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BEQUIA  
En pärla i klassiska Karibien
Det finns ställen dit tiden inte hittar. Små smultronställen  

med en klocka utan visare. En sådan plats är Bequia  
– en paradisoas i den karibiska övärlden. 

Av P I A  M A T T S S O N  Foto H E L E N E  T O R E S D O T T E R

Lower Bay är en fantastisk 
strand på öns sydvästra del. 

Grannön Mustique är kändisarnas 
och kungligheternas favoritö 
med fantastiska privatvillor,  

vackra stränder och ett hotell. 

Vyn över Friendship 
Bay är hänförande.

Bequia Beach Hotel 
är inrett i kolonialstil 

och har en familjär 
atmosfär.

Bequia är känd för 
sin hummer. Lokala 
fiskare simmar  
i land med dem.
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Redan när färjan anlöper Port Eliza-
beths vackra hamn blir vi knockade, 
och sedan förälskade. Det är bilden 
av byns färgglada trähus med snick-

arglädje som knockar oss, liksom de charmi-
ga skyltarna, den rika växtligheten och alla 
leende människor. Förälskade blir vi av öns 
charm och skönhet.

– Bequia karaktäriseras fortfarande av 
det gamla Karibien, säger svenske Bengt 
Mörtstedt som äger Bequia Beach Hotel på 
sydöstra delen av ön. 

HÄR FINNS INGA snabbmatskedjor och inga  
supermarkets. Affärerna och restaurangerna 
är små och ofta familjeägda.

Bengt drabbades på allvar av Bequia år 
2004. Tolv år tidigare hade han besökt ön 
under en seglats i Västindien. Nu hissades 
segel igen, och Bengt och hans bror styrde 
mot Bequia för att se mer än huvudorten Port 
Elizabeth. Vardagen i fastighetsbranschens 
London, där Bengt var verksam, var inten-
siv och han drömde om att skaffa ett hus för  
avkoppling på varmare breddgrader. 

Det visade sig att Bequia var rätta stället.  

Utmed Friendship Bay hittade han en strand-
tomt som var till salu, inklusive ett B & B i  
dåligt skick.

– Läget var fantastiskt och platsen para-
dislik på den bästa ön i Karibien, säger Bengt. 
Där och då bestämde jag mig för att köpa 
tomten. Här skulle jag bygga ett strandhus 
till min familj.

Men det blev aldrig någon strandvilla.  
För en entreprenör och visionär blir det lätt 
så. I stället blev det mer mark, ett eget bygg-
bolag med lokal arbetskraft och i slutändan 
Bequia Beach Hotel.

Bequia är en liten ö. Den tillhör ögruppen 
Grenadinerna, och ligger mellan huvudön 
Saint Vincent och kändisön Mustique. Och 
även om de andra öarna är vackra eller har 
fantastiska regnskogar är Bequia synonymt 
med paradiset. Här är avstånden mellan byar, 
stränder och utsiktsplatser korta. De stora 
vägarna är få och smala, de ännu mind re vå-
gar endast de modigaste köra på. Stora delar 
av ön går det inte ens att ta sig till. Men det 
som finns att tillgå räcker väl. Stränderna är 
magiska, med mjuk sand som möter turkost 
vatten. De är dessutom ofta glest befolkade.

På öns sydvästra del, nära Port Elizabeth, 
ligger Princess Margaret Beach – uppkallad 
efter den engelska drottningens syster, som 
tog sig ett dopp i det stilla havet på 1950-talet. 
Här finns också Lower Bay, lika inbjudande 
där den ligger skyddad för vinden. 

PÅ ANDRA SIDAN ÖN, i Friendship Bay, blå-
ser det svalare. Vågorna är högre och spolar 
snabbt bort fotstegen i sanden efter en pro-
menad i vattenbrynet. Och Bequia Beach 
Hotel är som ett paradis i paradiset, delvis 
tack vare stranden och havet men också det 
andra: det välskötta området med palmer, 
mandelträd, hibiskus, oleander och bougain-
villea, byggnaderna med drag av öns snickar-
glädje, poolområdet, strandbaren och de be-
kväma rummen. Plus den avspända familjära 
atmosfär som Bengt värnar extra mycket om. 

Efter en tur till Port Elizabeth, för att fla-
nera utmed Belmont Walkway, sitta på kafé 
och blicka ut över hamnen och folklivet samt 
botanisera på marknaden, vill man bara till-
baka. För att ligga i skuggan under en palm 
och tänka på ingenting. 

Men vi vill ändå se mer. En dag tar vi vägen  

Receptionsbyggnaden som likt en rosa juvel ligger som centrum för gästerna. 
Här finns alltid svalkande handdukar och kalla drycker. 

Hotellet på Bequia är Bengt Mörtstedts 
största yrkesmässiga äventyr. 

» Bequia karaktäriseras fortfarande  
av det gamla Karibien«

Det kombinerade allrummet 
och biblioteket. Mycket är 
nytillverkat i gammal stil 
men några möbler är antika 
och inhandlade på svenska 
auktioner.

Blommande  
bougainvillea.

106



109gods & gårdar 1.2017

som leder nordväst, mot Spring Bay och In-
dustry Bay, där den smäktande växtligheten 
blir vildare med höga palmlundar i ett kupe-
rat landskap. Havet blir mer bångstyrigt, de 
långa sandstränderna mindre och mer klip-
piga. I Park Bay stannar vi på The Old Hegg 
Sanctury, där öbon Orton King gör vad han 
kan för att rädda havssköldpaddor. I olika 
bassänger simmar sköldpaddor i skilda stor-
lekar. Vid sju års ålder släpps de ut, berättar 
Orton, som hittills satt tillbaka 926 sköld-
paddor i havet.

