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Nesodden & Frogn Kammerkors tur til 

Malta 12. – 19. oktober 2011

The Hospice and Palliative Care Day conserts
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Malta 12. – 19. oktober 2011

Reisegeneraler: Knut L.Arnesen, Bente Bjerknes-Haugen, 

Marit Tobiassen, Ellen Schanning

Organist:           Natasja Rybak

Fotografer:        Einar Berle, Sverre Strålberg, Margrethe Bjerknes-Haugen, 
Linda Hagen, Helene Arnesen, Torunn Aaslund, Eldrid 
Forsland, Trude Wangsvig

Reisebrev:        Trude Wangsvig

Koret var invitert ned i anledning av den internasjonale 
markering av Verdens ”Wold Hospice & Palliative Care Day” –
en verdig og human tid i livets sluttfase.



3

ANKOMST ONSDAG 12.OKTOBER SLIEMA, MALTA

Første dag i Sliema – litt utforsking, 
bading i det nydeligste Middelhav og 
akklimatisering. Vi kom fra -5 til +27o. På
med sommerkjolene og sandaler.

FAKTARUTEN

Øygruppen Malta består av 

seks øyer. De tre store øyene 

Malta, Gozo og Comino er alle 

bebodde, mens de tre små

øyene Cominotto, Filfla og 

St.Paul er ubebodde. Malta er 

den størst av øyene, ca 27 km 

lang og ca 14 km på det 

bredeste, Gozo er tilsvarende 

14 km lang og 7 km bred, 

Comino er bare 2,6 

kvadratkilometer. Mens 

Gibraltarstredet ennå var 

lukket, var vannstanden i 

Middelhavet lavere. Malta 

utgjorde da en bro av tørt land 

som strakte seg mellom de to 

kontinentene Europa og Afrika, 

omgitt av store innsjøer. Noen 

grotter på Malta har avslørt 

bein fra elefanter, flodhester

og andre store dyr som nå kun 

finnes i Afrika, mens andre har 

vist bein fra dyr som kun finnes 

i Europa. Etter hvert som havet 

steg, ble Malta til en øy.

Ankomst – Knut og Bente 
presenterer programmet for uka, 
alle utflukter, konserter og bo- og 
spiseplane. Vi bor på Plaza Hotel 
Vi gleder oss.
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SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Vi var helt slått av den utrolige 
byggekunsten i kalkstein, alle minner fra 
forsvar og krig som har vært på Malta. 
Korets guider Vivian Micallef og 
svigersønnen var utrolige kunnskapsrike og 
lærte oss mye om Malta.

FAKTARUTEN
Malta har vært bebodd siden ca. 5200 

f.Kr. En betydelig neolittisk kultur 

utviklet seg på øyene før pyramidene i 

Egypt ble bygd, og tallrike minnes-

merker fra denne kulturen finnes rundt 

omkring i landskapet. Seinere kom 

øyene under byen Kartagos kontroll, 

ca. 400 f.Kr., og som følge av de 

puniske kriger overtok romerne i 218 

f.Kr. Øyene blomstret under romersk 

herredømme, noe tallrike 

minnesmerker vitner om. I år 60 led 

apostelen Paulus skipbrudd i St. Paul's

Bay, og siden har kristen-dommen hatt 

fotfeste på Malta. Fønikerne

koloniserte øyene ca. 1000 f.Kr., og 

brukte dem som utgangspunkt for 

videre ekspansjon i det vestlige 

Middelhavet. Romerne gjorde Malta 

romersk, slik de behandlet alle 

erobrede land. De endret navnene fra 

Malet og Gol til Melita og Gaulus. 

Antagelig har Melita sin opprinnelse i 

det latinske ordet for honning, mel. 

Maltas strate-giske posisjon kan være 

årsaken til at romerne ga innbyggerne 

mange innrøm-melser, som å beholde 

deres eget språk og guder. Ved slutten 

av den tredje punerkrigen i 146 f.Kr. 

var Malta omgitt av romerske 

provinser, og de romerske 

installasjoner på Malta og Gozo brakte 

en sikkerhet til øyene som forhindret 

dem fra å bli hærtatt og herjet av 

pirater.

Øya blomstret under romersk styre, 

og de ble betraktet som Municipium, 

den nest høyeste klassifiseringen av en 

romersk by.

Vi prøver å
følge med så
godt vi kan.
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FAKTARUTEN

Fra Knut:
Du står på Upper Baracca Gardens 

og ser ned på Saluttkanonene. Fortet 

på andre siden av Grand Harbour er 

St. Angelo i Victoriosa (Birgu). Dette 

var hovedfestningen til 

Johanitterordenen under ”The Great 

Siege” før Valletta ble bygget. På den 

tiden het de området du står på Mount 

Sciberras, og Tyrkerne hadde dratt 

opp kanoner dit og lå og beskjøt Birgu

og Isla herfra. Du ser så vidt Isla på

andre siden av Dockjard Creek (helt 

til høyre på bildet. Etter krigen med 

Tyrkerne ble Birgu døpt om til 

Victoriosa og Isla ble til Senglea. Og 

Jean de la Vallette (Stormesteren) 

besluttet å flytte hovedstaden over til 

Mount Sciberra som var lettere å

forsvare. Og den nye byen ble 

naturligvis oppkalt etter ham: 

Valletta.

St. Elmo ligger ytterst på tuppen av 

Valletta med utsikt rett ut mot 

Middelhavet, retning Sicilia.

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Her står vi på Upper Baracca Gardens og ser ned på Saluttkanonene – se mer fakta fra Knut i Faktaruten.
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Gatene i Valetta er laget så smale 
og med så høye trappetrinn at 
eroberne i sine rustninger ikke 
klarte å forsere dem.

FAKTARUTEN

Romerne innførte vanning ved hjelp 

av akvedukter, og dette gjorde det 

mulig med et mer omfattende 

jordbruk. De viktigste landbruks-

produktene var lin, voks, hvete, 

olivenolje og honning. Andre kilder til 

inntekter var repara-sjon av romerske 

skip. 870 ble øyene erobret av 

araberne. Araberne tolererte den 

kristne religionen, og innførte 

nytteplanter som sitrusfrukter og 

bomull. Det mest varige de etterlot, er 

imidlertid språket maltesisk, som er 

basert på arabisk språk.

I 1090 erobret de sicilianske 

normannerne øyene, og så fulgte de 

franske angevinerne, det tyske 

Hohenst-aufen-huset og fra 1287 

kongeriket Aragon. De 32 malte-siske

adelsfamiliene fører sin opprin-nelse

tilbake til denne perioden, de eldste 

«baronene av Djar il Bniet og 

Buqana» fører sin slekt tilbake til 

1090. Mot slutten av 1400-tallet og på

1500-tallet ble Malta utsatt for stadig 

flere piratangrep fra tyrkere og fra 

Nord-Afrika, og en stor del av 

befolkningen ble solgt til slaveri i den 

muslimske verden. I 1551 ble samtlige 

innbyggere på den mindre øya Gozo, 

opp mot 6000 mennesker, ført til 

slaveri til Libya   

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER
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Det ble mye sightseeing og 
en liten spontankonsert da vi 
fant dette tråkke-pianoet. 
Her er det guiden som 
synger til akkompagnement 
av Tove.

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Lille Linnea var 
maskotten vår og  
med på alt. Ikke 
alltid så blid som 
her. 

