
Malta 2016 

Malta, ön där guden Mars regerar med krig och våld. Malta ön där gudinnan Venus har levt och odlat 

kärlekens konst i Valettas adelsborgar och i olika slott på ön. Folk från olika håll av Medelhavet har 

under årens lopp slagit sig ner på den centralt belägna ön Malta. 

Man säger att redan för 7000 år sedan slog sig folk ner på ön. Trots att Malta var ogästvänlig med 

skarpa klippor bosatte man sig där och byggde imponerande tempel till sina gudar. Vid Hagar Qim 

transporterade man flera ton tunga megalit-stenar och lyfte dem med kraftiga stockar. I det tempel 

vi besökte bad man till solgudarna. Vid sommar och vinterdag-jämningarna sken solen in genom 

speciella hål, som man byggt. Efter alla år stod stenarna där på slätten av krita omgivna av 

Medelhavets böljor. Nu behövde de tyvärr skyddas mot det syrerika regnet av stora persienner. 

Detta tempel byggdes tusen år före Egyptens pyramider. Det är utnämnt till UNESCO världsarv. 

År 60 efter Kr förliste aposteln Paulus skepp i en storm på Maltas strand. Den viken fick namnet St 

Paul’s Bay eller San Pawl il Bahal. På en klippa ovanför viken ligger Maltas stora Akvarium. Därifrån 

ser vi färggranna båtar sakta röra sig fram och tillbaka. Sista dagen sitter vi där i sommarkläder och 

njuter av utsikten och äter olika prov på maltesiska intressanta godsaker tillsammans med det goda 

vinet från trakten. Här och där under utfärderna har vi sett vinodlingar, men det är inte mycket som 

går att odla, för jordmånen är väldigt tunn. Den mesta maten importeras till stor del från Italien och 

andra länder runt Medelhavet. Naturligtvis fångar man mycket godsaker också ur havet. 

Man har byggt många stora hotell kring St Paul’s Bay. Palace Hotel där vi bodde ligger i byn Qawra. 

Det blev nyrenoverat i april i år. Det fanns pool, bastu, jacuzzi, ett trevligt kafé, en lugn innegård. 

Under veckans lopp, dekorerade man de gemensamma utrymmena i hotellet med julprydnader. 

Julgran med glaskulor i olika färger, en ren i snön, en krubba med figurer nästan en meter höga av 

Maria med Jesus och de tre vise männen. Alla dess religiösa dekorationer visar att landet är religiöst. 

98% av invånarna är katoliker. Man får ju komma ihåg att denna ö var Korsriddarnas berömda 

centrum. 

De olika grupperna som invandrade till Malta från olika håll förde alltid med sig NÅGOT gott. 

Araberna lärde ut hur man skulle odla i den torra ofruktbara marken. De lärde ut hur man skulle 

bygga terrasser, för att bättre använda regnvattnet till plantorna, som ska växa. Men deras inflytande 

i språket var kanske det viktigaste. Det maltesiska språket som talas nu har ett starkt inflytande från 

arabiskan, men även från italienska och grekiska. Det första språket i skolorna är maltesiska. Engelska 

är andra språk. Båda är officiella språk. Alla gatuskyltar och informationer är på båda språken. Många 

talar bra engelska. Jag läste att man till och med erbjuder engelskkurser för studenter från olika 

länder att läsa engelska under solsken och blå himmel på Malta i stället för i det regniga England! 

Vi gjorde många intressanta utfärder och såg de ljusgula slotten och fästningarna i kalksten. De var 

som juveler på de låga kullarna (de högsta 230 meter), när solen och ljuset lyste på dem. Vi hörde hur 

olika grupper ”besökte” eller attackerade denna ö, som sägs ligga mitt i Medelhavet. 

Bronsåldersperioden 2 500 före Kr – 700 före Kr var en rik period. Nykomlingarna byggde sig städer 

och byar. Fenicierna efterträdde dem och ägnade sig åt handel och röverier. 

Från 218 hörde de maltesiska öarna till det romerska riket. Goter och vandaler dök upp efter hand. 

Från 870 efter Kr stred kristna och muslimer omväxlande om makten över ön. Kejsar Karl V gav Malta 

till Johanniterorden 1530. Korsriddarna bosatte sig i Grand Harbour, där det fanns bra och djupa 

vikar. 1565 kom ottomanerna med en stor arme’ och belägrade staden under flera månader. Den 

store Suleman ledde belägringen. Till slut vann dock korsriddarna. De hade då lärt sig att man måste 

bygga ut befästningarna. 1566 byggdes den nya huvudstaden Valetta, som fick namn efter 



Stormästaren La Valette. En staty av honom beskyddar fortfarande riksdagshuset och huvudstaden. 

Många nya fästningar byggdes runt Gran Harbour och lite varstans på ön. Gatorna i Valetta är byggda 

så att kvarteren bildar rektanglar. Den kända Johanneskatedralen är byggd av den store arkitekten 

Gerolamo Cassar 1573–1577. Interiören är oerhört dekorerad med konst och guld. Där finns många 

marmorgravar där korsriddare och adelsmän är begravda. Längas väggarna finns rum där korsriddare 

från olika länder kunde finna plats för sig. Där satte man upp symboler från deras länder. 

Längst in i katedralen fanns ett museum över Caravaggios verk. Hans mest kända verk är ”Johannes 

Döparens halshuggning” 

1798 invaderar Napoleon Malta och Korsriddarna blir utkastade. Lord Nelson hjälper maltesarna mot 

fransmännen. Den brittiska perioden börjar. 

Vår duktiga norska guide berättade allt möjligt om helgon och historiska äventyr och vi kände 

verkligen ”historiens vingslag” omkring oss. Vi fick stifta bekantskap med vad människor gjorde för 

tusentals år sedan och samtidigt bo i ett modernt hotell och åka runt i moderna bussar. 

1921 Malta fick egen grundlag. 1934 maltesiskan blev officiellt språk tillsammans med engelskan. 

Under andra världskriget blev Malta hårt bombat, för den brittiska medelhavsflottan låg i Valettas 

hamn. 1964 blev Malta självständigt inom Common Wealth. 1974 blev Malta självständig republik 

2004 blev Malta medlem av EU. 2008 införde Malta euro. Man har just avslutat ett återuppbyggnads 

projekt i Valetta. 

Några stadsnamn på det maltesiska språket. 

Mgarr, Ghadira, Hagar Qim, Ta’Dbeigi, Qawra. 

En underbar resa till den lilla ön, som en gång låg mitt i världen. 

 

Kerstin Rohdin 2016 

 

 

  