Helt nära sköldpaddsuppfödningen hittar 
vi en gömd pärla bland palmerna: Sugar Reef 
Café, som erbjuder kaffe, fin atmosfär och 
utblick mot havet liksom natthärbärge i total 
avskildhet från resten av ön.

En annan dag lämnar vi Bequia för en 
dagskryssning med ståtliga skonaren Friend-
ship Rose till Mustique; kungligheternas och 
superkändisarnas favoritö. Medan de andra 
turisterna stannar ombord, äter lunch och 
snorklar, går vi i land. Och tackar ödmju-
kast för att inga medlemmar ur det brittiska 
kungahuset är här, eftersom bara de som äger 
hus på ön då har tillträde.

Med fast mark under fötterna jämför vi 
Mustiqe med Bequia, som vinner på sin 
charm. Samtidigt är det onekligen roligt att 
äta världens dyraste sallad på öns enda hotell, 
Cotton House, och inse att John Cleese sitter 
vid bordet bredvid.

TILLBAKA PÅ BEQUIA finns mycket att uppleva 
och njuta av, som vandringar, havsfiske, seg-
ling, dykning, snorkling och tennis. Frågan 
är hur mycket en människa behöver. När 
vi bara låter lusten styra, vill vi allra helst  
uppleva öns själ och atmosfär. Känslan av 
småskalighet och flydda tider. Att vandra  
utmed en solkysst strand med ljummet vat-
ten runt fötterna, att äta nygrillad, pinfärsk 
hummer, att läppja på en läskande Pina  
Colada i skymningen.

När mörkret sänker sig blir Bequia ma-
giskt. Månskenet får havet att glittra som 
silver, och stranden att skimra i vitt. Ett steel-
band spelar gungande toner på utomhussce-
nen vid Bequia Beach Hotel. Med stjärnhim-
len som tak dansar vi i den ljumma natten. 
Paradiset ger oss sand mellan tårna och ett 
leende på läpparna. 

» Andra öar är  
vackra men Bequia  
är synonymt  
med paradiset«

Intill hotellet breder den fantastiska stranden ut sig mot det turkosfärgade 
vattnet. Om solen blir för stark finns svalkande skugga under träden.

UPPLEV  
PARADISET
RESA: 
Flyg från London till Barbados eller 
Saint Lucia, och därifrån till Bequia 
med Mustique Airways, SVG Air eller 
Grenadine Air Alliance. Ett annat 
alternativ är att flyga med Liat från 
Barbados till Saint Vincent och åka 
vidare med färja till Bequia.

BÄSTA TID: 
Oktober–april. Vintrarna är torra 
med en medeltemperatur på 24–29 
grader. Somrarna är fuktiga, med en 
medeltemperatur på 25–32 grader. 

VALUTA: 
Östkaribiska dollar eller US-dollar, 
resecheckar och de flesta kreditkort. 
En östkaribisk dollar motsvarar cirka 
tre kronor. 

SPRÅK: 
Engelska.

TA SIG RUNT:
Taxi är billigt och förarna stolta.  
Hyr en chaufför med bil för några  
timmar eller en dag. Gör alltid upp 
om pris och valuta i förväg. I övrigt 
finns hyrbilar. Vänstertrafik råder.

BO BRA: 
Utbudet är stort och varierande.  
Några exempel:
• Bequia Beach Hotel är ett exklusivt 
hotell vid Friendship Bay. Hotellet  
erbjuder dagliga flygningar med eget 
plan mellan Saint Lucia och Bequia, 
anpassade efter Atlantflygen.  
www.bequiabeach.com
• De Reef Apartments nära Lower 
Bay har moderna lägenheter i olika 
storlekar, alla med egen terrass, tv 
och luftkonditionering.  
www.dereef@vincysurf.com 
• Sugar Reef ligger avskilt i en  
palmlund vid en strand. Egen 
restaurang och kafé.  
www.sugarreefbequia.com 

ÄTA GOTT: 
Det finns många restauranger, utöver 
hotellens egna är det tätt mellan 
krogarna utmed Belmont Walkway  
i Porth Elizabeth. Missa inte: 
• Papa’s Bar & Bistro i Port Elizabeth. 
Populär samlingsplats med mycket 
fisk på menyn, och terrass med  
fantastisk hamnutsikt.  
• Jack’s Bar på Princess Margaret 
Beach. Bästa strandläget med  
”sunset drinks” och grillkvällar. 

SE OCH GÖRA:
• Dagskryssa med skonaren Friendship 
Rose till Mustique eller Tobago Keys, 
fem obebodda öar i en lagun med 
koraller. Snorkling erbjuds på båda 
utfärderna. Mat ingår.  
www.friendshiprose.com 
• Ta färjan till grannön Saint Vincent 
och Kingstown, med botanisk trädgård, 
vattenfall och romdestilleri.
• Vandra på några av öns leder. 
Turistbyrån i Port Elizabeth kan 
rekommendera guider.

Sugar Reef Café är ett populärt utflyktsmål.  
Ljuskronor och spegelramar är gjorda av drivved.

Beth har bott på Bequia i 
hela sitt liv. Tillsammans 

med sin svenske make Gert 
Ludicke driver hon populära 

Papa’s Bar & Bistro. 

På ”Old Hegg Turtle Sanctuary” finns mängder 
av sköldpaddor. Ägaren Orton berättar gärna 

för besökare om sitt arbete med dem.

Nära Mustiques 
hamn ligger  

exklusiva butiker i 
snickarglada trähus 

i bjärta färger.
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