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Kl 09.00 tisdagen den 13 maj gled HMS Carls-
krona sakta in mot Gustavia som var en av de
sista  hamnarna fartyget skulle angöra under
sin världsomsegling 2003. Sista hamnen före
St Barth var Puerto Rico, där man bunkrat
upp med proviant och bränsle,och inte minst
fått förstärkning på personalsidan av allas vår
Per Tingbrand. För Per var det något av en
pojkdröm som gick i uppfyllelse när han
under några dagar fick följa livet ombord på
detta klassiska fartyg. 

Ca 170 förväntansfulla officerare, kadetter och
värnpliktiga fick 2 dagar i sol och värme. Hela
ön i allmänhet och Gustavia i synnerhet befol-
kades med svenskar, om än dock bara för några
dagar. Besättningen ville utnyttja tiden optimalt
så plötsligt hördes det svenska språket överallt,
på badstranden, i baren, i affären. Det var nästan
så man fick en förnimmelse av hur det måste
låtit för drygt 125 år sedan.

Mottagning ombord
Samma dag som man anlände var det dags för
mottagning på fartyget, där en av höjdpunkterna

på programmet var när
ambassadör Frank Bel-
frage skulle dela ut
Nordstjerneorden till
Jean Magras (läs mer i
högerspalten). Ons-
dagen var också hän-
delserik. Kl 11.30 bjöds
officerare och kadetter
på drink och snacks på
Borgmästeriet.
Borgmästaren uttryckte
sin och kommunens
uppskattning över att
man valt att besöka St

Barth och lovade att på stående fot  att om man
ville komma och stanna med HMS Carlskrona
en hel månad, så var det inga problem. Han
uttryckte också sin tacksamhet över att flottbe-

söket kom rätt i tiden, då det förestående valet
där det skall bestämmas omSt Barths självstän-
dighet. Man hoppas på att hamna direkt under
Frankrike och inte som nu under Guadeloupe
och därmed får man behålla de regler som en
gång gällde när
Sverige sålde tillbaka
St Barth till Frankrike
år 1878. Och vid
18.30-tiden var det
dags för cocktail igen.
l´ASBAS bjöd in till
drink och snacks på
restaurant La Route
de Buccanier inne i
Gustavia.

Entusiastisk 
besättning
När man pratade med
besättningen framgick det med all tydlighet att
detta var en av höjdpunkterna på deras långa
resa jorden runt. De blev väldigt förälskad i ön
och dom flesta sade att återbesök stod högt upp
på listan när det gällde framtida resmål. Många
ville också i fortsättningen försöka hålla kontakt

med ön, vilket
Per Tingbrand
skulle ordna
genom att
erbjuda dem
medlemskap i
Svenska S:t
Barthélemy-
sällskapet
På torsdagen

var det så dags
för avresa efter
det mycket lyck-

ade besöket. Bon Jour och Välkommen tillbaka!