FAKTARUTEN

Muslimske angrep på Malta 

begynte på 800-tallet, og 

Malta ble okkupert av 

arabere fra Sicilia Den 

arabiske perioden fjernet alle 

spor av romersk fortid, men 

araberne introduserte også

nye jordbruksteknikker, blant 

annet for vanning og 

overrisling som noria eller 

sienja, et vannhjul med dyr 

som trekkraft. De innførte 

antagelig også nye 

jordbruksprodukter som 

sitrusfrukter som appelsiner

og sitroner, og ikke minst 

bomullsplanten som ble den 

viktigste komponenten i 

maltesisk økonomi i de 

kommende århundrer.
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Vi nøt varmen, utsynet og samværet denne turen til Valetta.

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

FAKTARUTEN

Johannitterordenen. 

Ordenen oppstod i Jerusalem

under navnet 

Johanitterordenen som en av 

de tre store ridderordenene 

under korstogs-tiden; de to 

andre var 

Tempelridderordenen og Den 

tyske orden. Etter at ridder-

ordenene ble presset ut av 

Palestina slo ordenen seg ned 

på Rhodos i 1309 og virket der 

til de ble drevet ut av den 

osmanske sultanen Suleimans

hær i 1522. Etter Rhodos

flakket ordenen rundt om i 

Europa før den fikk etablere 

seg på Malta i 1530 etter ordre 

fra paven og spanskekongen. 

Som leie for øya skulle 

ordenen gi kongen en 

Malteserfalk hvert år på

allehelgensdag. Ordenen 

regjerte på Malta frem til den 

ble kastet ut av Napoleon i 

1798.

Malteserordenen har idag

hovedkvarter med 

ekstraterritoriell status i Roma.
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Krigsskip, 
skipsverft og store 
festnings-verk er 
Vallettas gamle 
sjel.

SIGTHSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER
FAKTARUTEN

Johannitterne eller 
hospitalridderne oppstod 
på midten av 1000-tallet

som en sykepleierorden i 
Jerusalem, grunnlagt av 
munken Pierre Gerard 

Tenque. Kjøpmenn fra 
Amalfi drev allerede før 
korstogene handel i 
Jerusalem, og Kalifen i 
Bagdad tillot byggingen 
av kirken Ste Marie 
Latine ved siden av 
Gravkirken. Ordenen var 
på denne tiden ikke 
militær, den skulle ta seg 
av syke pilegrimer 
uansett hva slags religiøs 
overbevisning de hadde. 
Etter erobringen av 

Jeru-salem i 1099 kom 
det flere pilegrimer som 
johannitterne betjente. 
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I en av salene finner man The Malta Experience hvor man kan overvære en 
lyd- og lysbildeforestilling som forteller Maltas historie fra steinalderen og 
fram til i dag. 
Ved hvert sete er en hodetelefon på flere språk, vi valgte svensk og dansk 
tale. 

THE MALTA EXPERIENCE FILM - TORSDAG 13.OKTOBER

Mens vi ventet på at 
alle skulle bli ferdige 
med noe. Vi soler oss, 
og spiser….

Vi måtte gå
gjennom denne 
underjordiske 
gangen for å
komme ut.

FAKTARUTEN

I 1113 ble johanitterne anerkjent av 
paven som en selvstendig orden og fikk 
rett til selv å velge stormester, men 
først i 1154 ble johannitterne lagt 
direkte under paven og gjort 
selvstendig i forhold til den lokale 
kirken.

Johannitterne ble først militaristert
under stormesteren Da Tempel-herrene

ble oppløst i 1312 tilfalt mange av 
deres eiendommer johannitterne. På
Rhodos klarte johannitterordenen å stå
imot flere angrep fra muslimske 
herskere. Særlig etter Konstantinopels 
fall i 1453 ble johannitterne et prioritert 
mål fo Etter syv år på flyttefot i 
Europa, fikk johannitterordene slå seg 
ned på Malta i 1530 da Karl V av det 

tysk-romerske rike ga Malta og Gozo
mot at johannitterne ble en vasallstat. 
De måtte betale en symbolsk årlig 
avgift på én maltesisk falk som skulle 
sendes på Alle sjelers dag til vise-
kongen av Sicilia, som opptrådde som 
kong Karl V's representant. Siden 1530
har johannitterne vært kjent som 
Malteserordenen. I motsetning til 
tempelherrene bestod 
Johannitterordenen gjennom hele 
middelalderen og forbi renessansen, til 
sent på 1700-tallet.

Kong Sverre Sigurdsson overdro 
rundt 1190 Værne kloster til 
johanitterordenen. De anla et hospital 
eller pleiehjem for gamle hirdmenn. 
Klostertiden varte til 1532.
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Det var mye spennende, historisk og kulturelt på museet. Her er det Vivian som forteller om 
Maltas tilblivelse, blant annet.. Malteserne hadde fra gammelt av flere symboler og skikker som 
vi fikk nærmere kunnskap om Her er den fete dame – et av maltesernes fruktbarhetssymboler, 
tror vi. The Tarxienkomplekset (uttales "tar-shin"), ble oppdaget av en bonde i 1915, og består 
av tre templer, hvorav det ene har en berømt statue av underkroppen til en stående figur. Noen 
ganger tolket som en gudinne av feministiske forfattere, (men man kan på ingen måte si at 
kjønnet er bestemt), er dette et av verdens tidligste kjente og mektigste representasjoner av en 
guddom. Statuen i templet er en kopi, originalen er i et museum i den hovedstaden Valletta. 

PÅ MUSEUM I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Malteserne har mange spor 
av sin fokusering på
fruktbarhet.

FAKTARUTEN

En av de mest bemerkelses-
verdige periodene i Maltas 
historie er tempelperioden som 
begynte en gang rundt 3600 f.Kr. 
Det forhistoriske tempelet 
Ggantia på Gozo, den nest største 
av Maltas seks øyer, er den eldste 
av frittstående bygninger i verden. 
Mange av templene har form som 
fem halvsirkelformete rom 
forbundet i sentrum. Det har blitt 
foreslått at disse kan ha 
representert hode, armer og 
føttene til guddommen, ettersom 
en av de vanligste typer statuer 
som er funnet i disse templene er 
av en fet kvinne, et symbol på
fruktbarhet. Tempelperioden 
varte fram til rundt 2500 f.Kr.
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Denne vasen tror jeg er 
4000 år gammel.

Fra mail fra Vivian guide: 

”The cannon you are asking
me about formed part of the
armaments of the Knights of
St John. It was used by the
British as well, but eventually it 
was placed in front of the
Palace de Castille et Leon 
instead of a pillar, just as an 
ornament. The Palace is now
used as the offices of the
Prime Minister of Malta. ”

Takmalerier på
museet..

PÅ MUSEUM I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Og her er damene på toalettet 

FAKTARUTEN

Tyrkernes beleiring og angrep på

Malta, av malteserne kjent som 

«Den store beleiringen av 

Malta», skjedde i 1565. 

Beleiringen var en av de blodigste 

og mest voldsomme til da i 

historien, og ble således en av de 

mest berømte hendelser på 1500-

tallet. Eksempelvis, da tyrkerne 

hadde nedkjempet forsvarerne av 

Fort St. Elmo ble døde og sårete 

halshugget, hodene satt på staker 

og kroppene av de døde ridderne 

ble korsfestet til planker før likene 

ble drevet over havnen mot 

ridderne på den andre siden. Den 

tyrkiske kommandanten ville gi en 

klar beskjed til forsvarerne om 

hva som ventet dem. Det groteske 

synet av sine døde venner 

forskrekket selv de krigsvante 

ridderne.

Stormester Valette ga ordre om at 

de tyrkere som til da var blitt tatt 

til fange skulle halshugges. 

Hodene ble deretter skutt avgårde

med deres største kanon over mot 

fienden. Beskjeden var åpenbar: 

«Det ville ikke bli noen 

forhandling, intet kompromiss, 

ingen overgivelse, ingen 

tilbaketrekning.» [17]. Tyrkerne 

angrep med en styrke bestående 

av rundt 48 000 mann. 

