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En fislete øy
Tusener av ﬁrﬁsler og en familie på tre deler 3,5 kvadratkilometer på Comino, den minste av Maltas bebodde øyer.
■ TOVE ANDERSSON (tekst og foto)
Først bykser du framover på bølgetoppene
i det du forlater Maltas nordspiss, deretter
gynger det i 25 minutter før forskipet senker seg og avdekker den Blå Lagune – om
Neptun tillater det.
HIMMEL OG HAV
Det er slett ikke sikkert at båten som rommer rundt 40 passasjerer legger fra land,
for øygruppen ligger i et område med hyppige vinder med poetiske navn som Mistral, Sirocco og Tramontana. Vinder som
kan gjøre lagunen om til en kokende gryte
på sekunder.
Kun fraværet av skyer røper at havet
ikke er himmel. Kirkespirene, domene og
bygningene du skimtet i horisonten under
overfarten har – idet stavnen senket seg –
skilt seg fra øya med tre kilometer vann og
tilhører naboøya Gozo. På Comino eller
Kemmuna (som betyr karve på maltesisk)
ﬁnnes bare 6-7 bygninger. Fra sjøen gjenkjenner sjøfarerne fortet som ble brukt
i ﬁlmatiseringen av «Greven av Monte
Cristo».
På kartet svømmer Comino som en
ﬂyndre. Det er ikke vanskelig å forestille
seg en øy under vann når stormene er på
sitt hissigste. Mens det gynger som verst,
spør jeg en malteser som ledsager en italiensk familie om tilstanden for folk på øya
når hav og vind forener krefter.
FESTGLADE FOLK
– Først stormer det, så går det over, svarer hun med et skuldertrekk midt mellom
«inshallah» og «karma».
Bevegelsen er en påminner om at språket bygger på arabisk, slik det snakkes i
Nord-Afrika, tilsatt lånord fra italiensk og
«litt av hvert», som kokken og sjømannen
Carmel uttrykte det. Maltesere er etterkommere fra oldtidens karthanere og fønikere, med et sterkt innslag av italienere og
andre folkeslag rundt Middelhavet. Tilsetter man en spiseskje ridderhistorier og en
sleiv katolisisme, får man et stolt folk som

ikke går av veien for å feire seg selv med
«festas» og fyrverkeri så fort anledningen
byr seg. «Vi tør der andre forbyr» er nok
ganske nær myndighetenes motto før de
fyrer opp under enda et fyrverkeri eller
kanonsalutt.
Det krisler og krasler i de tørre vekstene langs stien der vi treffer de første faste
bosatte. Firﬁslene. De bærer øyas farger,
brunt og grønt og stivner kokett til når du
tar fram kameraet. Ved første blikk er øya
tofarget, men langsomt vokser fargene
opp av landskapet og Comino viser sitt
mangfold.
PIRATPARADIS
Det ﬁnnes ikke spor etter
villsvinene malteserne
pleide å jakte på. Nå
er øya er et naturreservat med utkikkspost
som
observerer ulovlig jakt på fugler
og et rikt planteliv.
– Det minner
om tromsøpalme, et ugress, sier
Mette fra Tananger
når jeg viser henne et
nærbilde av de solgule
skjermene som prøver å
utkonkurrere det laguneblå.
En skonnert har seilt inn og lydløst ankret opp. Det er det nærmeste man
kommer middelalderens sjørøvere som
pleide å skjule seg i hulene ved inngangen
til lagunen før de dro på plyndringstokt.
Det viser seg å være en tyrkisk gullet, en
trebåt, for anledningen lastet med ﬂere
språk og nasjonaliteter.
NYTT EU-MEDLEM
Menneskene foretrekker ofte selskap av
andre mennesker, så vi forlater ﬁrﬁslene
og rusler bakken opp fra lagunen og ned
på ﬂyndras hale, San Niklaw Bay. Det tar
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Sjørøverbåt på besøk i lagunen: En
tyrkisk gullet.

Mens dette er en tradisjonell
maltesisk farkost.
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under ti minutter og Brad Pitt er ikke å se,
men vi avslutter med et glass rødvin til 1
euro på øyas eneste hotell. Maltas overgang til euro er bare noen uker gammel og
vi nyter at valutakalkulatoren ikke er helt
oppdatert.
Denne øya er fri for biler, shoppingmuligheter og natteliv – men som sagt full
av ﬁrﬁsler. Derfor griper jeg en medbrakt
bok, setter meg i skyggen og snakker ﬁrﬁrslespråk dersom en nordmann kommer
for nær.

en Blå Lagune finner du Maltas beste strender.
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■ Sesong: Mars-november
■ Reisen dit: Jeg reiste til Malta
med GoNow, eid av Avis/SAS.
Selskapet tilbyr ikke transfer,
men leiebil som må hentes og
leveres på flyplassen. Taxi og
buss er alternativer for den som
ikke er bekvem med venstrekjøring. Det tar 60 minutter
fra flyplassen til nordspissen, Cirkewwa. Bil kan tas med på ferge
til Gozo, ikke Comino. De fleste
velger å bo på Malta eller Gozo.
■ Hotell Comino: Comino Hotell
sesong april-oktober www.
cominohotel.com Hotellet har
egen båt med turer til Gozo
(Mgarr) og Malta (Cirkewwa)
og tilbud om transfer til og fra
flyplassen på Malta. Båten prioriterer hotellets gjester.
■ Royal Cruises Malta – Comino:
ca. 09.00-04.00 væravhengig
Ring 00356 99474142 for
informasjon om når båten går
fra Cirkewwa/Marfa. Turen tar
25 min.
■ Utﬂukter: Captain Morgan
Cruises er et selskap som har
utflukter til Comino fra flere byer
på Malta www.captainmorgan.
com.mt
■ Aktiviteter: Dykking, vindsurfing, seiling, tennis, plukke
blomster!