Hans Gerremo

Smått & Gott...
...vår man på St Barth, web-master Hans
Gerremo flyttar hem till Sverige i höst.
Sällskapet önskar Hasse lycka till på sitt nya
jobb och tackar för det fina arbete han
genomfört med vår hemsida, framförallt
med den alltid aktuella nyhetssidan 
...St Barthbesök i Stockholm. David
Dorvilma och Alice Magras hette förra årets
vinnare vid det stora lotteriet på Piteådagen.
Första priset, en vecka i Stockholm, utnyt-
tjades en vacker vårvecka i maj. Olle Nyman
tog väl hand om det unga paret som åkte
hem mycket nöjda och med mycket kun-
skap om Sverige att dela med sig av 
Den 13 augusti är det så dags för nästa
besök. Då kommer förra årets segrare i
Gustavialoppet, Mario Maxor till Stockholm
med fru och två barn. Förutom att se så
mycket som möjligt av vår vackra huvudstad
kommer Mario också att delta i Midnatts-
loppet som äger rum lördagen den 16
augusti.med start och mål på Södermalm.
De Sällskapsmedlemmar som har möjlighet
rekommenderas att åka in och heja på vår
långväga gäst. 
...meteorologstationen blir museum.
Meteorologstationen uppe vid Fort Gustav
kommer att renoveras och bli ett visnings-
centrum om meteorologi i Västindien.
Byggnaden, som under en tid på 60-talet
utgjorde Marius Stakkelboroughs arbetsplats ,
är idag helautomatiserad och ligger till en
del på Fort Gustafs K-märkta tomt. Det
innebär att man måste iakta stor försiktighet
vid renoveringen. Hela kalaset kommer att
kosta ca 750 000 Euro och beräknas vara
klart till årsskiftet.
...Dan Brännström till St Barth för att när-
vara vid 125-års jubiléet Den tidigare 
St Barth-stipendiaten professor Dan
Brändström kommer att vara Sällskapets
representant vid den minnesceremoni som
kommer att hållas då 125-års dagen av när
Sverige återlämande ön till Frankrike firas
den 15 augusti. Dan kommer då bl a över-
lämna en unik gästbok med 80 äkta Vasa-
ark, handgjorda av hampa från Regal-
skeppets ankartross. Tanken är att denna
mycket exklusiva gästbok, världsunik i sitt
slag, genom LASBA`S försorg överlämnas
till borgmästaren för att sedan fungera som
gästbok i det nya fina stadshuset. Gästboken
har erhållits genom samarbete mellan Vasa-
muséets tillika Sällskapets hedersordförande
Olle Nyman samt Scanias PR-avdelning.

Böcker om S.t Barth
Om det är något som intresserar så skicka in din beställning till Roger Richter,
Centralvägen 1, 171 68 Solna eller maila till roger.richter@chello.se.
Frakt tillkommer utöver själva bokpriset.

Le Terrain Suedois (på engelska)
Författare: Jenny Bergede
Sidor: 46, wire-o-bindning.
Pris: 250:-(exkl. porto)
Arkitekten Jenny Bergedes mycket intressanta examens-
arbete som beskriver bakgrund och framtida användnings-
möjligheter av ett av våra bäst bevarade svenska hus, det 
gamla svenska guvernörshuset i Gustavia.
Rikligt illustrerad 

S:t Barthélemy - kulturhistoriska promenader 
bland svenskminnen från 17- och 18-talen
Författare: Anders Z Sandström
Sidor: 46 sidor med mjuk pärm
Pris: 100:- (exkl. porto)
En perfekt guide att ha med 
sig när man besöker vår gamla 
koloni. Beskriver 28 st minnes-
märken från den svenska eran, både bakgrund,
historik och hur dessa byggnader och platser ser ut idag.

Med svenska örlogsmän til 
S:t Barthélemy 1785-1994
Författare: Per Tingbrand
Sidor: 293, inbunden
Pris: 220:- (exkl. porto)
Sveriges kunnigaste St-Barth-kännare har här 
inte bara beskrivit alla svenska örlogsbesök under
1785-1994 utan berättar också om öns historia och
geografi. Mycket faktaspäckad.

En man, en ö, ett liv
Författare: Margit och Joachim Wall
Sidor: 144, inbunden.
Pris: 320:-(exkl. porto)
Boken som beskriver Marius
Stakelboroughs liv och gärning och som
tidigare bara varit möjlig att köpa på St
Barth. Boken innehåller även en engelsk-
och franskspråkig del.

Who Was Who in St. Bartholomew 
during the Swedish epoch?
Författare: Per Tingbrand
Sidor: 633, inbunden. Vikt: 2,3 kg
Pris 800:- (exkl. porto) 
I denna guldgruva för släktforskare och 
andra med anknytning till vår gamla koloni
ges en noggrann katalogisering av de 
människor som levde under svensktiden 
med över 6 000 namn 

JEAN MAGRAS 
fick Nordstjerne-
orden på HMS-
Carlskrona

Kl 18.00 den 13 maj var det mottagning
ombord på HMS Carlskrona där huvudnum-
ret på programmet var utdelningen av
Nordstjerneorden till Jean Magras. Mycket
folk från ön var inbjudna. I stort sett alla
medlemmar i systerföreningen l´ASBAS var
där, med ordf Denis och sekr Maj Dufau i
spetsen. Alla Jean Magras släktingar och
vänner var också där för att fira och natur-
ligtvis också Marius Stackelborough och
Daniel Blanchard som redan fått medaljen.