Forsvarerne av Malta hadde 6 

100 hvor halvparten var ordinære

innbyggere.



13Øvelse på hotellet, svært varmt, og tett lokale som jentene øver i her, men vi byttet på så gutta
også skulle få det hett.

Margrethe tar 
sin tørn med 
Linnea.

ØVELSER OG ØVELSER – TIL 4 KONSERTER

FAKTARUTEN

Tidlig på 1500-tallet hadde det 

osmanske rike begynt å spre seg over 

regionen til det nådde det sørøstlige 

Europa. Den spanske kongen Karl V

fryktet at Roma ville falle i hendene på

de muslimske tyrkerne, noe som ville 

bety slutten på det kristne Europa. I 

1522 drev sultan Suleiman I den store

den kristne munkeordenen 

johanitterordenen ut av Rhodos. 

Deretter flakket ordenen rundt om i 

Europa, før paven og spanskekongen 

ga den lov til å slå seg ned på Malta i 

1530 for å beskytte Europa og spesielt 

Roma fra muslimsk invasjon fra sør. 

Som symbolsk leie for øya skulle 

ordenen gi kongen en malteserfalk 

hvert år på allehelgensdag. Etter 1530 

ble ordenen kjent som 

Malteserordenen, og kom til å spille en 

betydelig rolle i Maltas historie. I de 

neste 275 årene gjorde disse berømte 

«ridderne av Malta» øyene til sitt 

maktområde. De bygget byer, palasser, 

kirker, haver og festningsanlegg, og 

forskjønnet øyene med tallrike 

kunstverker og økte dens kulturelle arv.
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FAKTARUTEN

Grand Master’s Palace

Dette palasset, som ligger midt i 

Valletta, var en gang bolig for 

johannitternes stormestere og er 

sentrert rundt to store 

borggårder. I et eget museum 

finnes et imponerende arsenal 

av gamle riddervåpen som 

sverd, skjold og rustninger, i det 

som pleide å være stormesterens 

staller. I dag huser palasset 

Maltas nasjonalforsamling og er 

den offisielle presidentboligen.

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER

Her passerer 
presidentens bil og se 
hvilken passasjer han 
har!
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UTFLUKTDAGEN – I MANOEL-TEATERET TORSDAG 13.OKTOBER

FAKTARUTEN
Manoel-teatret

Maltas nasjonalscene er et av 

verdens eldste fungerende teatre, 

bygget i 1731. Teatersalen er 

hesteskoformet og har 650 plasser 

fordelt på sal og fire etasjer.

Vi lyttet også på guidenes informasjon –
som var mye, på engelsk og hele 
tiden…Kanskje han fortalte om at 
kristendommen spredte seg jevnt på Malta, 
men utøvelsen av religionen ble gjort i 
hemmelighet for å unngå forfølgelse. De 
store katakombene, blant annet ved Mdina, 
tjente som bønnerom og gravplasser. I 
årene 305–311 flyktet mange kristne fra 
Sicilia til Malta, men to år senere gjorde 
keiser Konstantin den store kristendommen 
til statsreligion. 

Jentene kjøpte skjerf 
her også.
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Det ble mye vandring og spising. Her har vi lunch ved et av torgene i Valetta.

FAKTARUTEN

Den normanniske grev Roger I av 

Sicilia gjorde det første forsøket 

på å befri de maltesiske øyene fra 

araberne i 1091, blant annet pga. 

Maltas strategiske plassering som 

forsvarsverk mot angrep fra 

Nord-Afrika. Isteden for å erobre 

øyene ble det forhandlet fram en 

avtale hvor de arabiske 

myndighetene betalte tributt inntil 

normannerne i 1127 ved Rogers 

sønn, Roger II av Sicilia, tok 

øyene formelt i besittelse. 

Tankred av Sicilia, konge av 

Sicilia fra 1189 til 1194, utpekte 

Margaritus av Brindisi, admiral 

av den sicilianske flåten, som den 

første greve av Malta, noe som 

gjorde de maltesiske øyene til et 

len under Sicilia.

Normannisk overherredømme 

markerte en gradvis endring fra 

en arabisk-kulturell påvirkning av 

øyene til en kristen-europisk, men 

livet på Malta var preget av 

religiøs toleranse.

SIGHTSEEING I VALETTA TORSDAG 13.OKTOBER
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ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - OMVISNING TORSDAG 13. OKTOBER

Vårt første møte med denne 
katedralen som Gunnar hadde 
snakket så mye om under alle 
øvelsene hjemme i Norge. Det var 
gull på gull på gull – en fantastisk 
bygning.

FAKTARUTEN

Denne storslagne katedralen i 

Valletta ble bygd på 1570-tallet 

for ridderne av St. 

Johannesordenen, johannitterne, 

og ble i 1816 likestilt med St. 

Paulskatedralen i Mdina, som var 

bispesetet, derav navnet co-

katedral. Kirken ser enkel ut fra 

utsiden med sine to identiske 

klokketårn, men det barokke og 

fargerike interiøret kan ta pusten 

fra deg. I kirkens museum kan du 

se kunstverk av Caravaggio, og i 

krypten ligger de første 

stormesterne og Vallettas 

legendariske grunnlegger Jean 
de. la Vallette begravet.
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ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - OMVISNING TORSDAG 13. OKTOBER
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I tillegg til alle 

gullbelagte flater, var 

det også malerier, 

skulpturer og 

ornamenter – som 

nesten tok pusten fra 

oss.

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - OMVISNING TORSDAG 13. OKTOBER

St. John's Co-Cathedral

Ved Oratoriet eller 

Johannes døperens 

Bøn-nesal er endeveggen

dekket av Caravaggio

Mesterverk «Johannes 

Døperens halshugning»

fra 1608. Det regnes 

som 1600-tallets 

beste maleri.

Kirken sto ferdig i 1577.
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Fra en av de mange restaurantene langs sjøsiden av 
Sliema.

Kristin, Torunn Aa og Trude var morgenbadere - kl 0700 var vi 
nede på stranda og svømte. Litt lenger borte ble Anne og Einar 
fanget av kameralinsene – men det var på dagen. Middelhavet 
holdt 24-25o - hvilket var helt nydelig for oss nordboere.

FRA TURENE RUNDT I SLIEMA 

FAKTARUTEN

Johannitterriddernes 

historie begynte i Jerusalem 

omkring år 600. I midten av 

år 1000 bygde rike 

kjøpmenn fra søritalia et nytt 

hospital i utkanten av 

Jerusalem. Det ble viet 

Johannes Døperen -

kristendommens første 

martyr. Omkring dette 

hospitalet vokste 

johannitterordenen. I 1099 

ble det en militær orden og 

en virkelig ridderorden. 

Banneret deres ble et hvitt 

kors på rød bunn - fredens 

hvite kors over den blodige 

slag-marken (lik det danske 

flagget, men korset er på

midten).

Ordensbrødrenes sjef var 

stormesteren. Han ble valgt 

på livstid.



21

Vi måtte gå gjennom gatene til 
katedralen og vakte en viss oppsikt 
med bunadene.

Vi måtte bære alt. Kirsten, Marian, Margrethe og Gunnar.

FAKTARUTEN
Britene bygget et skipsverft, lagerhus og 

et hospital på Malta. Selv om 

malteserordenen krevde Malta tilbake, 

beholdt britene sitt grep om øyene og 

Paris-traktaten av 1814 fastslo britisk 

overherredømme over øyene. En britisk 

guvernør ble installert på Malta, men 

Malta beholdt sine rettighetskrav og 

religionsfrihet ble akseptert.

