstaben. 

Huvudbyggnadens svärtade tegel mot den 
dagliga regnskurens mörka himmel ger kalla 
kårar. Den spöklika stämningen sitter i väggar 
och omgivningar. Tavlors blickar följer vartenda 
steg och Annies kistliknande gravsten känns 
mer som ett bevis på hennes död, inte hennes 
frånvaro.

I centrala Montego Bay hedras en av hennes 
motståndare, frihetskämpen Sam Sharpe, 
med ett minnesmonument. Han föddes som 
slav, men trots det tilläts han lära sig läsa och 
utbildade sig vidare genom de tidningar och 
böcker han kom över. Utbildningen gav honom 

HUVUDBYGGNADENS SVÄRTADE TEGEL 
MOT DEN DAGLIGA REGNSKURENS MÖRKA 
HIMMEL GER KALLA KÅRAR. DEN SPÖKLIKA 
STÄMNINGEN SITTER I VÄGGAR OCH 
OMGIVNINGAR.

Klorofyllstinn inverkan på såväl kropp som själ. 

Rockhouse Hotel i sköna 
Negril. Ett boutiquehotell på 

en magiskt vacker plats. 

Paradiskänsla på Half Moon Resort. 

Rick’s Café är framröstad som en av världens tio bästa barer med 
gungande livemusik och klippdykning.

På Rose Hall härskade den onda plantageägarinnan som Johnny Cash 
berättar om i låten "The Ballad of Annie Palmer". 

TROPISKA ÄVENTYR | JAMAICA
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respekt hos sina medslavar och han blev snart 
predikant. Sharpe utvecklade en plan för passivt 
motstånd mot plantageägarna och delade med 
sig av den efter sina religiösa möten. Han ville 
att slavarna skulle vägra arbeta på juldagen 
1831 och fortsätta fram till att deras klagomål 
accepterades.

Det passiva motståndet blev snabbt våldsamt 
när en av herrgårdarna sattes i brand några 
dagar senare. Händelsen blev startskottet på 
slavupproret som några år senare ledde till 
att slavhandeln och så småningom slaveriet 
avskaffades, men också till att hundratals slavar 
dödades. Sam Sharpe pekades ut som den 
främsta upprorsmakaren och dömdes till döden. 
1975 utnämndes han av Jamaicas regering till 
nationalhjälte och en staty restes på platsen där 
han hängts för gärningen.

Väntar i skuggan av en palm innan jag får 
hjälp upp på hästryggen igen. Den här gången 
iklädd bikini och utan sadel. Barbacka rider vi ut 
över stranden, låter hovarna vänja sig vid havet 
innan de trevande letar fäste över revet. När 
de slutligen släpper taget om botten håller jag 
fast i manen och sträcker benen bakåt. Känner 
hur hästkrafterna trampar pulserande och den 
välbehövliga svalkan som silas utefter våra 
överhettade kroppar.

– Fånga svansen, uppmanar instruktören.
Lydigt svanssurfar jag efter hästen. Skrattar 

uppspelt och sväljer några svallvågor av bara 
farten. När hästen väl får sand mot hovarna 
igen vilar jag som en lycklig trasa mot 
den havsindränkta manken. Solstinn och 
adrenalinfylld botas jag med en nyplockad 
kokosnöt.

Tänker att det finns en anledning till att 14 
James Bond-böcker skrevs på Jamaica och att fem 
av dem använde öns miljöer som kuliss. 

För ingenting kan liknas vid det här. e 

Guide till
jamaica

RESA HIT
Ving har paketresor med 

charterflygbolaget Thomas Cook Airlines, som 
flyger direkt Stockholm–Jamaica nov–mars. 
TUI har paketresor med reguljärt flyg året runt. 
Västindienspecialisten (vastindienspecialisten.

se) säljer också paketresor och bokar olika 
aktiviteter. Reguljärflyg via London, Toronto eller 
USA med British Airways, Air Canada med flera 
går på från ca 6 100 kr t/r.

TA SIG RUNT
Taxi, bussar och minibussar, allt med 

röda skyltar trafikerar ön. Bussbolaget Knutsford 
Express (knutsfordexpress.com) har färre 
avgångar men förbinder de största städerna 
och är ett bekvämt lyxalternativ till de trånga 
lokalbussarna. Hyrbil fungerar bra, men tänk på 
att det är vänstertrafik och bitvis smala vägar.

BARBACKA RIDER VI UT 
ÖVER STRANDEN, LÅTER 
HOVARNA VÄNJA SIG 
VID HAVET INNAN DE 
TREVANDE LETAR FÄSTE 
ÖVER REVET. 

Naturlig drink! 
Rött, gult och grönt.  
Landets obligatoriska färgkod.

Lyxig pir på 
Half Moon.