Bland gästerna såg man också borgmästaren
Bruno Magras med fru samt Guadeloupes
regionansvarige Sous-Prefect, Patrick Latron
med fru.

Precis som i Paris förra året ,då Daniel
Blanchard fick motta samma orden, över-
lämnade Per Tingbrand ett signerat exemplar
av sitt eget livsverk “Vem är Vem...”  som
ett bevis på uppskattning från svenska St
Barthélemysällskapet.

Det blev en mycket stä-
mingsfull ceremoni på
helikopterdäck där den
vackra tropiska solned-
gången bidrog till den
högtidliga stämningen..

Efter ceremonin bjöd
fartygschefen Erik
Thermaenius ned alla
på svenskt smörgåsbord
med ädla drycker där-
till. Det var inte dumt!
Alla lät sig väl smaka av de svenska läcker-
heterna; sill, löjrom, rökt lax, köttbullar,
prinskorv och janssons frestelse. Ingenting
fattades och för många av deltagarna blev
det en kväll som sent skall glömmas. Efter
mat, dryck och mingel var det många som
fortsatte till Le Select där ett lokalt band spe-
lade västindiska rytmer som lockade många
till spontan dans till långt in på natten.

Hans Gerremo

GLÖM INTE ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN!
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Jean Magras med fru i mitten flankerad av
ambassadör Belfrage med fru

Halning av fanan ombord på 
HMS Carlskrona. i skymningen.

LASBA`S ordförande Denis
Dufau t.v. tillsammans med
sonen Nils.

Daniel Blanchard pratar
minnen från förra årets
utdelning i Paris med
ambassadör Belfrage

Två “lappgubbar” som håller i uppvaktningen vid
de tre jubiléerna den 15 augusti, alias Olle Nyman
t.v. samt Dan Brännström t.h.

...kontakt sökes med någon som har
intresse för St Barth-medaljer etc. Kontakta
Carl-Axel Lindblom numismatiker och
revisor i Sällskapet tel 08-10 41 75



“Med en enkel tulipan” är det knappast frågan om när det ställs
till med fest på St Barth. Speciellt inte när det är allas vår Marius
Stakkelborough som passar på att fylla 80 år. Hur otroligt det än
kan låta för oss som träffat Marius under senare år, så har denne
evigt ungdomlige faktiskt uppnått denna mycket aktningsvärda
ålder. Vår Gala-Petter på plats var hedersordförande Olle Nyman
med fru Marina som nedan berättar vad som egentligen hände
under de tre dagarnas festligheter

Gäster från hela världen
Marius olika födelse- och minnesdagar har alltid varit stora evene-
mang i Gustavia, inte bara för vännerna på ön utan även interna-
tionellt. På 70- såväl som 75-årsfödelsedagarna kom vänner från
Europa, USA och Sydamerika. Alla ville återgälda den fina vänska-
pen man fått vid sina besök på “Le
Select” under  tidigare vistelser på
ön. Det var också “Le Select” som
tillsammans med sonen Eddys res-
taurant “Eddy´s” blev skådeplats
för Marius 80-årsdagsfirande som
började på själva födelsedagen den
5 juni 2003 och sen fortsatte i
dagarna tre. 180 inbjudna gäster
lät sig väl smaka.

Bara inte regn

Merparten av de dukade mat- och
dryckesborden var placerade under
bar himmel, vilket gjorde det hela
en smula väderkänsligt. Det fick
bara inte bli regn. Men som van-
ligt hade Marius tur med vädergu-
darna. Vem minns inte “Le
Selects” 50-årsjubileum där
Marius lyckades pricka in festlig-
heterna mitt emellan två av 90-
talets värsta orkaner. Så regnet
höll sig borta åtminstone fram till
småtimmarna, då kvarvarande 
festdeltagare enbart såg regnet som en svalkande dusch.