Øyenes nærhet til Sicilia og det at Malta 

lenge hadde vært et len under Sicilia, 

hadde gjort italiensk til et dominerende 

språk ved siden av maltesisk. Italiensk 

ble benyttet for kultur og undervisning, 

og var både adelens og den politiske 

administrasjonens språk. Med britisk 

innflytelse kom engelsk språk inn i 

dagliglivet og administrasjonen, og 

engelsk fortrengte etterhvert italiensk. I 

1934 var det kun 15 prosent av 

befolkningen som snakket italiensk [22].
Maltas strategiske posisjon sentralt i 

Middelhavet, spesielt etter at 

Suezkanalen ble gravd ut i årene 1859

og 1869, gjorde Malta til en betydelig 

marinebase for både seil- og dampskip. 

Under Krimkrigen, 1853–1856, viste 

Malta igjen sin militær-strategiske

betydning [23].
Etter åpningen av Suezkanalen ble Malta 

også en viktig stasjon for påfyll av kull. 

Skipsverftet ble utvidet og ga arbeid for 

en betydelig del av befolkningen. Mye av 

handelen i Middelhavet gikk innom 

Malta. Jordbruket økte og bidro til at 

øyene var nær selvforsynte, og poteter

ble et nytt eksportprodukt. Kun tilgang 

på vann var et gjentatt og uløst problem.

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT FREDAG 13. OKTOBER
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Bilde må tas. 

Her på trappa foran den staselige 
katedralen – som var under 

restaurering…

Knut stiller i begge klassene.

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT TORSDAG 13. OKTOBER



23

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT FREDAG 13. OKTOBER

Katedralen var fullsatt, og med 
prominente tilhørere som 
presidentfruen, leder av Hospice & 
Palliative Care Organization in 
Malta, direktør for The bank of
Malta og erkebiskopen.

Vi ble invitert av The New Choral

Singers', et av Maltas ledende klassiske 
kor, og sammen holdt vi en konsert i St. 
John’s Co-Cathedral. Vi hadde med 
Marianne E. Andersen og Natasja Rybak
på piane / orgel.
Det lokale koret framførte verker fra 
Tomás Luis de Victoria og Lorenzo Perosi, 
og en lokal komponist Alexander Vella 
Gregory. 

Kammerkoret fremførte sakralmusikk fra 
Edvard Grieg og andre nasjonale og 
internasjonale komponister. Vi hadde 
fellesnummer fra Händel, Mozart, Rutter 
and Bach. Konserten ble omtalt i 
lokalpressen og med god kritikk.

Marianne var solist i begge korene.
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Kammerkoret sang fra sitt kjente repertoar 
fra E Grieg til Pie Jesu. Her er Marian 
Dirro solist sammen med Marianne. 
Margrethe og Gunnar sang duetten Du er 
hjemme fra Det gode Landet.

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT FREDAG 13. OKTOBER

FAKTARUTEN

I 1800 ble Malta frivillig en del av 

Det britiske imperiet, men britene var 

mindre interessert i de maltesiske 

øyene straks franskmennene var blitt 

kastet ut. Fredstraktaten i Amiens i 

1802 avsluttet fiendskapet mellom 

Frankrike og Storbritannia, og i 

avtalen inngikk at Malta skulle leveres 

tilbake til (den reformerte) 

malteserordenen under beskyttelse av 

Kongedømmet de Begge Sicilier og 

Maltas nøytralitet skulle garanteres 

av de store maktene. Britene forsto 

raskt at Malta var avgjørende for den 

britiske flåten i Middelhavet. De 

byggverk som malteserordenen hadde 

reist i Vallettas havn gjorde den til en 

av de mest befestede havner i Europa. 
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Under fellesnummerne med orgel savnet vi Natasjas spill, vi måtte forholde oss til en ung organist med et 
annet og (langsomt) tempo enn hva vi var vant til. Dette måtte mange runder til før vi var klar til konsert.

ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT FREDAG 13. OKTOBER

Korets repertoar:

Kammerkoret
Laudate Dominum
I himmelen   
Det Gode Landet 

Du er hjemme
Alltid håpe på en vår 

Visst skal våren komme 
Å denne kilde
Pie Jesu
Julemottett

The New Choral 

Singers

Lacrymae Iesus
Missa Benedicamus 
Domino
Kyrie
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
O magnum mysterium
Totus Tuus

Both choirs together

Ave Verum Corpus
Jesu, joy of man’s 
desiring 
Look at the world
Hallelujah Chorus
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ST. JOHN’S CO-CATHEDRAL - KONSERT FREDAG 13. OKTOBER
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BUFFETDINNER MED NCS  - FREDAG 14. OKTOBER

Koret hadde med et tre pyntet 
med julepynt fra Havstad Tinn  
- en til hver av The New Choral
Singers – noe de satte veldig 
pris på. Robert – dirigenten for 
vertskoret og Adrian – leder av 
Palliative Care Organization –
fikk hvert sitt store tinnfat under 
takketale av Bente.

På festen etterpå var det 
stående buffet, og Gunnar var 
endelig kommet seg og var helt 
overstadig entusiastisk og skulle 
ha Nachspiel-sang hele tiden!
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St. PATRICK CHURCH - LØRDAG 15. OKTOBER

Først  øvde vi oppe på galleriet 
og her veivet Gunnar sånn 
med armene helt ytterst mot 
gelenderet at det var umulig å
konsentrere seg om synging!

FAKTARUTEN

St. Patrick’s church er en 

Romersk katolsk Church som 

ønsker alle troende velkommen. 

Kirken ligger midt i Slimea og 

tilbyr daglige liturgiske tjenester 

for lokale og besøkende. Kirken 

har holdt sine litugiske og 

sakramentale seremonier siden 

1905. Kirken administreres av 

The Salesians of Don Bosco - en 

internasjonal sammenslutning av 

Fathers og Brothers dannet 1869 

av St. John Bosco. The Salesian

er primært engasjert i utdannelse 

og evangelisering av unge, særlig 

(unge gutter) fra fattig kår.

St. Patrick Church hadde alter i glassklar akryl!
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I Sliema var det noen pussige 
salgsboder, småfisk som renset føtter 
og spesielle bygninger, smale gater. 
Svært annerledes.

FRA TURENE RUNDT I SLIEMA 
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Vi klarte å fange den utrolige kraften i bølgene 
– ikke badevær på flere dager.

FAKTARUTEN
Et annet viktig tempel er Hypogeum på

Hal Saflieni og avviker fra normen om 

maltesiske templer. 

Komplekset ligger nært Tarxientempelet

i forstaden Paola, og ble oppdaget ved 

en tilfeldighet i 1902 under graving av 

en brønn. 

The Hypogeum er et multi-etasjes

underjordisk labyrint (25 x 35 meter) 

som består av kamre, haller, korridorer 

og trapper, som gjennom århundrene ble 

utvidet dypere og dypere inn i den myke 

kalksteinen. 

Konstruert (i henhold til den ortodokse 

kronologi) mellom 4000 og 5000 år 

siden, var Hypogeum både et fristed og 

en kirkegård, og knoklene til ca. 7000 

mennesker har blitt funnet her. 

Det mest imponerende kammeret, ofte 

kalt «det aller helligste" har søyler og 

overliggere som er arkitektonisk 

bemerkelsesverdig. Med sin veggene 

dekket med rød maling, har det vært 

foreslått at kammeret ble brukt til 

dyreoffer.

Et annet kammer, den såkalte Oracular

rommet, har en firkantet nisje skåret i 

veggen som kan ha vært brukt slik at 

ekkoet til enprest stemme kunne høres 

rundt tempelet.

En mysterium i dette spesielle rommet er 

at en manns røst gir kraftig gjenlyd rundt 

i kammeret mens en kvinnes stemme 

absorberes av de gamle steinene. 

