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Var?lens ö mitt i Medelhavet.
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Varfieönsrka?maten, det kristallklara
Den ital
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vattnet och de

Mitt i Medelhavet, mellan Afrikas varma vindar och Siciliens
goda kök, ligger Malta.
Ön är som en filmkuliss eller en sagoborg i honungslena
toner. Tinnar, torn, vallgravar och palats bryter av mot den
klarblå himlen. Jag blev totalt förälskad – i det vänliga folket,
all fantastisk historia och den magiska atmosfären.
Text och foto: Ehva Löpp

”Det är fest
varje dag på
honungsön”
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Foto: THINKSTOCK

D

et är inte förvånande att Malta fått ett namn som betyder just
honung, för hela ön går i en skala från gräddvitt till honungsgult. Ön är uppbyggd av kalksten som ger
den mjuka lena tonen. Många regissörer har insett den speciella atmosfären och
Malta har fungerat som inspelningsplats till
minst ett 20-tal filmer, en av dem är ”Gladiatorerna”.
Det känns verkligen som en tidsresa att
besöka den lilla ön, som inte är större än
Öland i storlek. Huvudstaden Vallettas
trädgård Upper Garden får dig nästan att
tappa andan, med sin magnifika utsikt över
den storslagna hamnen, Grand Harbour.
Trots att ön är så liten har alla små städer en
egen helgondag som firas med fyrverkeri
och smällare. Då smyckas byarna i underbara vinröda tyger och vimplar med guld-

dekor, och det lokala brassbandet spelar
upp till dans. De firande städerna är många,
och ön liten, så att vara på Malta känns som
det är fest varje dag! Malta har även många
kyrkor – lika många som årets dagar.

När jag flanerar på Valettas torg
kommer en äldre liten herre
fram till mig och tar min arm:
– Du har väl inte missat att
se Hypogeum? frågar han.
Den här vänliga mannen
symboliserar allt vad Malta är
för mig: invånarna är enormt
gästvänliga och otroligt stolta över öns historia. Eftersom Malta fortfarande är relativt nytt som turistmål så är just vänligheten översvallande.
Det den äldre herren tipsar om är ett av

Maltas tre världsarv, Hypogeum, som är ett
utgrävt grottsystem i tre våningar som ligger 12 meter under marken från ca 2500 f.kr.
Här har man har hittat kvarlevor efter mer
än 7 000 människor, och det är en kittlande känsla att se de uthuggna offerbänkarna och de forntida målningarna
på stenväggarna. För mikroklimatets skull tar man bara emot
80 besökare per dag, så det rekommenderas att boka biljetter redan på hemmaplan.

Det känns
verkligen som
en tidsresa
att besöka den
lilla ön

1964 blev Malta självständigt efter engelskt styre, vänstertrafiken med de gula bussarna är en upplevelse i sig när
man tar sig upp till öns mittpunkt, den gamla huvudstaden Mdina. Vackra Mdina i barock arkitektur ser ut som ett fort med vall-

grav och har många lönngångar för att
lura fiender under historiens gång. Här
kan man njuta av en åktur med häst och
vagn och beundra katedralen. Avsluta med ett kafebesök med storslagen utsikt och njuta av Mdinas stolthet, Fontanellatårtan! Mmmm, säger jag!
Malta har utkämpat många slag genom tiderna. Såväl romare som araber,
turkar och engelsmän har lyckats erövra ön. Även andra världskriget gick hårt
åt ön, eftersom Malta har en så utsatt
plats i Medelhavet. Staden Sliema blev
helt bortbombad, men det finns fortfarande en bevarad underjordisk stad –
som man tar sig till genom luckor inifrån de nya husen.