Marius barn - lyckade festarrangörer

Marius nio barn hade utlovat en hejdundrande fest och resultatet
blev en dundersuccé i proffsklass. Dirigenterna var i första hand

Eddy med fru Brigitte samt från Nyköping nedresta storasyster
Marie-Elaine. Vid entréen fick samtliga gäster en välkomstrosett
med påtryckt  hyllningsvers. Som välkomstdrink fick man välja
mellan rhumpunsch eller champagne. 
Avspänd klädstil

Klädkoden var avspänd och det var glest besatt av smoking- eller
aftonklänningsklädda.Marius hade låtit trycka upp speciella jubile-
umströjor med olika fina motiv som man såg desto mer utav.
Mängder av olikfärgade ballonger fanns upphängda i träden, lik-
som färgglada band i olika nationsfärger runt stolar och bord,
Blått, gult, vitt och rött dominerade.Olika muggar delades också ut
med varierande tryck på. Populärast var naturligtvis rhumpunsch-
muggen med Marius eget tryck på. Att mat och dryck höll högsta

kvalitet behöver knappast tilläg-
gas.Det är ju bl a det som gjort
restaurang “Eddy´s” till en av de
populäraste i Gustavia..

Marius i högform

Hur klarar då den nyblivne 80-
åringen en sådan rolig men påfres-
tande fest? Marius var verkligen i
högform dessa tre dagar. Först på
plats för att ta emot gratulanterna
och sist därifrån. Alltid redo att
bistå med en kram eller ett leende ,
alla kände sig mycket varmt väl-
komna. Hans barn hade också lyck-
ats genomföra ett i alla avseende
mycket profesionellt arrangemang.
Populär present från
Sällskapet

Efter Marius välkomsttal första 
kvällen överlämnades mikrofonen 
till undertecknad. Efter ett mycket
personligt gratulationstal (vi har känt

varann sedan 1960) överlämnade jag sen på Sällskapets vägnar tre
stycken fotoalbum med drygt 100 bilder med tillhörande bildtexter
innehållande allt från mitt första besök från 1960, Marius olika
Sverigebesök, samt bilder från olika evenemang med Sverige-
ankytning fram till våra dagar. Det var en mycket uppskattad 
gåva med stort historiskt vär-
de som sedemera kommer
att finnas på Gustavias 
stadsmuseum.

Dagarna efter födelsedagen
hade Marius “öppet hus” på
sin tidigare bar “Le Select”
för alla som inte fick plats 
på födelsedagen. Alla kom,
åt, drack och dansade till
den fina musiken. 

Marius 80-års firande blev
nog den fest han hade drömt
om men knappast vågat hop-
pats på.

G r a t t i s ,  M a r i u s
p å  8 0 - å r s d a g e n !

PITEÅDAGEN - 
så startade det..

Den 15:e augusti 2003 är det en stor jubileumsdag med svensk anknytning på St Barth. Då firas nämligen 
125-årsjubiléet av återlämnandet av St Barth, Piteådagens 25-års-jubileum samt LASBA´S 25-årsjubileum. 

Hur allting startade berättar Hans Gerremo i följande artikel.

Vid pennan Olle Nyman

Historien bakom Piteådagen 
I samband med 100-årsjubileét 1978 av åter-
lämnandet av St Barth till Frankrike, inbjöds
Marius Stakelborough, Daniel Blanchard samt
ordförande i köpmannaföreningen Charles
Magras till Sverige.

