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Maltaspaning

Genom sitt strategiska läge i Medelhavet har Malta alltid 
lockats av främmande erövrare. Landets historia började 
redan fem tusen år före Kristi födelse. Därefter har araber, 
korstågsriddare, fransmän och engelsmän härskat över ön. 
Varje tidsepok har satt sin speciella prägel på öriket. 
 Malta är inte något stort land, drygt en fjärdedel av 
Ölands yta, men med mer än 340 000 invånare. Besökaren 
möter ett land fullt av historiska minnesmärken. Ett flödan-
de solsken lockar till bad, antingen i hotellens egna swi-
mingpooler, i havet från klippstränder eller vid någon skön 
sandstrand.
 Året runt firas i städer och byar ”festa”,  en ibland religi-
ös högtid med  orkestrar, karnevaler och med god mat och 
dryck. 
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För mig har Malta en speciell plats i 
mitt hjärta. Jag besökte ön för första 
gången 1964 då den fortfarande var 
en brittisk kronkoloni.  På den tiden 
gick det inga charterresor till Malta. 
För mig gällde tåg till Rom och sedan 
flyg till huvudstaden Valletta.  Jag 
blev väl mottagen som synes av ned-
anstående tidningsklipp i Times of 
Malta, som fortfarande finns kvar.
 Det var också från Malta som jag 
skrev mitt livs andra researtikel som 
publicerades i tidningen Motor.  Någ-
ra år senare besökte jag Malta på nytt, 
nu med avsikt att skriva en reseguide.   
  Bonniers förlag nappade 
på mitt förslag och det blev en liten 
guide i två upplagor.
Efter frigörelse från Storbrittanien 
blev det en något orolig tid på Malta.  
En ny regering riktade blickarna mot 
ett mer kommunistiskt styre.  Detta 
bröts i mitten av 1990-talet och då var 
det dags för mig för ett nytt besök och 
en ny reseguide.  
 Där står jag i dag och konstaterar 
att Malta bara växer som populärt 
turistmål.  Med all rätt.
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 Visste du
…att den ursprung-
liga Upper Barrakka 
Lift, som förband 
Grand Harbour med 
Upper Barrakka 
Gardens började kö-
ras 1905? Servicen 
fortsatte till 1973 och 
den monterades ned 
1983. 

2013 rekonstruterades 
hissen för att ge turister  
lätt tillträde till Grand 
Harbour och den fina 
utsikten. 
 Det var Messrs. Joseph 
Richmond and Co. i  
London som konstruera-
de och byggde hissen.  
 Beställare var Macart-
ney, McElroy & Co. Ltd 
och hissen öppnades i 
september 1905.  
Macartney, McElroy & 
Co. Ltd. var ett ingen-
jörsföretag med specia-
litet på elektriska spår-
vägar.  
 De hade förresten 
anlagt en spårvägslinje 
på Malta 1904 som band 
samman De tre städerna 
och Rabat med Valletta 

till Floriana, Hamrun, 
Birkirkara, Attard and 
Zebbug.
 Barrakkahissen band 
samman  Lascaris Wharf 
(Old Customs House) 
med Upper Barrakka 
Gardens.
 Hissen bestod av två 
korgar dom vardera tog 
12 passagerare.
Med ett avbrott mellan 
oktober 1917 och juni 
1919 var hissen i dagligt 
bruk till den 3 februari 
1973. 
 Emellertid som följd av 
privatiseringen av varven 
1958 tillsammans med 
återdragande av brittiska 
serviceman på 1960-ta-
let, som var den största 
inkomstkällan, räckte 
inte till för att avlöna sex 
anställda och stängning-
en blev oundviklig.   
 Regeringen lyckades 
inte någon som vill driva 
detta för Malta så unika 
och historiska  trans-
portsystem.  Efter tio år 
i dvala monterades den 
ner i augusti 1983.  

2006 pesenterades i 

regeringen ett första 
förslag till en rad projekt 
från vägministeriet. Efter 
några års utredanden 
presenterades en mo-
tion i parlamentet 2010.  
Till en kostnade av 2,5 
miljoner Euro, det mesta 
EU-bidrag, skulle den 

Upper Barrakka Lift

gamla Barakkahissen 
byggas. 

Det är nu en 58 meter 
hög fristående hiss med 
två passagerarkbiner 
och total kapacitet av 21 
personer och som kan ta 
upp till 800 personer per 
timme.  
 Arbetet påbörjades i 
augusti 2011 och hissen 
invigdes officiellt med 
pompa och ståt 2012. 
 Det kostar 1 Euro 
attanvända hissen som 
förutom en hänförande 
utsikt över Grand Har-
bour också förbinder 
Valltettas centrum med 
De tre städerna.  Detta 
tack vare den nya färjan 
som började sin trafik i 
december 2012.  
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Året runt firar städer och 
byar på Malta och Gozo olika 
händelser. Så när ni hör 
ordet ”festa” kan ni alltid be-
reda er på några glada dagar 
och nätter.
Genom en festa får man anled-
ning att smycka gatorna, sätta 
upp fasadbelysningar och skjuta 
fyrverkerier.  Allt kulminerar i 
en procession med helgonstatyn 
i spetsen, buren av byns mest be-
trodda män.  
 Själva statyn är i regel flera 
meter hög och vanligtvis ett utsökt 
arbete i trä. Kyrkorna visar sina 
konstskatter och är behängda med 
dyrbara gobelänger. 
 En festa avslutas i regel med ett 
ståtligt fyrverkeri. Speciellt påkos-
tade och sevärda är fyrverkerierna 
i Zebugg, Rabat och Zejtun. 
 Ett maltesiskt karnevalståg präg-
las av överflöd och ymnighet.  Det 
var riddarna som införde karne-
valerna på ön år 1535 och de hade 
sin glansperiod på 1700-talet.  
 Den största karnevalen äger 
rum i Valletta på våren.  Då spär-
rar man av Palace Square varje 
kväll från en lördag till en söndag.  
Man dansar svärdsdansen Il Parata 
för att fira minnet av händelserna 
1565.  Därefter följer parader med 
groteska masker, bilar, hästdroskor 
och musikorkestrar och spel.  
 Processionen på  skärtorsdagen 