Bästa sättet att se Malta är att åka på
sightseeing med en”Hop on hop off”buss. Det är toppen och jag föreslår en
rutt med bara två stopp, resten upplever man perfekt från bussens tak under bar himmel. Mitt första stopp är
den romantiska fiskebyn Marsaxlokk
med färgglada guppande båtar att betrakta när jag njuter av den nyfångade
fisken till ett glas iskallt vin. Missa inte
att provsmaka Maltas egna likörer när
du besöker hamnens dagliga marknad
som säljer både spetsdukar, inhemsk
honung och marmelad. Likören finns
i ett 10-tal olika smaker och man kan
inte sluta att skratta när man balanserar alla tio små plastmuggarna för att
välja den godaste smaken. Min absoluta favoritsmak är fikon!
Nästa stopp är Blå grottorna där
klassiska ”Greven av Montechristo” spelades in. Det är med spänning
man sätter på sig flytvästen och hoppar på en av de guidade motorbåtarna. Det är fascinerande att se det
magiska blå ljuset som speglar sig i
havsbotten inne i de enorma bergsgrottorna.

KYLKO

68 SÖNDAG

N SE

R

AS
AR
V
ÖR
LF
AL
K
VS

Varje by har sitt
eget helgon, och
dessa firas gott
som dagligen.

Ehvas favoriter
Shopping: Malta har
eget glasblåseri och föremålen är vackra som
konstverk med lysande
färgvirvlar. Handgjorda
spetsar är öns stolthet,
honung, likör är prisvärt. Priser på kläder är
som hemma.
Bad: De två sammanDe lokala likörerna
växta badorterna Sliema är en delikatess.
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och St Julians har klippbad där badstegarna står
tätt till det kristallklara
havet, det är en upplevelse att sola på de fantasiska formationerna
av kalksten. Mitt favoritställe ligger vid Tower
Road, Sliema där man
kan bada i små uthuggna
bassänger och samtidigt

samsas med färgglada fiskar. Vill
du ha ett barnvänligare alternativ
är de anlagda stränderna perfekta,
Golden Bay är den mest omtyckta.
Nöjen: I Paceville blir natten aldrig
morgon och många ungdomar som
går på språkkurs håller till här. Det
finns flera pubar och tre kasinon.
Salsaklubben Fuego i St Julians
är min favorit. En underhållande

Världens mest
köpta surströmming!
Köp en burk så förstår du varför

Bakverken på Malta är
magnifika och söta.

Djurkul!

I fiskebyn Marsaxlokk är det
marknad varje dag. Här hittar
du spetsdukar, honung och
marmelad.

Venus av
Malta, fruktbarhetens
gudinna.

Både dvärgflodhästar och elefanter har
funnits på Malta,
numera är det faktiskt
många svenska travhästar på
ön som man kan få åka i vagn
på en sightseeingtur.

Fakta Malta
Milano
ITALIEN

Rom

Vid Tower Road, Sliema,
kan man bada i små uthuggna bassänger och
samtidigt samsas med
färgglada fiskar.

historielektion får du på
”Knight Spectacular dinner
show”. Följ Maltas alla krigsslag
genom århundradena till dans, sång
och hästar. Till showen serveras
medeltida mat och eget odlat
vin i tennbägare och tallrikar.
Man äter under spänning
när hästarna intar scenen
till eld, dans, kungar och
krigare.

Ehvas dotter
Freja flanerar
längs kalkstensformationerna.

Utflykter: Snorkla, det kristallklara vattnet gör att många
åker hit för att lära sig att dyka.
Gå på språkkurs. Grannön Gozo
andas historia på hög nivå, här finns
imponerande lämningar. Ta en båttur med Capten Morgan Cruises till
Blue Lagoon, vackert lysande blått
badvatten. Missa inte ett besök på
Arkeologiska museet för att se Venus av
Malta, fruktbarhetsgudinnan.

Mat och dryck: Kaningryta är nationalrätten men det italienska köket
influerar stort. Min favoritrestaurang är
Portpalo, Tigne Seafront i Sliema, (+356)
9940822, som har ljuvlig pasta. Finaste
utsikten får du i den pittorska hamnen
Spinola Bay i St Julians, där det är ett
myller av mysiga restauranger, favoriten
är Lorenzo’s, (+356) 2137 6254. I barerna serveras ofta vitlöksindränkta sniglar
som är helt underbara.
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Är tillgången på vatten
viktig på din arbetsplats?
Vare sig du ansvarar för en kyrkogård,
en campingplats, en förskola eller
något annat, så är vattenposten Svanen
ett bättre alternativ.
Besök gärna vår hemsida:

www.vattenposten.se
rikard.svart@telia.com
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