The Hypogeum har vært stengt i store 

deler av 1990-tallet for reparasjon og 

restaurering.

FRA TURENE RUNDT I SLIEMA 

Bølgene slo 
over hele veien.

Det var fareskilt 
om ingen 
bading 
tilrådelig…
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Det var en fantastisk start på kvelden hos Inger-Lise og 

Knut i deres leilighet.

CASA ARNESEN FORDRINK LØRDAG 15.OKTOBER

FAKTARUTEN

I 1789 erobret Napoleon Malta. Han 

ankom Malta med 472 skip. Det var så

mange at det ikke var mulig å se 

horisonten for bare skip. Han ba om a få

vann om bord på skipene, men stor-

mesteren ville bare slippe fire skip om 

gangen inn i havna. Napoleon ga blaf-fen 

i det og dro inn. Det ble nesten ikke gjort 

motstand. Riddernes storslåtte flåte var 

im-ponerende å se på, men den egnet seg 

ikke til sjøslag. Kun en enkelt ridder 

gjorde mot-stand og senket egenhendig et 

fransk skip.

Malteserne hjalp heller ikke til. De ville 

heller ha Napoleon enn de feige og 

elendige ridderne, Men gleden ble 

kort-varig. Han innførte skoleplikt for 

malteserne. Franskmennenes tid gikk for 

det meste med til å plyndre. Mange 

uvur-derlige skatter gikk til bunns med 

Napoleons flaggskip Orient, som var 

stappfull av riddernes kostbarheter, da det 

ble senket av engelskmennene. På ett 

tidspunkt holdt franskmennene auksjon 

over kirkeinventaret i Mdina, fordi de ikke 

orket bryderiet med å ta det med seg ut av 

landet. 

Til slutt hadde malteserne fått nok. De 

gjorde opprør og gikk løs på fransk-

mennene med dødsforakt. Malteserne ba 

engelskmennene om hjelp, og den var rett 

rundt hjørnet. Utenfor den egyptiske 

kystbyen Abukir møtte Napoleons flåte den 

engelske under ledelse av Lord Nelson. 

Den franske flåten ble så å si utslet-tet. 

Etterpå seilte Nelson til Malta for å

beskytte øyene slik England noen år 

tidli-gere traktatmessig hadde forpliktet 

seg til.
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Vi er svært glade 
over at vi har fått 
med noen 
ungdommer – både 
i koret og på turene 
våre. 

CASA ARNESEN FORDRINK LØRDAG 15.OKTOBER

Etter fordrinken hadde vi et 
utsøkt måltid på en 
restaurant i nærheten av 
leilighetskomplekset til 
Inger Lise og Knut. 
Hjemturen ble våt og litt 
strabasiøs idet den bestilte 
taxien aldri dukket opp.
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KONSERT ST. PATRICK’S CHURCH SØNDAG 16. OKTOBER.

Korets repertoar:

Laudate Omnes
Gentes

Gje meg handa di 
ven

Amazing Grace

Oh Freedom

You raise me up

Lederen i St. Patrick var så glad 
for at vi kom og sang etter hans 
gudstjeneste at Gunnar fikk en 
flott bok om Malta i gave. Vi 
sang både under gudstjenesten 
og en egen konsert etterpå.
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FRA SLIEMA-OMRÅDET  VED HOTELLET

Vi hadde et veldig koselig nærmiljø, med mange restauranter, badestrand, strandpromenade og små butikker. 
Her er vi på vei hjem fra handletur i en lokal buss.

Trude i 1., Kristin i 2., Evy i 3., Natasja i 4. 
og Liv i 5. etasje hadde hotellrom med 
vindu inn mot en sjakt – uten dagslys eller 
frisk luft! Sjakten hadde tak og vifte med 
lyd. Vi flyttet alle sammen i løpet av de 
første par dagene. Må våkne til dagslys!



35

Gatene i Mdina var usedvanlige trange. Vi 
fikk en times sightseeing her før konserten.

SIGHTSEEING MDINA SØNDAG  16. OKTOBER

FAKTARUTEN

Romerne gjorde Malta 

romersk, slik de behandlet alle 

erobrede land. De endret 

navnene fra Malet og Gol til 

Melita og Gaulus. Antagelig 

har Melita sin opprinnelse i det 

latinske ordet for honning, mel. 

Maltas strategiske posisjon kan 

være årsaken til at romerne ga 

innbyggerne mange 

innrømmelser, som å beholde 

deres eget språk og guder. Ved 

slutten av den tredje 

punerkrigen i 146 f.Kr. var 

Malta omgitt av romerske 

provinser, og de romerske 

installasjoner på Malta og 

Gozo brakte en sikkerhet til 

øyene som forhindret dem fra å

bli hærtatt og herjet av pirater.

Øya blomstret under romersk 

styre, og de ble betraktet som 

Municipium, den nest høyeste 

klassifiseringen av en romersk 

by, og en Foederata Civitas. 

De mange romerske oldsaker 

som er funnet, vitner om en tett 

forbindelse mellom de 

maltesiske innbyggerne og 

Roma. Romerne konstruerte 

også byen Melita (nå Mdina) 

på en tidligere punisk festning 

på øyas høyeste sted.
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Her fra Carmelite kirken og omgivelsene rundt. En vakker 
kirke. Her handlet vi julekuler, juleengler, de mest 
fantastiske glassartikler.

KONSERT CARMELITE CHURCH SØNDAG KVELD 16. OKTOBER
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Korets repertoar:

Laudate Omnes Gentes

Locus Iste

Sanctus

Oh Freedom

Poor Man Lazarus

Amazing Grace

Alle vender augo

Som når et barn kommer 
hjem

Hymne

Bred dine vida vingar

For et øyeblikks tid

Deilig er jorden

Velsignelsen

KONSERT CARMELITE CHURCH SØNDAG KVELD 16. OKTOBER

Denne kirken var også vakkert utsmykket.



38

Lokalene var nydelig utsmykket i glassornamenter. Dette er inngangen til 
toalettet!

I MDINA SØNDAG  16. OKTOBER

FAKTARUTEN

Det er reist en kirke på det sted 

hvor Paulus etter tradisjonen skal 

ha helbredet Publius’ far, og etter 

mange ombygginger har stedet i 

dag en katedralkirke dedikert  

Sankt Paulus ved Mdina.           

Kristendommen spredte seg jevnt 

på Malta, men utøvelsen av 

religionen ble gjort i hemmelighet 

for å unngå forfølgelse. De store 

katakombene, blant annet ved 

Mdina, tjente som bønnerom og 

gravplasser. I årene 305–311

flyktet mange kristne fra Sicilia til 

Malta, men to år senere gjorde 

keiser Konstantin den store

kristendommen til statsreligion. 

Etter konserten var vi invitert til te 
og kaker sammen med de av 
vertskoret som kom og hørte på
oss. Torunn kjøper øredobber i 
glass.
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SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER

Båtturen over til Gozo viste mange grotte-
innganger og et forrevent og nakent landskap.

Bussturen over til ferga viste terrassene som 
malteserne har bygget opp for å gjøre det mulig å
dyrke noe i denne karrige og vannfattige naturen.

Malteserne markerer sin tro 
overalt.
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Det ble en liten stopp på vei over Gozo hvor vi testet smaken av kaktus, toaletter og utsikten.

FAKTARUTEN

Gozo har vore busett sidan år 

5000 f. Kr. då bønder frå Sicilia i 

nord kryssa havet til øya. [4]. 