utgör höjdpunkten på årets reli-
giösa fester.  Alla glömmer för en 
dag vardagsknoget och inriktar 
sig på denna dags märkliga ritua-
ler.  Där ingår den gamla katolska 
seden att besöka sju kyrkor vilket 
gör att kyrkorna hela tiden är 
överfulla. I många av kyrkorna 
håls nattvardsmässor. 
 På långfredagen arrangeras i 
många städer långa processioner 
med statyer till minne av Kristi 
lidande.  Orkestrar spelar begrav-
ningsmarscher och husens bal-
konger är draperade i svart. 
 Blomstermarknaden i San 
Anton är en årlig utställning av 
grönsaker, frukt, blommor, och 
andra jordbruksprodukter.  Ar-
rangemanget äger rum i San 
Anton Gardens någon gång i maj.  

Feast of St Pauls skeppsbrott
10 februari Valletta
Erinrar om aposteln Paulus 
skeppsbrott på Malta år 60 och är 
en av öns viktigaste fester.

Freedom day
31 mars
Nationell helgdag som firar det 
slutliga återdragandet av brittiska 
trupper från Malta 1979.

The Imnarja
Slutet av juni
En av Maltas populäraste folkfes-

ter till minne av St Peter och St 
Paul som är den forna huvudsta-
den Mdinas skyddhelgon. 

St George
Slutet av juli
Avslutningen på denna fest är en 
hästkapplöpning som äger rum på 
Republic Street i Victoria på Gozo.

Feast of the Assumption
15 augusti
Statyer av Jungfru Maria bärs 
genom gatorna i många städer och 
byar. 

Maltas nationaldag
8 september
Festen hålles under tre dagar och 
firar minnet av tre viktiga hän-
delser i öns historia: slutet på den 
stora belägringen 1565, fransmän-
nens kapitulation 1800 och slutet 
på kriget med Italien 1943.  

IndependenI Day
21 september
Firas för att markera den dag 1964 
då Malta blev självständigt.

Republic Day
13 december
Processioner, musik och fyrver-
kerier i Vittoriosa erinrar om den 
dag 1974 när Malta uropades till 
republik. 

MALTESISK FESTA
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Jul 
Som överallt i världen firar man jul även på Malta och Gozo, både 
religiöst och socialt.    
 För en mycket speciell kväll kan man besöka Johns Co-Cathedral i 
Valletta som tar emot med  levande ljus och andlig körsång.   
 Andra barockkyrkor på öarna är lika imponerande under advent. 
Interiörerna är dekorerade i påvligt karmosinrött och altarna  är pryd-
da med blommor. Alla   har en egen evenemangskalender, med bland 
annat procession med  Maria och Josef.
 Julkrubbor syns  syns överallt, från privata hus till små kapell. 
Att besöka en julkrubba är populärt och många går runt blandolika 
”presepju”. Vissa är mycket konstnärliga och genomarbetade, med en 
detaljrikedom som kommer från timmar av arbete av hängivna hant-
verkare.
 En av julens  höjdpunkter, som är populär för både barn och vuxna, 
är den årliga pantomimföreställningen  på Manoel Theatre. Det är en 
glad blandning av slapstick,  humor för barn och satir för vuxna.
 Restauranger, hotell, barer och klubbar har alla sin egen underhåll-
ning, vilket leder till ett rikligt utbud av vad man ska göra och se

Karneval i februari
I februari är det karnevalsvecka 
med processioner och barn som 
springer omkring i snygga kosty-
mer. Maltas stora nöjescentrum,  
Paceville, fångar upp den sena 
nattens karnevalbesökare  
 Centrum äger rum i Valletta, 
men olika städer och byar över 
hela ön har sin egen version av 
festligheterna.
  Karnevalsveckan är en tid att 
släppa loss och gå med strömmen 
- perfekt för de som uppskattar en 
bra fest!

Heliga veckan och påsk
Firandet av Heliga veckan och påsk är av religiös karaktär som främst äger rum i kyrkor där invånarna  sam-
las  för att fira passion, död och Kristi uppståndelse. 
 Heliga veckan börjar med att statyn av Our Lady of Sorrows bärs i procession genom gatorna i Valletta och 
många andra städer och byar.
 På skärtorsdagen görs”sju besök”,  vilket innebär att man besöker sju olika kyrkor.
   Sent på Långfredagens eftermiddag drar en högtidlig procession med statyer genom städer och byar. 
 Deltagarna i processionen är klädda som bibliska figurer. Många processioner inkluderar män som bär ett 
kors med kedjor bundna till sina nakna fötter.
 På söndag är stämningen helt annorlunda. Kyrkklockor ringer för att tillkännage Kristi uppstånd lse. 
På förmiddagen rör sig en procession med en staty av den uppståndne Kristus längs gatorna åtföljd av orkest-
rar som spelar glada låtar. Allt slutar med att man bär den uppståndne Kristus i triumf tillbaka in i kyrkan.
 Påskdagen firas också traditionellt med en speciell familjelunch. Det är även dags att besöka släkt och vän-
ner, utbyta lyckönskningar och små presenter. 
 Det är också  tradition att ge barnen chokladöverdragna påskägg och en ”figolla”, mandel fyllda bakverk i 
form av en kanin, lamm, fisk eller hjärta, som omfattas av florsocker.


