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Text  och foto // Sanna Rosell

Dominica – första stoppet på en 
karibisk öluff
”Island hopping”, eller öluff som det kan 
låta översatt, är en växande trend bland 
besökare i Karibien. Många vill uppleva 
mycket på kort tid – vilket gör de västin-
diska öarna till perfekta resmål. Avstån-
den är korta, öarna många och upplev-
elserna vitt skilda. Det är ett kontrastrikt 
Karibien vi möter under de veckor vi lär 
känna några av öarna.

Dominica är vårt första stopp på den 
Karibiska öluffen, som vi gör med flyg och 
båt under ett par veckors tid (fortsättning 
följer i nästa nummer av Handelsstaden). 
Vi landar mitt i detta naturparadis, som inte 
är större än halva Öland till ytan, där tiden 
tycks ha stannat och inget går att skynda. 
 Att bära smeknamnet ”The Nature 
Island of the Caribbean” höjer minst sagt 
förväntningarna på naturupplevelser till 
skyarna. Vi har hört om öns ”naturliga 
under” som champagnesjöar, bubblande 
vattenhål, broccoliberg och spöklika 

dimslöjor. Och vi blir inte besvikna. 
 Till skillnad från de flesta andra öar i 
Karibien har Dominica inga stränder – 
men desto fler sjöar och underjordiska 
vattenbad. En av de sjöarna är Dominicas 
svar på skumpa, Champagne Reef, som 
verkligen lever upp till sitt namn som 
bubbelbad. Öns vulkaniska aktivitet har 
skapat sprickor i havsbotten, som i sin tur 
gör att luftbubblor strilar upp mot ytan. 
Att bada i champagnesjön är med andra 
ord en kittlande upplevelse! De tusentals 
bubblorna killar kroppens alla delar och 
med cyklopet på kan vi se hela bubblandet 
från botten. Dessvärre är det grumliga, 
underjordiska vattnets smak rätt långt 
ifrån champagne …
 På Dominica möter vi amerikanskan 
Anne, som fann kärleken här – inte bara i 
sin man Martín, utan också i själva ön. 
– Jag var här för en veckas semester, men 
”tappade bort min returbiljett”, säger hon 
med ett skratt. 

Ön Dominica är inte ett lika känt besöksmål som sina karibiska grannar så turisterna är fortfarande få.

Vandringen till Boiling Lake är en ångande upplevelse.

 Det var åtta år sedan och den veckolånga semestern 
förlängdes med andra ord ordentligt. Hennes ljusa 
hudfärg är en stor kontrast till ursprungsbefolkningens, 
tillika hennes mans, mörka hy. Det väcker fortfarande en 
del uppmärksamhet på Dominica, eftersom turisterna 
och utländska invånare ännu är få.
 Martín tillhör karibindianerna, som har gett hela 
öriket dess namn och var de första som mötte Christofer 
Columbus när han ”upptäckte” Västindien på slutet av 
1400-talet. Lokalborna skämtar om att ”ifall Christofer 
Columbus skulle återvända idag är Dominica den enda 
ön han skulle känna igen” och syftar på att de har, till 
skillnad från sina grannöar, bevarat sin genuina kultur. 
Martín tar med oss till temabyn Kalinago Barana Auté, 
som symboliskt ska vara de sista karibindianernas by. 
Temabyn i sig är lite av ett spektakel, som en iscensatt 
indianfilm, men vardagslivet runtomkring är desto mer 
intressant. Här lever karibindianerna med sin färgstarka 
historia i symbios med det moderna livets digitala 
självklarheter. 
 Att bila runt på Dominica betyder varken långa 
avstånd eller svårt att hitta, men vägarnas skick och 
serpentinkurvorna, med stup precis nedanför, är påfre-
stande för såväl bilens hjul som stämningen bland 
resenärerna. Vi lär oss dock snabbt att göra som öborna 
– ett ordentligt tryck på tutan i varje kurva för att göra 