Desse folka var truleg ein del av 

den innfødde sicanistamma på

Sicilia. Enkelte forskarar meiner 

at dei første kolonistane kom frå

Agrigento-området sidan ein har 

funne same type keramikk på

desse to stadane frå Għar Dalam-

perioden. Dei nådde Gozo før 

Malta, sidan øya ligg nærare

Sicilia,[4] og ein meiner at dei

budde i grotter i utkanten av 

dagens St. Lawrence.[4];.

Gozo var ein viktig stad for 

kulturell evolusjon og seint i 

steinalderen vart Ġgantija-templa

bygd. Desse vert rekna som dei

eldste frittståande strukturane i 

verda, i tillegg dei eit av dei eldste 

religiøse byggverka, sjølv eldre 

enn pyramidane i Egypt og 

Stonehenge.[3]Det maltesiske 

namnet på templa tyder «som 

høyrer til gigantane» fordi ei segn 

på Gozo seier at templa vart bygd 

av gigantar. Ein annan viktig 

arkeologisk stad på Gozo er 

steinsirkelen Xagħra frå

steinalderen.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER

Her er den en som faktisk smaker på kaktusen som 

Kim plukket
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BUSSTUR OVER GOZO MANDAG 17.OKTOBER

Alle jentene 
kjøpte 
jakker.

FAKTARUTEN

I 2005 hadde øya 31 053 

innbyggjarar, der 6 414 bur i 

hovudbyen Victoria, óg kalla 

Rabat. Summarisk fødselsrate var 

7,93, langt lågare enn 9,59 for 

Malta. I juli 1551 invaderte og 

plyndra osmanarane og 

barbareskpiratane under Turgut

Reis og Sinan Pasha Gozo og tok 

dei fleste innbyggjarane, om lag 

5000, som slavar og førte dei til 

Tarhuna Wa Msalata i Libya. 

Gozo vart så busett igjen mellom 

1565 og 1580 av folk frå sjølve 

Malta og overteke av Maltesar-

ordenen.

Her er den 
stranden vi 
kikker på. 
Det kan 
være 
Ramla-
bukta, som 
er den 
flotteste på

Gozo.



42

De fleste i koret valgte båttur gjennom disse fantastiske grottene og kom seint tilbake til bussen og 
guiden vår ”so crossed”.

Da Tyr gikk inn i en 

nedgangsperiode, ble Malta 

overtatt av punere fra Kartago i 

Nord-Afrika, som selv var en 

gammel fønikisk base, en gang 

rundt år 400 f.Kr. Igjen kom det 

nye guder, og i en hule på Gozo

er det avdekket symbolet for den 

puniske fruktbarhets-

guddommen Tanit, og ved Ras 

iL-Wardija i nærheten av 

landsbyen Santa Lucija sørvest 

på Gozo er det funnet en punisk 

helligdom hugget ut av fjellet.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER
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FAKTARUTEN

Azure Window The The Azure

Window is a 50 metre high rock arch

in the Dwejra Point cliffs. The sea

has worn a hole through a narrow

headland forming "the

window" called it-Tieqa in Maltese

This area is spectacular at any time, 

but rough seas make it even more 

spectacular. In rough weather keep

well above the high water line.

Vi måtte ta av skoene og vade over superglatte 
og skarpe steiner  med kamera, passveske og 
penger rundt magen!

Torunn og Trude ville bade og vandret ned 

trappetrinn og fant dette paradiset!

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER
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Da vi så dette spektakulære motivet 
som jeg kjente igjen fra Malta-nettsiden 
før turen, måtte vi jo bare bade her! Det 
var fremdeles store dønninger etter 
vinden som hadde herjet de siste 
dagene. Så vi nøyde oss med 
kulpebad,mens dykkerne var på
utsiden.

Her bader Torunn på Asur Vinduet!

FAKTARUTEN

Innerst i den U-formede bukta 

ruver den 60 meter høye klippen 

Fungus Rock. 

Et lite stykke ute i havet, nord for 

klip-pen, finner man ved Azur

Window en stor-slagen 

klippeformasjon formet som en 

bro fra kysten og ut til en 

«bropilar» i vannet. 

Ved Azur finnes det enda et 

naturfenomen; The Inland Sea, 

er en liten innsjø som gjennom en 

tunnel i fjellet har forbindelse 

med havet. Tunnellen er stor nok 

til at fiskebåter kan komme inn og 

ut. Vannet her er saltvann. Ved 

sjøens bredd ligger det noen 

fiskerboliger. 

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER
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Her kjøper koret mange duker, løpere, 
brikker som er håndbrodert og kniplet, 
med og uten Malteserkorset – det 
nydeligste håndarbeid. Og det er ikke 
bare damer i denne butikken.

FAKTARUTEN

Dette er Knight's Wash

House en over-bygd, 

eldgammel offentlig 

vaskeplass. Den dag i dag 

bruker kvinnene disse 

vaskekummene til 

storvasken – og som (fra 

guidens orientering - etter 

Trudes hukommelse) 

fiskerne prøvde å rense 

fisken sin i, men de ble 

forvist til lenger ned i 

gata. Denne vaskeplassen 

og kilden som vannet 

kommer fra, stammer fra 

middel-alderen. I gammel 

tid hentet de fleste hus-

standene i Victoria vann i 

bøtter her. Av alle korister er det to avholds-
folk som er tatt på fersken blant 
vinflaskene! Anne og Einar Berger 
ser på vin.

Kniplersken som har kniplet mange 
av dukene vi kjøpte.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER
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En utsøkt lunch – 3 retters. Bente takker guidene på vegne av koret og gir 
dem selvfølgelig kor-cd’n.

Her fra bussturen til restauranten – svært trange gater, men disse 
bussjåførene har kjørt her før.

FAKTARUTEN

Gozos hovedstad har 6400 

innbyggere. Den het opprinnelig 

Rabat, men skiftet navn i 

forbindelse med dronning 

Victorias 60-års 

regjeringsjubileum i 1897. Folk på

stedet kaller den fremdeles gjerne 

for Rabat.

Victoria ligger nesten som en 

sørlig forstad til den gamle, 

befestede byen. Cita-dellet ligger 

mot nord. Fra torget går det en 

trappegate opp til top-pen av 

klippen med det gamle citadellet. 

Byen er en labyrint av små

hyggelige gater. De ble laget så

forvirrende som mulig for å få

eventuelle fiender til å miste 

overblikket. 

Gatene er fylt med små butikker, 

som nærmest bare er hull i veggen.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER

Vi takker for maten 
med sang med 
dirigering
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En fin tur opp 
på Citadellet –
mye karrig 
landskap som 
gjorde inntrykk 
på oss.

FAKTARUTEN

Citadellet ligger mot 

nord. Fra torget går det 

en trappegate opp til 

top-pen av klippen med 

det gamle citadellet. 

Byen er en labyrint av 

små hyggelige gater. De 

ble laget så forvirrende 

som mulig for å få

eventuelle fiender til å

miste overblikket. 

Gatene er fylt med små

butikker, som nærmest 

bare er hull i veggen.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER

Gozo var en karrig øy, 
men flott, med 
hvitkalket bebyggelse, 
tårn og festninger.
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FAKTARUTEN
Tyrkernes beleiring og angrep på

Malta, av malteserne kjent som 

«Den store beleiringen av Malta», 

skjedde i 1565. Beleiringen var en 

av de blodigste og mest voldsomme 

til da i historien, og ble således en 

av de mest berømte hendelser på

1500-tallet. Eksempelvis, da 

tyrkerne hadde nedkjempet 

forsvarerne av Fort St. Elmo ble 

døde og sårete halshugget, hodene 

satt på staker og kroppene av de 

døde ridderne ble korsfestet til 

planker før likene ble drevet over 

havnen mot ridderne på den andre 

siden. Den tyrkiske kommandanten 

ville gi en klar beskjed til 

forsvarerne om hva som ventet dem. 

