
På jetsetön St Barths snubblar  
du praktiskt taget över kändisar och 
feta plånböcker. Men det går att åka 

hit även med en mindre budget. 
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Lyxig lekplats
!N är fören på Roman Abramovichs yacht lämnar hamnen tar 

Beyoncé första tonen. Runt akterdäck på den ryska miljar-
därens båt trängs gäst erna med en enklare välkomstcock-

tail. Mörkret har lagt sig. I horisonten bildar de upptända båtarna 
en glittrande skyline. Marc Jacobs ställer sig med  ryggen mot pojk-
vännens bröst, lägger hans armar om sig, blundar, andas in, ler. 
Jon Bon Jovi – etappklippt page, nougatfärgade slingor, kostymväst 
över t-shirt – skålar med Gwen Stefani. Jay Z och Usher möts med 
cigarrer över en tändarlåga. 

Ingen lägger märke till Orlando Bloom och hans kvinnliga Ännu en lat dag på Nikki beach.



sällskap. Promenerande på kajen blickar de besviket 
mot partybåten som sakta glider ut i sundet.

Avlägsna skratt från en flotta av lyxyachter. Väst-
indiska vindar som fladdrar i Orlando Blooms vita 
linne byxor. Annars stilla. Det hela är ännu en klassisk 
nyårsafton på St Barths.

PÅ DEN KARIBISKA JETSETÖN trängs Hollywoodstjärnor, 
musiker och miljardärer om båtplatserna i huvudstaden 
Gustavias hamn. Det är lätt att förstå vad som lockar hit 
dem. Shoppingstråk kantade av Louis Vuitton, Ralph 
Lauren och Chanel. Puderstränder där sanden bär lika 
tydliga spår av snäckskal som Isabel Marant-klackar. 
Restauranger som glimmar av Michelinstjärnor.

Vi inleder den första dagen på ön på Shell beach. Vid 
lunchtid öppnas de första roséflaskorna, och stranden 
stormas på Navy seals-vis av modeller i ribbåtar. Med 
en insatsstyrkas e2ektivitet dyker de från gummibåtarna 
och rusar i land med Hermèsscarves runt huvudet. En 
manlig servitris med italiensk skyttekungsfrisyr serverar 
vatten i silverhinkar. På strandens restaurang, Do Brazil, 
sitter Paul McCartney och snurrar bandpasta på en gaf-
fel. Bakom en meny hittar vi Essie Weingarten. Grunda-
ren av nagellacksmärket Essie har åkt till St Barths sedan 
mitten av 34-talet. Nu tar hon igen sig med ett glas vitt.

– St Barths skiljer sig fullständigt från Karibiens 
andra öar. Det är så chict, så elegant. Kändisarna har 
hjälpt till att bygga det mytomspunna skimret. Det är 
inte den lättaste ön att få tillgång till, och ju svårare det 
är att ta sig någonstans, desto större är dragningskraft-
en för människor som vill vara i fred. Det går ingen 
charter hit, de största kryssningsfartygen har inte till-
stånd att lägga till här, man måste åka båt eller ett litet 
propellerplan för att ta sig hit. Jag tror att den avskild-
heten lockar hit många av stjärnorna. Jag mötte precis 
Jack Nicholson och ropade: ”Hej Warren Beatty!” Hur 
han tog det? Han älskade det, så klart.

Skymningen kommer och vi beger oss till Maya’s för 
middag. Det är en anspråkslös restaurang vid havet, som 
med ett perfekt komponerat kök och klientel blivit en 
institution på ön. 54 plus-herrar med åldersfödelsemär-
ken trängs med semesterfirande newyorkers. Ögonbryn 
höjda av botox, ögonfransar tyngda av xanax.

Den brittiska prinsessan Beatrice gömmer sig under 
en gigantisk hästpolohatt. Kall och blek, hon tycks vara 
helt dränerad på blod, sveper hon genom lokalen.

– Det finns 64 hotell på ön med sammanlagt 744 
rum, berättar vår servitör. 

Det är väldigt få som får plats här samtidigt. Det gör 
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Lunchhäng på  
Nikki beach. 

ST BARTHS BÄSTA
LYXLUNCH 
NIKKI BEACH, Plage de Saint Jean.
Här hålls bikinierna ihop av ädelstenar. Festen börjar vid 
lunchtid och dj:ens sällskapshouse kryddas med en 
live-saxofonist. Ja, Nikki beach jobbar tätt med sina filialer i 
Miami och St-Tropez. Franskt kök där kycklingen (för 660 kr!) 
är en höjdpunkt.

BÄSTA BURGAREN 
LE SELECT, rue du Général de Gaulle, Gustavia.
Tröttnar du på orimliga prisar och franskkreolsk mat ska du 
bege dig till Le Select. Billiga priser och goda hamburgare. 

HETASTE UTESTÄLLET 
BAGATELLE, rue Samuel Fahlberg, Gustavia.
Upplyst av UV-spotlighter och tomtebloss på Aceflaskor 
har Bagatelle seglat upp som ett av St Barths hetaste 
uteställen. Restaurangbesökarna brukar kunna hålla sig till 
midnatt innan de belägrar borden, klär av sig till bar 
överkropp och bjuder upp till spontandans.