eventuella medbilister beredda på möte.  
 Nästa naturupplevelse är vandringen till Boiling Lake. 
En svettig utmaning, visar det sig snabbt. Åtta kilometer 
låter inte mycket, men med konstant klättring uppför 
och sedan stupande branter nedför är det 
en krävande knapp mil. Sex timmar 
senare når vi dock den kokande 
sjön, som egentligen är en 
skorpa i jordkroppen och 
korrekt ska benämnas 
fumarol. Det osar 
svavel, är småkyligt och 
dimman ligger tät. Det 
blir inget dopp här, men 
med ännu en naturupp- 
levelse utöver det van-
liga känner vi oss mer än 
nöjda.
 När vi tar oss fram genom 
lummiga skogar och längs 
slingriga stigar, börjar resten av 
världen sakta tyna bort. Allt som finns 
och sker utanför den lilla plutten i Karibiska havet blir 
plötsligt oviktigt. Klockan saktar ner och slutar snart 
ticka – känns det som i alla fall. Vi inser att tiden inte 
spelar någon roll när solen och månen styr dygnsrytmen. 

Om något annat skulle bryta den lugna lunken, är det 
isåfall reggaetonerna från hamnbaren på lördags- 
kvällarna. Då skruvas både romflaskorna och volymen 
upp. Vi hänger med våra nyfunna vänner Anne och 

Martín och går till hamnen för att äta, dricka och kolla 
in kvällslivet. 

– Där står Mama Daisy med sin matvagn på 
sitt vanliga ställe, i hörnet, säger Martín 

och pekar mot den en ringlande lång 
kö framför en rullande kiosk. 

 Med tanke på kön till 
hennes puttrande gryta är det 
tydligen här man äter bäst om 
kvällarna. När vi har tagit de första 
tuggorna av jerkkycklingen förstår 

vi varför. Smakerna är kryddiga, 
salta och söta på samma gång. Även 

om kryddblandningen jerk är jamai-
cansk, används den flitigt i hela Karib-

ien. Ingredienslistan är lång och säkerligen 
väldigt varierande beroende på vilken matmor 

man frågar, men vitlök, timjan, kryddnejlika, chili, 
honung och rom är en bra bas. Till det dricker vi Kabuli 
Beer, som mildrar de starka smakerna och svalkar gott i 
kvällsvärmen. 
 Dominica utsågs nyligen av Lonely Planet till ett av de 

Delar av filmen Pirates of the Caribbean spelades in på denna paradisiska ö.

“När vi tar 
oss fram genom 

lummiga skogar och 
längs slingriga stigar, 
börjar resten av värl-

den sakta tyna 
bort”
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Mer info finns på : 
www.videvikensbygg.se
Info & bokning
Mail: lotta@videvikensbygg.se
Tel: 0709-533 800 

Boende i Fibbetorp, skapar �na
möjligheter till ett rikt liv med närhet 
till det mesta. 
Här �nns golfbana, naturreservat med 
motions/skidspår, �na promenad- och 
cykelvägar, hockeyrink, tennisbana och 
simhall.
Ett stenkast bort �nner du sjöar som 
erbjuder bad och �ske. Båtplatser �nns att 
hyra vid Norasjön. 
Stadskärnan med dess utbud av a�ärer, 
caféer, restauranger och kulturupplevelser 
skapar en småstadsidyll att trivas i. 

Fibbetorp, nära till både natur 
och centrum i den 
charmiga trästaden Nora

Din plats i solen !
Nyproduktion av  hyreslägenheter i Nora
 - bokning pågår!

Boende med  2 rum o kök 
54 m2 
+ balkong/altan

Boende med 3 rum o kök 
70 m2 
+ balkong/altan

Fakta: 
16 st lägenheter om 2 rum och kök,
6 st lägenheter om 3 rum och kök 
i tre huskroppar.
2 -r.o.k. 54 m2 + balkong /altan 18-20 m2.
3 -r.o.k. 70 m2 + balkong /altan 18-20 m2.
Friliggande förråd och carport ingår i hyran.

hetaste länderna att besöka under 2017. 
Med all rätt, här finns mycket att uppleva 
för naturälskarna och den spirande besöks- 
näringen satsar dessutom på ekoturism. 
Men det betyder också att tiden hittar 
till ön, naturens tystnad bryts och Mama 
Daisy ersätts av restaurangkedjor. Med 
det i tankarna är det lite sorgligt att lämna 
Dominica när vi har satt oss på färjan till 
nästa ö och ser Dominicas gröna broccoli- 
bulle bakom oss bli allt mindre. Framför 
oss ligger nästa ö med nya upplevelser, 
intryck och äventyr. Men det är en historia 
för nästa månads Handelsstaden. 