Sköna människor, spontandans och genuin glädje på finkorniga Seven Mile Beach. 

BO
Rockhouse Hotel, Negril. Chict 

boutiquehotell på klipporna i natursköna 
Pristine Cove. Ett vulkaniskt stenlandskap 
med insprängda turkosfärgade laguner, frodig 
trädgård, spa och infinitypool.  
Dubbelrum från 1 200 kr, rockhouse.com.

Half Moon Luxury Resort, Montego Bay. Yoga 
i bungalow på styltor, ta en simtur med hästar 
och njut av massage på Fern Tree Spa. På 
400 hektar mark och med 3 km palmkantad 
strandlinje finns golf- och tennisbanor samt 
en av Jamaicas bästa restauranger, Sugar Mill. 
Från 2 500 kr, halfmoon.com.

Goldeneye Resort, Oracabessa. Det var här 
författaren Ian Fleming skrev böckerna om 

James Bond på en gyllene skrivmaskin. Från 
3 700 kr. För 50 000 kr/natt hyr du Flemings 
privata femrummare. 
goldeneye.com.

Kanopi House, Port Antonio. Ekologiska 
trädkojor. Från 2 500 kr/koja, 
kanopihouse.com.

Great Huts. Kitschiga hyddor i afrikansk stil  
500 kr/hydda, greathuts.com.

Jakes Hotel, Treasure Beach. På sydkusten, 
bortom turisthorderna, ligger det här underbara 
stället med bungalower i en havsnära trädgård. 
Från 1 200 kr, jakeshotel.com. 

Varför inte en egen lyxvilla på 
kändistäta Round Hill, Montego Bay.
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ÄTA & DRICKA
Typisk jamaicanskt är grillat kött 

kryddat med jerk (kryddpeppar, chili, kanel, 
muskot, timjan med mera), patties (piroger), 
nationalrätten ackee (frukt som tillagad liknar 
äggröra) och saltad fisk. Till det serveras 
festival (en friterad brödbit som doppas i stark 
sås), ris, ärter och jams (brödfrukt). 

Scotchies, Montego Bay. Kedja med 
utomhusrestauranger spridda över ön, 
kända för sin avslappnade atmosfär och 
rustika tillagningssätt av den jamaicanska 
specialiteten jerk chicken. Du beställer kött 
efter vikt som hackas upp, marineras med jerk, 
grillas över glödande pimentoträ och serveras 
i foliepaket. 
scotchies.restaurantsnapshot.com.

Miss T’s Kitchen, Ocho Rios. Rustik restaurang 
med hälsosamma, hemlagade jamaicanska 
rätter och drycker i lummig trädgårdsmiljö. 
misstskitchen.com.

Rick’s Café, Negril. På toppen av en 
tiometersklippa ligger Rick’s Café, framröstad 
som en av världens tio bästa barer. Känd för 
romstinna drinkar, livlig restaurang, livemusik 
och klippdykning. rickscafejamaica.com.

Margaritaville, Negril. Sol, vattenlek, 
svalkande margaritas och pumpande musik. 
Perfekt placerat på sköna Seven-Mile 
Beach. Även i Montego Bay och Ocho Rios. 
margaritavillecaribbean.com.

Filmer att inspireras av
Några filmer inspelade på Jamaica: 
Cocktail med Tom Cruise, Den blå 
lagunen med Brooke Shields och 
filmateringen av William Goldings 
klassiska roman Flugornas herre. Därtill 

James Bond-rullarna Leva och låta dö och Goldeneye.
Det jamaicanska boblagets otroliga resa till vinter-OS 
i Kanada 1988 blev odödlig med filmen Cool Runnings. 
I OS i koreanska Pyeongchang. 2018, ställde för övrigt 
Jamaica upp igen i bob, nu med ett damlag. 

Guide till
jamaica

4 underbara stränder
1. Bloody Bay, Negril. En gång hamn för 
valfångarna, vars byten färgade vattnet rött. På 
1960-talet blev denna hästskoformade strand 
istället populär bland amerikanska hippier, 
lockade av den avslappnande atmosfären och 
den rikliga tillgången på marijuana. 

2. Ocho Rios. Småstad som vuxit från fiskeby 
till en av Jamaicas största turistorter. Här 
landar Karibiens kryssningsfartyg, vilket gör 
det stundtals trångt. Här hittar du Pineapple 
Craft Market och lördagar arrangeras Farmers 
Market. En timmes bilfärd bort finns Bob 
Marleys födelseby Nine Mile.

3. Seven Mile Beach, Negril. Rankad som 
en av Jamaicas vackraste stränder. Trots det 
är den tio kilometer långa stranden relativt 
oexploaterad. Dramatiska solnedgångar, vit 
sand, ett stilla turkost hav, strandfester och 
spontana reggaetakter. 