Det groteske synet av sine døde 

venner forskrekket selv de 

krigsvante ridderne.

Stormester Valette ga ordre om at 

de tyrkere som til da var blitt tatt til 

fange skulle halshugges. Hodene ble 

deretter skutt avgårde med deres 

største kanon over mot fienden. 

Beskjeden var åpenbar: «Det ville 

ikke bli noen forhandling, intet 

kompromiss, ingen overgivelse, 

ingen tilbaketrekning.» [17]. 
Tyrkerne angrep med en styrke 

bestående av rundt 48 000 mann. 

Forsvarerne av Malta hadde 6 100 

hvor halvparten var ordinære

innbyggere.

En meget innholdsrik dag på Gozo, noen valgte å bli 
over til neste dag,mens vi andre sov på veien hjem til 
hotellet og middag i Sliema. Her venter vi på bussen 
og har litt lokal underholdning.

SIGHTSEEING PÅ GOZO MANDAG 17.OKTOBER
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SPISING  VED HOTELLET

De 7 S’ene; 

Synging, Sightseeing, Spising, Soving, Shopping, Smiling og Svømming!

FAKTARUTEN
Alt var imidlertid ikke bare fred og 

idyll. Det engelske kolonistyret 

opptrådte hen-synsløst mot 

malteserne, og det hersket stor 

fattigdom på øya. Malteserne gjorde 

opp-rør flere ganger. Værst var det 

6. juni 1919, da fire maltesere ble 

skutt av engelskmen-nene. I dag er 6. 

juni helligdag.

I 1921 fikk Malta selvstyre, i 

samme år som Irland. Fra da av 

skulle guvernøren kun ta seg av 

forsvar og utenrikspolitikk, men det 

ga mer strid, så i 1930 trakk 

engelsk-mennene selvstyret tilbake.
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Einar og Kirsten reiste med lokalbuss til denne 
lille fiskerlandsbyen 3 mil utenfor Sliema. Her 
fant de enda nydeligere broderier.

MARZAXLOKK – EN TUR PÅ EGEN HÅND

FAKTARUTEN

Marsaxlokk lies in the

Southeastern part of Malta. 

This is a beautiful fishing

village and one of the oldest

ports in Malta, with the

population of 3,277 people. 

The name Marsaxlokk is 

derived from Mersa, an 

Arabic word meaning harbor

and Xlokk meaning south

eastern wind of the

Mediterranean. Thus, 

Marsaxlokk implies “the

harbor on the South-East”. 

Marsaxlokk stands as the

second largest natural

harbor of Malta.
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Vi fikk ikke tid nok til å handle broderte duker i 
Gozo, men her fantes også et marked. Jentene 
kjøpte i alle boder, både kaninskjerf, hårblomster og 
duker.

SHOPPINGTUR I VALETTA TIRSDAG 18.OKTOBER

Shopping betyr cash!
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Vi hadde en 
gjennomkjøring nede i 
et slags kata-
komberom, fordi ”hele 
Bibelen” ble lest oppe i 
kirken. Vi merket at vi 
verken hadde sett 
lokalet eller prøvd lyd-
anlegget før 
konserten. Natasja var 
ikke blid.

FAKTARUTEN

St. Paulus skipbrudds-kirke

Kirken har to store 

helligdommer som er knyttet til 

Paulus. Den ene er en stein som 

skal være en del av blokken 

Paulus ble halshogd på. 

Dess-uten skulle det etter 

sigende finnes et lite stykke av 

Paulus' høyre håndledd. Det står 

i St. Josefkapellet og er bygd inn 

i en vakker forgylt figur av en 

hånd.

Oppvarmingsflasken er med.

ST. PAUL’S PRO CATHEDRAL KONSERT TIRSDAG 18.OKTOBER

Klar for avreise med bussen til konsert.
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Etter en herlig dag på
egenhånd i Valetta, 
Sliema, Marxalokk
skulle vi motivere oss til 
nok en konsert.

Det var kanskje ikke 
den beste 

oppvarmingen.

ST. PAUL’S PRO CATHEDRAL KONSERT TIRSDAG 18.OKTOBER

FAKTARUTEN

Solnedgang over Saint Paul's Bay.

På Malta holdt Paulus seg skjult i en 

grotte ved Melita, men skal samtidig ha 

konvertert flere maltesere til 

kristendommen. En betydningsfull mann 

på Malta var Publius, den romerske 

guvernøren, som tok imot Paulus etter at 

han gikk i land. Paulus skal ha kurert 

Publius’ far fra dysenteri, og av denne 

grunn lot Publius seg kristne og ble 

senere Maltas første biskop. Sankt Publius

gjorde Malta til den første kristne 

nasjonen i vest, og en av de første i 

verden. Etter tre måneder skal havet igjen 

ha blitt seilbart, og lastet med gaver fra 

sine maltesiske venner dro Paulus videre 

til Roma og hans påfølgende martyrium

[7]. I år 59 eller 60 e.Kr. ble øyene besøkt 

av apostelen Paulus. Han var blitt holdt 

fange på Kreta og ble deretter fraktet til 

Roma for å bli dømt av keiseren, noe som 

var hans rett som romersk borger. Isteden 

skal han ha forlist på bredden av det som 

nå kalles for «Saint Paul's Bay» (Sankt 

Paulus’ bukt), noe som bevitnes av en del 

detaljer i Apostlenes gjerninger, men også

av arkeologiske utgravninger ved San 

Pawl Milqghi. Studier av nåværende og 

alminnelige vinder fra tiden gjør det mer 

sannsynlig at skipsbruddet skjedde i eller i 

nærheten av St. Thomas Bay i 

Marsaskala.
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ST. PAUL’S PRO CATHEDRAL KONSERT TIRSDAG 18.OKTOBER

Landkjenning

Brudefærden

Våren

Velsignelsen

Kyrie - G-dur 
messen

Herre Gud ditt dyre 
navn

Hymne

Salme 84

Follow

Poor man Lazarus

Hymn to Freedom

Korets Repertoar

Ave Maria
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Reisekomitèen blir takket for en meget vellykket tur – de fikk glasskuler fra Mdina, Wilhelmsen blir takket med tinnfat 
fra Havstad Tinn i Norge.

AVSLUTNINGSMIDDAG MED WILHELMSEN TIRSDAG 18. OKTOBER

FAKTARUTEN

I 1934 var det kun 15 prosent av 

befolkningen som snakket italiensk 

[22].
Maltas strategiske posisjon sentralt i 

Middelhavet, spesielt etter at 

Suezkanalen ble gravd ut i årene 

1859 og 1869, gjorde Malta til en 

betydelig marinebase for både seil-

og dampskip. Under Krimkrigen, 

1853–1856, viste Malta igjen sin 

militær-strategiske betydning [23].
Etter åpningen av Suezkanalen ble 

Malta også en viktig stasjon for 

påfyll av kull. Skipsverftet ble utvidet 

og ga arbeid for en betydelig del av 

befolkningen. Mye av handelen i 

Middelhavet gikk innom Malta. 

Jordbruket økte og bidro til at øyene 

var nær selvforsynte, og poteter ble 

et nytt eksportprodukt. Kun tilgang 

på vann var et gjentatt og uløst 

problem.
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MIDDAG MED WILHELMSEN TIRSDAG 18. OKTOBER

Inger Lise og Knut blir takket for sin usedvanlig store gjestfrihet. Vi hadde samlet inn penger til gave med signert kort til 
Gunnar som ble overrakt. Og Knut takket Tove som alltid tar oppvarmingen og som har lært koret så mye teknikk at vi har blitt 
ganske lyttbare.

FAKTARUTEN

Første halvdel av andre 

verdenskrig var et mareritt på

Malta. 

