
• Øya og landet med den blodige historien. 

Seniorer på tur til spennende Malta 
 

27 seniorer fra Innherred deltok nylig på en lærerik tur til 

Malta i regi av Innherred Seniorforum. 
 

Under besøket fikk deltakerne høre om et land og en øy med en blodig historie. 

 

Imponerende templer 

På kartet ser Malta uanselig ut, sør for Sicilia. Men øya med minst seks tusen år gammel 

historie er et sjølstendig land med EU-medlemskap. Mens de første nordmenn padlet sine 

skinn- eller stokkbåter inn gjennom fjordene for å bygge nye samfunn, bygde malteserne 

imponerende templer. De eldste megalitt-templene ble konstruert av steiner på titalls tonn, to 

hundre år før Stonehenge i England. En vet ikke hvor megalittmenneskene kom fra. Men på et 

tidspunkt opphørte bygging av templer, og andre tok over. En vet heller ikke om dette folket 

ble utryddet eller assimilert av nye kulturer. Men opp gjennom årtusenene erobret nye 

kulturer øyriket. Dette førte til av det ble bygget festninger og andre forsvarsanlegg øya rundt. 

Noen av festningsmurene er seksti meter høye. 

 

Tempelriddere 

Tempelridderne, som i utgangspunktet hadde sete på fastlandet, organiserte pilegrimsturer til 

Jorsal, det hellige landet lenger inne i Middelhavet. De var krigermunker, som garanterte for 

trygg reise begge veger. Alt ordensvesen fikk en fristat på Malta. I dag er malteserkorset et 

dominerende symbol, både for frimurere og tempelriddere. Blant de mange som herjet på øya 

var Napoleon. Hitler og Mussolini gikk sammen om å bombe øya. England var den siste 

erobrer, og dronning Victoria troner med bronsestatuer flere steder. 

 

Undrende kårkall 

Bare rundt tjue prosent av næringsvegen på Malta er turisme, sjøl om det av mange blir 

oppfattet som hovednæring. En av deltakerne på turen var «arbeidende kårkall», Gudmund 

Nesgård fra Skogn. Han undret seg over hvordan åkrene skulle høstes, så lenge parsellene 

mellom de tusenvis av steinmurer var smalere enn skjærebordet på trøska heime i Skogn. 

Svaret på det fikk en når en fikk se innhøstingsmetodene. En liten traktor med slåmaskin slo 

åkeren, mens ei lita presse kom bak. Det var maltesernes måte å binde kornband på. 

 

Verdaling mot mafiaen 

Innherredsbyggene kom heim med allsidig kunnskap. Ikke minst om at øya ikke lenger hadde 

mafia – etter at verdalingen Stein Gudding i si tid sørget for at mafiabossene fikk lange 

fengselsstraffer i London... 
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