Då Charles Magras inte hade tid att resa, till-
frågades Jean Magras, som också var ochär
stor Sverigevän och god vän med Marius och
Daniel.
Olle Nyman hade ordnat med biljetter till de
tre gentlemännen.Väl på plats i Sverige blev
de ordentligt omhändertagna av St Barth-
sällskapet och fick träffa medlemmar och delta
i ett möte. De blev själva medlemmar i före-
ningen. Förutom besök i Stockholm vhann de
också med ett besök i Piteå

Så startade det hela
Efter denna resa föddes tanken att man skulle
göra en liknande förening på St Barth. Den 15
augusti 1978 samlades Jean, Marius och
Daniel på stranden Public vid en ceremoni och
bjöd in några vänner. Detta var starten på
firandet av vänskapsbanden mellan St Barth
och Piteå, som formellt knöts redan den 22 dec
1977. Man hade trevligt en dag på stranden
och det var också försäljning av vin och sprit.
”- We did some business and got a little
money”, som Jean uttrycker det hela.
Dagen efter gick man till banken BNP och
öpnnade ett konto för att ha någonstans att
sätta in eventuella överskott. Efter några år
påpekade dock bankchefen att man var tvung-
en att bilda  en förening för att ha tillstånd att
ha pengarna på kontot.
Den 24 juli 1984 bildades därför officiellt för-
eningen L´ASBAS ( Association St-Barth Des
Amis de la Suède.) Även om den redan verkat
under det namnet sedan starten 1978.
Charles Magras var dess ordförande fram till
1990 då Jean Magras tog över ordförandeklub-
ban. Ordförande väljes för en tid av 2 år i
taget. 1996 överlämnade han klubban till
Arlette Magras som hade varit Jean´s vice ord-
förande i alla år. Hon var ordf i två år. Från
1999 tog Jean Magras över klubban igen och
satt fram till februari 2001, då han lämnade
över ordförandeskapet till nuvarande ordföran-
de Denis Dufau. Under Denis orförandeskap
har föreningen verkligen blommat upp och är
numera aktivare än någonsin.

Piteådagen firas alltid den 15 augusti varje år,
och valet av dag är ingen slump. Piteåborna
med Per Tingbrand i spetsen, talade nämligen
om för sina vänner på ön att man i Piteå firat
St Barthdagen den 15 augusti och därför blev
det också den 15 augusti för vänorten St
Barth. Att dagen dessutom är arbetsfri helgdag
bidrar ju också till att firandet kan bli lite extra
festligt.

Byggnad utan tillstånd
Till att börja med fanns ingenting på stranden
nere vid Public där firandet av tradition brukar
äga rum.. Först efter 2-3 år byggdes en liten
bod/skjul. Den uppfördes av Jean Magras,
hans son samt Marius Stakelborough.
Raymond Magras höll med byggnadsvirke.
Det blev en bar, där man också kunde sälja
enklare mat samt grilla. Man hade inget till-
stånd att ha boden där och ej heller att sälja
någonting därifrån.
Boden blev för liten så en större måste byggas.
Den uppfördes mitt på nuvarande gatan till
sopförbränningsstationen. Men det fanns fort-
farande inget byggnadstillstånd. Jean Magras
påtalade hur viktigt det var att de fick ha
boden till sitt arrangemang.
Dåvarande elverkschefen påpekade att boden
måste bort. Elverket hade nyss byggt sin stora
generatoranläggning och ägde marken.Nu fick
man till och med pengar av Elverket för att
flytta boden till stranden. Vi använder den inte
själva mer än den 15 augusti, men den används
av många som söker sig dit vid olika tillfällen,
säger Jean Magras. Då kan det vara bra att ha
ett tak över huvudet ibland. Den är öppen för
alla. Varje år skedde en utbyggnad av boden
för att få större utrymme.

