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Hoppas ni har det bra i ett vintrigt Sverige.På Bahamas
lyser solen och värmer befolkning och turister. Investeringarna har ökat och då främst i Nassau. Där är det kineserna som investerar mest, med blandade känslor från
lokalbefolkningen. På Exuma investeras det en del. Den
förre F1-föraren Eddie Jordan investerar i Sam Grays
Int. i Georgtown. Och en amerikan, McGavery investerar
i Lyxiga Exuma Beach Resort, gamla Coconut gove, det
är superfint renoverat och Three sister inn i mina hemtrakter är också renoverat. Ryktet går att McGavery ska
bygga ett hotell på Stocking också.
Bahamas firar 40 år i år som självständig nation samtidigt firar Famely Nation Regatta i Georgtown 40 år i
april. Så det planeras säkert en hel del för dessa evenemang.
Här hemma planerar vi för vårt jubileum som kommer
om ett par år. 2015 fyller klubben 50 år. Det ska vi fira!
Vi ska ge ut en jubileumsbok med bilder och berättelser
från 50 år. Därför behöver vi er hjälp om det ska bli nåt.
Jag skulle bli glad om ni letade i era gömmor. Har ni
bilder, brev eller annat som skulle kunna vara med i jubileumsboken så hör av er till någon i styrelsen.
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En Fiskeresa till Exuma
1982 hamnade jag av en slump på Exuma. Jag skulle
åka för att hälsa på mina kompisar Mark och Woody
Turnquist i England. Vi hade lekt som barn på Exuma
och nu skulle jag träffa dom igen. När det var dags att
beställa biljett dit så fick jag reda på att dom var kvar
på Exuma och väntade på mig. Det hade blivit något fel
i kommunikationen. Det känner nog alla till som haft
kontakt med Bahamas att det händer väldigt lätt! Så
från att ha planerat en Englands-resa på några dagar,
så blev det till att boka om för fyra veckor på Exuma.
Allt blev bestämt på en söndag. Jag ringde till mina vänners
mamma i England för att bestämma när det passade att jag kom
på besök. Jag fick meddelandet att mina vänner Mark och Woody
Turnquist inte skulle till England denna sommaren. De väntade
besök från Sverige och stannade kvar på Exuma.
Här hemma satt jag resklar för min resa till England och på
Exuma satt mina vänner och väntade på mig! Så vad skulle jag
göra nu? Det blev ett snabbt beslut, klart jag skulle resa. Det var
ju hem till Exuma som jag skulle. Boende hade jag inget! Och om
de verkligen väntade på
mig visste jag inte! Men
jag tänkte att det löser sig
nog när jag kommer på
plats. På måndagen åkte
jag till Helsingborg och
köpte biljett och redan på
tisdagen så bar det iväg.
En dag senare var jag
på plats på Exuma. Det
gick väldigt fort för en
19-åring som gav sig iväg
ensam över Atlanten för
första gången. Det gick
kanske för fort? Detta var
första resan för mig som
vuxen, eller ja, jag kände
mig i alla fall som vuxen!
När jag steg av planet på den gamla flygplatsen så kände jag mig
hemma igen, det första jag får se när jag står på trappan var Papa
George Holland Roll. Han är en kär vän till familjen och han är
som en morfar för mig, även om han helst själv ser mig som en

bror! Han hade lite svårt att känna igen mig! Det var ju ändå sju
år sedan senast, och han visste ju inte att jag skulle komma. Väl
på plats och installerad hos Turnquist så hade jag ett par dagar
för mig själv, Mark och Woody var iväg och skulle vara tillbaka
till helgen.
Jag hörde att några andra svenska var på väg, bland annat
“Hubbe”. Familjen Hubertsson hade jag träffat många gånger
genom mina föräldrar både i Sverige och på Exuma. Pappa hade
hjälpt Hubbe att bygga sitt hus “The Yellow house” på Flamingo
bay. Det skulle dock dröja några dagar innan de kom till ön.
Jag hade fått låna en bil av Rivers Turnquist så jag kunde ta mig
runt på ön! Jag var och tittade på huset som pappa hade byggt

på Anemone road, vid Mount Thompson, där jag bott i två år.
Huset var förfallet och obeboeligt! Jag såg framför mig hur det
hade varit, inget såg ut som senast jag var här, då jag var 11 år.
Jag besökte alla platser som jag lekt och badat på som barn.
Skolan i Mount Thompson där jag
och mina systrar gick!
Bahama Sound vid Three sisters.
Ocean Bite eller kyrkbeachen som
vi kallade den för att den ligger vid
kyrkan i Farmershill.
Broken Bottle vid Stevington.
Namnet fick den för att någon hade tippat ett helt lastbilsflak
med tomflaskor på vägen ner till stranden. Man fick gå försiktigt
med skor på, annars skar man upp
fötterna när man skulle ner till
stranden. Där den stranden låg,
ligger numera den nya hamnen till
Emerald Bay.
Tropic of cancer på Little Exuma
var och är fortfarande en lika
underbar strand.
Out Island Inn som då fortfarande var öppet. Där var jag och
badade och snorklade. Jag minns det som igår. Jag satt och
tittade ut genom fönstret från
Out Island Inn´s restaurang med
Stockin Island i bakgrunden.
Alla intryck som jag fick, de hade
jag ingen att dela med mig till.
Upplevelserna blev för mycket.