I nästa nummer av Handelsstaden kommer 
den fortsatta öluffen till Tobago. Häng 
med!

Passar för: Naturälskare och äventyrs-
sugna aktiva resenärer som vill uppleva 
”ett annat” Karibien. 

Missa inte: Champagnesjön och vandrin-
gen till Boiling Lake. Två naturupplevelser 
som både ger mjölksyra och minnen.

Kom ihåg: Hyra bil, det är det bästa sättet 
att uppleva ön i din egen takt. Men kom 
ihåg att fixa ett internationellt körkort!

Visste du att: Delar av Pirates of the 
Caribbean-filmen Död mans kista spe-
lades in på Dominica? 

Resa hit: Flyg med AirFrance via Paris till 
Pointe-a-Pitre på ön Guadeloupe, sedan 
färjan Iles des Express till Dominica. 
Båtresan tar cirka två timmar.

Sex timmars vandring i bergen är tufft men väl värt upplevelserna.

Boiling Lake ligger i Morne Trois Pitons National Park.

www.lekebergsrevyn.se
0768-229 300

OM TYCKE UPPSTÅR

  Gyllene   
   LÄRKANd

Pen
sionat

Senior gruppen 
framför ett  
folklustspel av  
Gideon Wahlberg 27 jan-11 feb

Sparbanksbörsen

Boka på www.lekebergsrevyn.se 
Biljett inkl gulaschgryta och kaffe: 250 kr

Svensktillverkade fönster från Örebro
Kostnadsfria hembesök
P- och Energimärkta fönster
Målningsfria fönster
Vi håller i hela kedjan
Monterat & klart på utsatt tid
Fast pris
Ingen förskottsbetalning

GÖR ETT SMART FÖNSTERBYTE!

Så mycket enklare!

www.fonsterteamet.se   Lars Wolffersdorff, 0709-81 41 51 
lars.wolffersdorff@fonsterteamet.se

Kontakta din lokala fönsterrådgivare redan 
idag för ett kostnadsfritt hembesök och offert!

-nya fönster höjer värdet på er villa rejält

Vi önskar alla våra kunder  
en god jul & ett gott nytt år

KÖP DINA BILJETTER PÅ
WWW.SONJAALDEN.SE
ELLER 077 170 70 70

ÖREBRO
S:T NICOLAI KYRKA
1/4 KL 19:00

Vackra &  säkra 
garageportar

Mer garageport för pengarna!
För mer info 
besök classicdoor.se
eller kontakta oss!
Tfn 070-697 03 52
info@bksnickeriomontage.se

Fr. 10.990 kr

Installerat och klart!Vackra &  säkra 
garageportar

Mer garageport för pengarna!
För mer info 
besök classicdoor.se
eller kontakta oss!
Tfn 070-697 03 52
info@bksnickeriomontage.se

Fr. 10.990 kr

Installerat och klart! Fr. 10 990 kr

Installerat och klart!

Vackra &  säkra 
garageportar

Mer garageport
för pengarna!

För mer info 
besök classicdoor.se
eller kontakta oss!
Tfn 070-697 03 52
info@bksnickeriomontage.se

För mer info
www.classicdoor.se
tel. 070-697 03 52
info@bksnickeriomontage.se

 Fr. 10 990 kr

Installerat och klart!

Vackra &  säkra 
garageportar

Mer garageport
för pengarna!

För mer info 
besök classicdoor.se
eller kontakta oss!
Tfn 070-697 03 52
info@bksnickeriomontage.se

Vackra &  säkra garageportar

Fr. 10 990
kr 

Installerat och klart!

BK
Snickeri & Montage

Tel.nr.: 070-697 03 52
Mail: info@bksnickeriomontage.se

För mer info besök classicdoor.se
eller kontakta oss!

Mer garageport 
för pengarna!

 Fr. 10 990 kr

Installerat och klart!
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Mer garageport för pengarna!
För mer info 
besök classicdoor.se
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info@bksnickeriomontage.se

Fr. 10.990 kr

Installerat och klart!