Orkan eller sabotage?
Men så kom orkanen Luis den 7 sept 1995.
Den raserade delar av boden, men inte hela.
-Jag var där dagen efter med min son, som tog
en bild på hur boden såg ut, berättar Jean
Magras. Men tre dagar senare var den helt
borta. Någon hade tagit bort den helt……..
-Man sade senare att den försvann med orka-
nen Luis, men det är inte sant, då Jean M har
bild på att den stod kvar. Synd att så skedde
tillägger Jean.
Men Piteådagen skulle fortsätta ändå.
Dåvarande borgmästaren Daniel Blanchard
med kommunstyrelsen i spetsen hade i sam-
band med detta beslutat att det skulle byggas
ett klubbhus för Yachtklubben på samma plats
där boden stod tidigare.
Denna byggnad får nu L´ASBAS använda när
man arrangerar Piteådagen. I den finns goda
förvaringsutrymmen. Det är lite enklare att
hantera maten då.

Många aktivitete att välja på
Utbudet av olika aktiviteter har liksom hela
Piteådagen vuxit i omfattnin bl a beachvolly-
boll, fotboll, pétanque, segelregatta, fiske från
kajen för barn m.m att välja på

Det anordnades också en Tombola där man
sålde lotter med fina priser. T ex som första
pris, en scooter Peugeot 50 cm3, andra pris ett
kylskåp och tredje pris en TV.
Varför det inte kallas lotteri? Förklaringen av
Jean Magras är att om man bara har 999 lotter
behöver man inget tillstånd och då kallas det
Tombola. Från 1000 lotter och däröver behövs
tillstånd och då kallas det lotteri.
Till tombolan hade man både köpt priser och
fått en del skänkta av företagare på ön.
En stor fisketävling anordnas också varje år
till minne av gamle Charles Magras; Le con-
cours de traine ”Charles Magras”. Det är Lions
Club som håller i detta arrangemang och som
drar mycket folk. 

Direktsändning i radio
Radio St Barth, den lokala radiostationen, har i
alla år direktsänt sitt program från Public
Beach i samband med denna dag. De propage-
rar då för aktiviteter hela dagen och uppmanar
folk att ta sig dit och förlusta sig.
Den stora uppgiften för L´ASBAS är att orga-
nisera Piteå-dagen och se till att mat och dryck
säljes till gästerna. May och Denis Dufau är
mycket aktiva och står för en stor insats till
arrangemanget.
De första gästerna brukar komma redan kl
08.00.
- Vi måste starta tidigt, en del behöver en drink
tidigt och vi måste rädda deras liv…..som Jean
Magras själv uttrycker det och skrattar.
Sedan rullar programmet på med segelregatta
kl 10.00 och fisketävlingen som pågår fram till
kl 15.00. Prisutdelningar och tomboladrag-
ningar sker vid cirka 16.30 innan det är dags
att avsluta dagen.
Nettointäkten som tas in denna dag går in i
L´ASBAS kassa som sedan använder den till
diverse andra arrangemang såsom Gustavia-
loppet, städning och reparation av den gamla
svenska kyrkogården, resekostnader till
Sverige för en stipendiat vart annat år m m.
Förra årets upplaga av Piteådagen besöktes av
ca 2000 personer, uppskattar Jean Magras.
När jag frågar vilket av åren som han minns
bäst och som varit mest lyckad, säger han att
alla åren har varit bra. Och naturligtvis de sista
två åren, som han har i färskt minne.
Förra året gjorde man också ett icke oansenligt
stort överskott i kassan på cirka 5.000 Euro. 
En viktig fråga för framtiden är hur man skall
engagera de unga för att L´ASBAS och
Piteådagen skall fortleva. Han nämner att man
börjat samarbeta med en förening i Public där
det finns några yngre, ca 3-4 stycken som
kanske vill samarbeta med oss, avslutar Jean
Magras.
Klart är att Piteå-dagen är väl etablerad på ön
och att många ser fram mot denna dag. Så pla-
nera in ditt nästa besök på St Barth i samband
med denna begivenhet för att själv medverka.
Hans Gerremo

Marius alla nio barn samlade med pappa på hans högtidsdag.
Vännen Olle Nyman överlämnar
Sällskapets present

MARIUS 80 ÅR -
tackar alla Sällskapets medlemmar för den fina presenten
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Så här såg det ut i år när LASBAS högtid-
lighöll 125-årsjubiléet av återlämnandet.