Av någon anledning så bestämde jag mig för att åka hem igen,
jag hade varit på Exuma i tre dagar, men nu ville jag hem. Jag
körde till flygplatsen för att boka om min biljett! Men det gick
inte och tur var väl det, annars hade mitt besök i Paradiset blivit
rekordkort! Några dagar senare kom Mark och Woody tillbaka
och snart dök även Hubertsson och co upp sedan blev resten av
resan helt underbar!

Barracuda fisket
Jag tyckte mycket om att fiska och hade ofta varit med pappa på
havet när han fiskade haj, rocka och stora barracudor. Nu skulle
jag fiska barracuda!
En dag följde jag med Hubbe och de andra svenskarna upp
till Ocean Bite för att sola bada och snorkla. Jag tog med min
Hawaiian sling (en enklare harpun) ifall det fanns någon fisk att
skjuta som jag kunde ha som agn till fisket. Det fanns ett litet rev
strax utanför stranden som det gick bra att snorkla vid. Jag och
Hubbe gick i för att se oss omkring. Det första som vi såg var två
stora barracudor som stirrade på oss och gapade så vi såg deras
stora tänder. Man fick hålla ett öga på dem, för så fort man vände
dem ryggen så ville de fram och titta om vi var något matnyttigt.
Efter att vi stirrat på varandra ett tag så tyckte de nog att vi inte
såg goda ut för de simmade iväg. Jag och Hubbe fick syn på lite
mindre fiskar på revet som kunde vara bra som agn. Jag sköt ett
par stycken och stoppade dem i badbyxorna som pappa alltid
gjorde. Då kom barracudorna tillbaka, och de såg inte snälla ut.
Vi hade varit på deras bord och ätit från deras mat. Nu var det
dags att betala notan. Vi fick backa upp på stranden samtidigt
som jag fick tömma badbyxorna….. På fisk då förstås! Med
barracudorna efter oss! Vi kom helskinnade upp på stranden,
och jag hade lyckats att lura dem på en fisk. Nu var det min tur
att vara jägaren, här skulle fiskas barracuda. Men jag hade inte
mycket till fiskeutrustning. En stor rulle med tjock lina var allt
jag hade, inget spö. Jag tacklade på med tafs och stor krok och
slängde ut. Jag såg ju barracudorna från klippan jag stod på, så
det vara bara att slänga ut precis intill dem. De var inte ett dugg
intresserade, de var redan mätta efter att ha blivit serverad fisken
som vi fick släppa till dem. Jag drog in linan för att göra ett nytt
försök, men då såg jag hur en mörk skugga närmade sig betet.
Där var fler barracudor, trodde jag, men det var en haj. Hajen

hade kommit smygande längs klipporna utan att vi såg den.
Den hög blixtsnabbt betet och vände ut mot öppet vatten. Vad
skulle jag nu göra, här står jag och håller i en fiskelina med mina
bara händer med en haj i andra ändan. Jag fick tag i en gren och
lindade om linan. Jag tänkte i min ungdomliga okunnighet att
det skulle kanske gå om jag höll emot och gick längs klipporna
och bromsade dess fart. Snabbt blev jag dock varse annat, jag
såg hajen som var ca 2 meter lång simma iväg, men min lina
rörde sig inte längre. Hajen hade med sina sylvassa tänder bitit
av linan utan att jag märke någonting. Snopet för mig, men det
var spännande!

