
Marius Stakelborough, St Barth (Franska Västindien) 
har avlidit 97 år gammal. Närmast anhöriga är hans 
9 barn och deras anhöriga. 

Att bli en legend under sin livstid är få förunnat men 
när det gäller Marius Stakelborough kan inget vara 
mer sant. Han föddes 5 juni 1923 på St Barth som en 
av familjens sju barn. Pappa var öns enda polis och 
Marius har själv berättat om sin barndom som en 

lycklig period trots tuffa tider p g a depressionen. Som 16-åring gick han till 
sjöss och fortsatte sin sjömanskarriär under 10 år. Efter kriget jobbade han 
som öns meteorolog och var också öns enda fotograf som tog alla bilder till 
dåtidens vykort.  
1949 öppnade han baren ”Le Select” som kom att bli hans livsverk. 
Namnet ”Le Select” lånade man från den berömda baren i Paris. Baren kom 
snabbt att bli en samlingspunkt för öborna och när turismen drog igång på 
allvar på 50- och 60-talet behöll det greppet som den naturliga 
samlingspunkten för besökande turister. Ett bidragande skäl var den 
genuina och gemytliga stämning Marius lyckades skapa. Hit var alla 
välkomna! Och här har många celebriteter också varit på besök genom 
årens lopp som t ex hela den nuvarande svenska kungafamiljen. Redan som 
ung blev Marius intresserad av öns svenska historia och han blev ofta 
påmind om att han var den enda öbon med ett svenskklingande namn 
(troligen efter den svenska guvernören Stackelberg). Hans intresse syns 
tydligt på Le Select där det finns gott om dekaler, vimplar och affischer med 
svenskt ursprung. Han har också vid ett flertal tillfällen besökt Sverige där 
vänorten Piteå ofta förärats ett besök. Marius är slavättling och det kan för 
många vara svårt att förstå detta intresse för den gamla kolonialmakten som 
tjänade mycket pengar på just slavhandel. Marius brukade förklara det med 
att det just därför är viktigt att aldrig glömma historien och upplysa 
kommande generationer om hur det faktiskt gick till på den tiden. 

1960 kom dåvarande PR-chefen på SAS, Olle Nyman, för första gången till 
ön och Olle och Marius fann varandra direkt. En livslång vänskap som 
varade ända fram tills Olles död 2006. Marius brukade säga att det var Olle 
som lärde honom allt om hur marknadsföring fungerar. Den kunskapen 
bidrog till att göra ”Le Select” till Karibiens mest kända bar. Olle var en av 
grundarna till Svenska St Barthélemysällskapet och Marius var en av 
grundarna av den svenska vänföreningen på St Barth, L´ASBAS. Marius 
belönades två gånger med Nordstjärneorden, 1981 och 2012, för sitt idoga 
arbete med att bevara de svenska minnesmärkena på ön och det käll-
material som sen kan användas för framtida forskning. 

Roger Richter, ordförande i Svenska S:t Barthélemysällskapet, Marina 
Nyman, änka efter Olle Nyman och Dan Brändström f.d. styrelsemedlem. 