COOLASTE KLASSIKERN
EDEN ROCK, Baie de Saint Jean.
En klassiker som är mer än bara ett hotell. Deras inspelnings- 
studio – mixerbordet användes under inspelningen av John 
Lennons Imagine –  har gästats av alla från Paul McCartney 
till Mick Jagger. Lägg därtill ett konstgalleri som under förra 
året hade utställningar av bland annat Urs Fischer och 
Gagosian gallery. Restaurangen ligger på en klippavsats 
och i köket basar den franska kocken Jean-Claude Dufour. 
Runt 400 kr för en huvudrätt.

Karibiska pirater på Eden  
rocks egen lilla skuta.

  ” ST BA RT H S S K I L J E R S I G F R Å N K A R I B I E N S A N D R A ÖA R .  D E T Ä R S Å CH I CT,  S Å E L E GA N T.”                                   

Eden rock hotel.
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att priserna trissas upp och att det blir en exklusiv ska-
ra som semestrar här. Populärast och billigast är det att 
hyra en egen villa, om ni är ett stort gäng. Husen finns 
i varierande prisklasser.

MORGONEN EFTER , och St Barths håller på att vakna till 
liv. Tunna molnstrimmor ligger över himlen,  annars 
är allt klarblått. En yacht i sundet har precis pumpat 
upp en uppblåsbar vattenrutschkana som löper från 
översta våningen ner i havet. Långhåriga barn som 
tycks hämtade ur en Elloskatalog släpar boogie boards 
i snöre längs vattenbrynet. 34-talsmodeller dricker 
förmiddagsvin. Uppe på Gouverneur beachs sand-
dyner sitter New York-galleristen Christiane Celle. 
Hon har haft galleri och butik på St Barths och har bli-
vit ett nav i öns kulturscen.

– Här finns några av världens vackraste stränder och 
de är alla tomma. Dessutom finns ingen brottslighet på 
ön. Jag kom hit som turist på 54-talet, då fanns det 89 res-
tauranger och :4 kläda2ärer. Den enda rätten du kunde 
beställa var tomater med mozzarella. Det gick åsnor på 
gatorna! En hel del har förändrats sedan dess. 

FINASTE STRANDEN 
SALINE BEACH, Grande Saline.
Som en brunbjörn vid ett picknickbord har Robert Downey jr 
slagit sig ner på stranden. Hundra meter norrut tumlar Paul 
McCartney runt i en våg. Ytterligare en bit bort smörjer Olivia 
Palermo och Johannes Huebl in varandras axlar. Det är ännu 
en dag på St Barths kanske populäraste strand.

SNYGGAST SHOPPING 
HAMNKVARTEREN
I den hästsko som utgör Gustavias hamn trängs Hermès  
och Carat med Louis Vuitton och Bulgari. Turister – brända 
och saltade efter en dag på stranden – kryssar mellan 
lyxbutikerna och de lokala affärerna som säljer flipflops, 
stråhattar och etnomönstrade tunikor. 

BÄSTA BOENDET 
HOTEL LE TOINY, Anse de Toiny.
Tillsammans med Eden rock tillhör det här kolonialinspi-
rerade hotellet St Barths populäraste. Möbler i teak, 
lotusblommor över himmelssängen, privata terrasser  
med utsikt över sundet. Det här är en miljö för alla som  
när en inre dröm om livet som plantageägare. Under 
högsäsong kostar minsta boendeformen, en junior suite, 
9 900 kr per natt. Under lågsäsong kommer du undan  
med 5 200 kr.

BUDGETBOENDE 
NORMANDIE HOTEL, Route de Saline, Anse de Lorient. 
Går det att göra St Barths på en budget? Självklart.  
Under lågsäsong (april till mitten av december) har 
Normandie hotel dubbelrum från 1 150 kr. Inte mycket  
mer än ett Scandicrum längs E22:an. Under högsäsong  
ligger de på 1 700 kr per natt. Fräscha rum, två minuter  
till stranden. Surfa in på Normandiehotelstbarts.com.

TA DIG HIT
KLM flyger från Arlanda till St Maarten från 8 000 kr.  
Flyg från St Maarten till St Barths trafikeras av bland andra 
Winair, tar 15 minuter och kostar runt 1 000 kr. För den  
som är flygrädd kan den skakiga flighten bytas mot en  
båttur på 40 minuter. Väl på ön tar du dig lättast runt genom 
att hyra bil. Priset ligger på runt 4 000 kr per vecka under 
högsäsong. Du kan också välja taxi (200–300 kr per färd).

OM ST BARTHS
Saint-Barthélemy är en del av Antillerna i Karibien.  
Den franska ön – som tillhörde Sverige under 1700-  
och 1800-talet (gatorna i Gustavia har både franska och 
svenska namn) – var relativt orörd fram till 1950-talet.  
Då började de amerikanska finansfamiljerna Rothschild  
och Rockefeller åka dit och snart följde Hollywoodvänner 
som Humphrey Bogart, Howard Hughes och Greta Garbo 
efter. En kändistradition, som vårdas väl än i dag, var född.
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Olivia Palermo 
simmar lugnt 
med badring. 

Saline beach.

Sandalett, Acne studios.

Halsband,  
Stella  

McCartney.

Bikini,  
Triangl.

Bikini,  
Pucci.

Kaftan, 
Pucci.  

Solglasögon, 
Miu Miu.

              ” H Ä R F I N N S N ÅG R A AV VÄ R L D E N S  

                 VACK R AST E ST R Ä N D E R O CH D E Ä R A L L A TO M M A .” 

Hotel Le Toiny.

FO
TO

: P
IE

RR
E 

C
A

RR
EA

U

PACKAT & KLART
Bohochict, lyxigt och färgstarkt är  

ledorden för resegarderoben. 