Det var bara att försöka igen, det var ju barracuda jag ville ha!
En vecka senare så var vi ute på Stockning Island med båtarna
för att sol och bada. Denna gång tänkte jag meta upp en agnfisk.
Jag simmade ut till en hög av conchskal som låg på botten och
riggade mitt mete. Jag lade min agnade krok intill skalen för jag
visste att små fiskar gömde sig inuti dem. Jag simmade bort en
bit och låg i ytan för att se på när de nappade. Ett originellt sätt
att fiska på, men det var trevligt i det varma vattnet.Fisken kom
fram och nappade, men de bara länsade kroken på agn. De var
så snabba och jag hade inte en chans. Precis när jag skulle ge
upp så såg jag att en fisk simmade in i ett skal, snabbt simmande
jag ner och plockade upp skalet, som jag höll över ytan till jag
kom in till land, där jag tömde ut det i sanden. Äntligen hade
jag agn, en liten havsabbore eller grouper som den heter. Denna
gång hade jag båt, fiskespö och agn! Jag hade ankrat upp båten
en bit ut, för det var lågvatten och jag kunde inte köra ända in
till stranden. Jag riggade med en kraftig tafs en stor krok och
slängde ut, satte fast spöt i båten och satte mig ner och väntade,
och väntade, och väntade. Inget hände! Jag gick in till de andra
på stranden och lät fisket sköta sig själv. Efter ett par timmar
hojtade någon av de andra “Båten åker iväg”. Jag hade napp!
När jag skulle springa ut till båten märkte jag att det gått ett par
timmar. Nu var tidvattnet mycket högre än när vi kom. Jag visste
inte vad jag hade på kroken, var det haj eller barracuda? Så när
båten var på väg ifrån mig simmade jag allt vad jag kunde mot
den. Då visste jag att fisken var på andra sidan om båten. Jag
ville ju inte bli biten själv! Snabbt hoppade jag ombord på båten
och tog tag i spöt och startade motorn. Sedan körde jag in mot
land och beachade båten. Då kunde jag få hjälp av de andra om
det behövdes. Jag hoppade av båten och sprang ut på stranden.
Det var lättare att få upp min fisk där, tänkte jag. Jag kämpade
med fisken länge utan att veta vad det var. Och när den kom

närmare land såg jag att det var varken haj eller barracuda, utan
en stingrocka. Rockan gav mig en rejäl fight men till slut gav
den upp och jag kunde dra upp den på land. Den var ca en meter
i diameter.
Det blev ingen barracuda denna gång hellre! Men jag tog rockans
gadd som trofé. Gadden ser ni i verklig storlek överst på andra
sidan.
Nu började tiden att tala emot mig om jag skulle få någon
barracuda innan det var dags att åka hem. Sista vecka så hade jag
fått låna ett större spö, med rulle. Jag, Mark och Woody skulle
ut i Elisabeth hourbour för att trolla efter barracuda. Vi körde
ut från Viktoria lake med båten, Mark satt vid rodret och jag
gjorde mig klar. Spöet var riggat med en meter pianotråd som
tafs och en stor woobler som liknade en bläckfisk. Pianotråden
klarar inte ens en barracuda att bita av. Nu skulle inget gå fel,
det var barracuda som jag skulle ha på kroken. Jag var het på
det och slängde ut wooblern redan innan vi lämnat hamnen. Jag
hade knappt satt mig tillrätta förrän det hög till på wobblern. Det
blev nästa tvärstopp.

Nu hade jag barracuda på kroken, det kändes direkt. Den ställde
sig på tvären och höll emot. Barracuda är ingen fisk som hoppar
eller rusar speciellt mycket. Den stod mest och tjurade utan och
ge med sig, men när den kom närmare båten så blev det fight!
Nu började den febrilt att fightas för att slippa bli uppdragen.
Efter hård kamp fick den dock till sist ge upp och jag lyckades
dra in den i båten. Det var en stor fisk som var ca 120 cm lång.
Den kvällen blev det ugnstekt barracuda med kokt potatis och
bechamelsås till. En favoriträtt!
Fiskelyckan var total och nu kunde jag åka hem till Sverige.
Men det var inte sista gången jag åkte till Exuma. Det blev
många resor till och nästa resa blir till kommande jul. Ska bli
spännande att se vilka överraskningar man bjuds på då!
Vid tangenterna
Joakim Camrian

Family Island Regatta 60 års-jubileum
George Town, Exuma sista veckan i April.

Bahamas 40 års-jubileum

som självständighet nation 2013.

På klubbens hemsida finns en lathund från en medlem med tips
hur du kan gå tillväga för att betala skatten

http://www.bahamasklubben.se/bsckalendarium.htm

Gå till Bahamasklubben.se. Klicka på knappen Kalendarium och sen
på Skatteinbetalning.
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Bahama Scandinavian Club
1965-2015

Bahamaklubben startade 1965 som ett nätverk för tomt och husägare på Bahamaöarna! Det var många svenskar som köpte tomter på Bahamas på 60-talet,
då främst på Exuma men också på Cat Island, Freeport och Eleuthera.
Klubbens medlemmar har hjälp varandra med erfarenheter när det gäller
kontakten med myndigheter och företag. De första åren var namnet Bahama
Sound innan den fick sitt nuvarande namn Bahama Scandinavian Club.
Vi har ca 340 medlemmar.

2015 firar vi

50 år s
Jubileum
Det ska vi fira
Med att bland annat ge medlemmarna en jubileumsbok.

Vi behöver er hjälp!
Har ni bilder som kan vara intressanta? Berättelser att delge, t ex hur ni hittade till
Bahamas? Har ni byggt hus, hur var det? Har ni tidningsurklipp? Berätta! Anonymt eller
namngivet, det bestämmer ni själva, helt enkelt.
Utan ert deltagande blir det ingen jubileumsbok för ni är klubbens historia!
Kontakta någon i styrelsen
adresser finns på sidan 2 eller maila till info@bahamasklubben.se