4. Doctors Cave Beach, Montego Bay. 
Stranden har fått sitt namn från myten om 
att vattnet i den lilla viken har läkande effekt, 
vilket fått folk från hela Karibien att vallfärda 
hit för att bli botade från sina sjukdomar. För 
50 kr får du tillgång till strandklubbens kritvita 
sand, azurblå hav, barer och restauranger, 
solstolar, parasoller och snorklingsutrustning.

Svalkande juicer, krispig sallad 
och salt fisk. En helt vanlig 
färgsprakande lunch på Jamaica.  

1 .  T U R F  & S U R F,  M O N T E G O  B AY

Simma med hästar
Även om du är van ryttare har du aldrig upplevt hästkrafter så 

här. Turen går från välordnade Half Moon Equestrian Centre 
mellan palmerna till en sandstrand och vidare barbacka 
ut i havet. När hästens hovar lämnar revet och de första 

sparktagen tas är det dags att släppa ut benen och ta tag i 
manen. För den som vågar blir nästa steg att släppa manen för 

svansen och surfa med bland vågorna.  

b H O R S E B A C K R I D I N G J A M A I C A .C O M

2.  D U N N S  R I V E R  FA L L S  
& PA R K ,  O C H O  R I O S

Motströms bland fallen
Dunns River Falls är ett av Jamaicas guldkorn och lika populärt 

hos jamaicanerna själva som hos besökande turister. Det 
183 meter höga fallet går rakt ut i Karibiska havet. Börja vid 

utloppet på stranden och klättra upp genom fall efter fall. 
Upplevs i grupp eller på eget bevåg, men en hjälpande  

hand är en fördel. 

b D U N N S R I V E R FA L L S J A .C O M
  

3.  M A R T H A  B R A E  R A F T I N G  
E X P E R I E N C E,  M O N T E G O  B AY

Flodfärd på bambuflotte
Flottfärd på hopbundna bamburör som tar dig rakt ut i 

Jamaicas grönska. Den slingrande floden Martha Brae kantas 
av gigantiska ormbunkar, mangoträd, orkidéer, klättrande 

murgröna och ett rikt fågelliv. Kaptenen sicksackar skickligt 
mellan dem med hjälp av en bambustav och har du tur får du 

prova att stå vid rodret. Färden avslutas med dopp i floden.

b J A M A I C A R A F T I N G .C O M

4.  G L I S T E N I N G  WAT E R S,  FA L M O U T H

Magiskt lysande vatten
Glittrande vatten får en helt ny skepnad på en nattkryssning 
utanför Falmouth. I buktens vatten finns osynliga 
mikroskopiska organismer, som när de störs skapar ett kusligt 
blått brus. Att simma mitt i det naturliga fenomenet fyller en 
med förundran över Moder Jord.

b G L I S T E N I N G WAT E R S .C O M

5.  B LU E  L A G O O N, P O R T  A N TO N I O

Nostalgiskt dopp
Lagunen som blev världskänd i filmen Den blå lagunen, med 
den skeppsbrutna Brooke Shields i en av huvudrollerna, sades 
länge vara bottenlös. Men djupet är runt 60 meter och det 
turkosfärgade vattnet ett resultat av blandningen av söt- och 
saltvatten. Tar du ett dopp märker du temperaturväxlingarna, 
en upplevelse i sig.

6.  C H U K K A  A D V E N T U R E  
Z I P L I N E,  M O N T P E L I E R

Tarzan på hög höjd
Högt upp bland trädtopparna väntar ett oförglömligt zipline-
äventyr. Förutom det galna upplägget med att kasta sig 
handlöst ut mellan bergsluttningar och över naturliga pooler 
med endast sele och lina som backup, får du på köpet en 
fantastisk vandring genom djungeln. Lite extra mod krävs för 
finalen Inter Parish Express, en 440 meter lång passage som 
som går i uppåt 56 km/tim.

b C H U K K A .C O M

7.  R O S E  H A L L  G R E AT  H O U S E  
H A U N T E D  N I G H T  TO U R

Inte för lättskrämda
Den vita häxan väntar på dig i Rose Hall Great House. Fastän 
hon varit död i mer än ett sekel, lever historien vidare om hur 
Annie Palmer vände den blomstrande sockerplantagen till ett 
helvete av grymheter. Oräkneliga slavar föll offer för hennes 
tortyr och alla hennes tre män mötte sin död i hennes händer. 
Fortfarande vandrar Annies vålnad genom herrgården … Sant 
eller inte, rundturen ger också inblick i Jamaicas verkliga, 
mörka historia.  

b R O S E H A L L .C O M

Lek Tarzan bland 
trädtopparna i öns gröna 

inre, simma med hästkrafter 
och få närkontakt med 

naturfenomen och spöken
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