Den militære beredska-pen 

var dårlig idet krigen brøt ut, 

og da krigen i Middelhavet 

begynte i juni 1940, ble Malta 

fra første dag bombemål. 

Mus-solini mente at 

malteserne var italienere, 

derfor måtte de underordne 

seg hans herredømme. 

Seinere har det vist seg at 

England for alvor hadde 

vurdert å forære Malta til 

Italia mot at Italia allierte seg 

med England. Men Churchill 

fikk satt en effektiv stopper for 

slike planer.

Churchill mente at Malta 

måtte holdes for enhver pris. 

Herfra kunne de allierte blant 

annet ødelegge de tyske 

forsyninger til general 

Rommels tropper i Nord-

afrika. 

Og av samme grunn var Malta 

like viktig for tyskere og 

italienere. I 1941 regnet tyske 

bomber over Malta dag og 

natt. 

Midt under krigen, ga den 

engelske kongen, Georg 6, den 

høythengende ordenen 

Georgskorset til befolkningen 

på Malta som takk for 

tapperhet og utholdenhet.
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AVSLUTNINGSMIDDAG - TIRSDAG 18.OKTOBER

Solist Marianne og organist/pianist Natasja blir takket med flott plakat av den fete dame..

FAKTARUTEN

I desember 1940 kom det tyske 

Luftwaffe til Sicilia for å

hjelpe italienerne med 

erobringen av Malta. Tyske og 

italienske undervannsbåter 

angrep alle forsyningsskip til 

Malta. I juni 1941 angrep 

Tyskland Russland, og 

mesteparten av det tyske 

luftvåpenet på Sicilia ble 

forflyttet. Angrepene mot 

Malta avtok, men opphørte 

ikke helt. I desember 1941 ble 

bombingen gjenopptatt med 

den samme intensiteten som 

tidligere. Mellom 1941 og 

1942 ble mer enn 3 000 flytokt 

gjennomført. I løpet av de 

første seks månedene av 1942 

var det kun én eneste periode 

på et døgn hvor det ikke var et 

bombetokt. Valletta var den 

mest bombede byen under 

andre verdenskrig (Kirkenes i 

Norge har den tvilsomme æren 

av å komme på andreplass).
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Vi fikk nydelig mat igjen – og veldig mye. God stemning, noe 
sang – selvfølgelig - og mange takketaler og gode ord.

AVSLUTNINGSMIDDAG - TIRSDAG 18.OKTOBER

FAKTARUTEN

Etter krigen fikk de maltesiske 
øyene selvstyre. Den 21. september
1964 ble Malta en uavhengig stat, 
og denne datoen blir feiret som 
uavhengighetsdag, eller på
maltesisk «Jum l-Indipendenza». 
Malta forble i Samveldet av 
nasjoner, og anerkjenner den 
britiske dronningen (formelt) som 
statens overhode. Maltesisk pund 
ble døpt om til maltesisk lire og 
avsluttet tilknytningen til britisk 
pund.

Maltesisk er en vest-arabisk
dialekt iblandet rikelige mengder 
italienske ord. Malta er det eneste 
stedet man skriver arabisk med 
latinske bokstaver. I tillegg er 
engelskkunnskapene svært utbredt i 
befolkningen, og da først og fremst 
som annetspråk. 

På Malta feirer hver landsby sin 
skytshelgens dag, og dette er 
foranledningen til en festa, med 
musikk, dans, fyrverkeri og god 
mat og drikke.



59

En dag i en sangers liv – eller En torsdagskveld på Nesodden menighetshus”
– Betraktninger fra en nykommer – lest på avslutningsmiddagen på Malta

en stor kasse så til og med Bassgutta kan se ham. 
Armene farer i stort tempo opp og ned eller langt ut til 
siden. Gunnar forsøker å gjøre notebildet om til musikk. 
Han vet hvordan han vil ha det: lange fraser. crescendo, 
decrescendo, et ekstra trykk her og et stopp der. Jeg 
forsøker å følge med så godt jeg kan. Fridtjof forsvinner 
plutselig ut på bakrommet. Pausen nærmer seg. Noen har 
med kake. Det smaker godt, og praten går. Men hvordan 
går det med nachspielprogrammet? Scandinavien Shuffle
og Side by Side. For ikke å snakke om ”Bandra in” som 
Knut har sendt oss. Jeg har mer enn nok med konsert-
programmet og slapper litt av. Øvelsen nærmer seg 
slutten. Da spør Gunnar: Hvor mange stiller på Soria
Moria lørdag?” – og jeg som trodde vi skulle til Malta?
Her slutter historien. Nå er programmet gjennomført her i 
Malta. Nå vet jeg hva jeg skulle ha kunnet. Jeg har også
skjønt viktigheten av å ha et rikt nachspiel-program. Det 
skaper stemning og sprer glede – utenom konsertene. Jeg 
vil benytte denne anledningen til å takke mine 3 sufflører 
og forsangere i korets bakre venstre  hjørne: Fridtjof, 
Harald og Knut. Med deres stødige stemmeføring kom jeg 
meg på en måte gjennom programmet. Og moro var det. 
Takk også til hele koret for samvær på Menighetshuset og 
her på Malta. Lykke til videre. Inger og jeg flytter tilBergen i 
november og kan vanskelig bidra til å følge opp kammer-
korets høye ambisjoner. Takk for oss. Korets skål.

Skrevet av Magne Lystad

Oktober. Høstmørket har senket seg over Nesodden 
Menighetshus. Fem på sju. Fire sangere sparker i grusen 
utenfor. ”Kommer ikke hun med nøkkelen?” Vi kjenner på
døra. Den er jo åpen. Liflig duft av middagsmat strømmer 
imot oss. Naturligvis. Det bor jo noen der. Bord og stoler 
kommer på plass i møtesalen. Snart er rommet halvfullt 
av sangere. Det nærmer seg tur til Malta og noen er 
bekymret for frammøte. Jeg kjenner ikke mange, men 
ser Grete-Lill, Torunn, Unni og Marit. Og gutta fra Frogn 
Mannskor på er på plass. Resten er ukjente rygger og 
gråsprengte hoder.  – Siste epost fra Gunnar – mottatt kl 
01.35 – han listet opp ca 40 sanger som skal inngå i 3 
kirkekonserter – nei vent litt – det har dukket opp en 
fjerde kirke – Karmeliteklosteret. Noe å bite i for en 
nykommer. I tillegg til nachspiel-repertoar naturligvis. –
Tove tar ansvar og starter oppvarmingen. Alle bøyer seg 
over sine flasker. Jeg blåser så hardt at vannet spruter. 
”For mye vann i flaska, Magne!” Men hvor blir det av 
dirigenten? – Jo, der kommer koreier Gunnar flyvende
lavt innover golvet, tungt lastet med halve notearkivet.
Nå skal det bli sving på sakene. Malta skal få merke at 
de får besøk av ett av Nord-Europas beste kammerkor. 
”Men hva skal vi ta fatt på? Det er jo så mye å velge i.”
Mange forslag fra salen. Damene er særlig ivrige og 
lager mye lyd. Fridtjof trår til med en skikkelig advarsel: 
”Nå må det bli slutt på den kaklinga!” Tom justerer på
høreapparatet og prøver å få med seg hva som blir sagt. 
Endelig starter vi med Halleluja-koret. Dirigenten står på
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Fra konserten i 
St. John’s Co-
Cathedral på
Malta.
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Tusen takk for en fantastisk tur til Malta! 

Hilsen oss i 

Nesodden & Frogn Kammerkor 

Kilder:

Tekst/info hentet fra  http://no.wikipedia.org/wiki/Maltas_historie
http://www.malta-ferie.info/templer.html


