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Malta - april 2019 
Nils Sjökvist 

 

 

Malta, beläget i hjärtat av Medelhavet har gamla maritima traditioner och har med tiden 

utvecklats till ett internationellt maritimt centrum. 

Maltas Internationella fartygsregister är Europas största och nummer sju i världen med över 

50 MT och 1150 fartyg i registret. Till exempel ett bolag som Wallenius Wilhelmsen ASA har 

eller kommer att registrera större delen av sin flotta där. 

Oljeutvinning pågår i Maltas omgivning, många fartyg bunkrar och byter besättningar när 

man passerar ön och de stora passagerarfartygen kommer regelbundet till Valletta. 

Flyktingtrafiken från Libyen har också haft stor påverkan på Malta. Allt detta tillsammans 

gör att den fartygsintresserade kan upptäcka många intressanta objekt i Vallettas Grand 

Harbour och i viken på andra sidan vid Sliema, Här finner man gammalt och nytt, tekniskt 

avancerade bredvid de enklaste, lyxyachter, passagerarfartyg och militära fartyg. Och fartyg 

med kopplingar till Sverige och Skandinavien finner man också. Under ett par dagar i april i 

år såg jag en del fartyg som jag kortfattat skall försöka att beskriva. 

 

Keppel, byggd 1961 i England med ett förflutet som passagerarbåt mellan Tilbury och 

Gravesend på Themsen innan hon hamnade i Clyde, också som färja, mellan Millport och 

Larys för Caledonian MacBrayne. Numera transporterar hon turister på Malta för 

Hornblower Cruise. 
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Blue Giant, ett tyskägt fartyg som betecknas som Offshore Construction Vessel. Byggt för att 

kunna utföra många saker. Tunga transporter, möjlighet att fungera som flytdocka via den 

aktra porten, kranar som kan lyfta upp till 700 ton, dykfartyg med en så kallad moon-pool, 

dynamisk positionering typ DP2, verkstäder, plattform för helikopter, hytter för 200 man 

osv. Byggt 2008 på Lloyd werft i Bremerhaven med 2x4500 kW maskineri, två propellrar och 

två roder och fem thrusters. 
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A963 registrerad i det Mongoliska registret. Hon tillhör Protection Vessels Internationals i 

UK och har använts som escortfartyg. Ligger tillsammans med två andra fartyg som använts 

i Adenbukten. Hon är byggd på Karlskronavarvet 1980 och hette KBV 171 för svenska 

kustbevakningen fram till 1998 då hon såldes. Två 16 cylindriga Hedemora motorer finns i 

maskinrummet. 
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PLAN B, yacht byggd 2012 på vad som en gång var HDW i Kiel. 73x12 meter och två 16 

cylindriga MTU motorer. Ägs av en herre vid namn Patok Chodiev och går att köpa för 125 

mUSD. 

 

 

Granne med henne låg 6711 GEO, betecknad som superyacht. En mono-hull båt byggd på 

Damen shipyard i Gorinchem och målad i grått som ett militärfartyg. Dykutrustad med 

dekompressionskammare och dessutom en liten Triton ubåt. Framdrivning med fyra MTU 

motorer på vardera 3000 hk. Också till salu. 
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Grimaldi trafikerar dagligen La Valletta med sina ro-ro fartyg. Bilden visar Eurocargo 

Genova på väg ut ur hamnen, byggd 2010 på Hyunday Mipo och med en kapacitet av 3900 

LAN-meter. 

 

 

En liten tankbåt, El Hiblu 1, låg vid en kaj. På resa till Libyen blev hon beordrad att ta upp 

108 migranter från en liten båt. När de förstod att fartyget skulle fortsätta till Libyen tog de 

kontroll över fartyget och fortsatte mot Malta. De ledande i kapningen skulle nu ställas inför 

rätta. 
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Ett annat fartyg, Lifeline, låg också vid en kaj med en tysk kapten som väntade på rättegång. 

Fartyget som tillhörde Mission Lifeline, en tysk räddningsorganisation, hade räddat 

migranter på Medelhavet. Enligt skyltar på fartyget hade hon räddat 1019 människoliv 

under sina uppdrag men var nu arresterad sedan 2018. Ursprungligen byggd i Aberdeen 

1968 som ett undersökningsfartyg för fisket och hade tidigare hetat Sea Watch 2. 

 

 

Det Togo flaggade fartyget Joud S på väg in i Grand Harbour byggdes 1975 på Örskov varv i 

Fredrikshamn och hette en gång i tiden Tina av Hällevik. CH Shipping i Karlshamn var 

ägare och står fortfarande nämnd i en del register. 
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Många supply- och bogserbåtar fanns i hamnen. Den största och starkaste var Alp Ippon 

med en bollard pull på 200 ton. Hon karaktäriseras som en ultra long distance tug and 

supply ship. Byggd 2007 i Cuxhaven och 19 000 hk. 

 

 

Tyska Bugsiers gamla skönhet Oceanic hade legat på Malta sedan 2016 i avvaktan på att 

byggas om till en yacht på samma sätt som systerfartyget Artic. 
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Två fartyg byggda på Sietas varvet i Hamburg låg mitt emot varandra lite längre in i viken. 

Maple byggd 1985 registrerad på Cook Island och Vela 1 byggd 1982 med Moldavisk flagg 

 

 

 

 

 

 

 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 9(16) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2019-06-07                                      © Länspumpen 2019 

Kryssningsfartyg anlände varje dag, MSC Sinfonia avlöstes av MSC Meraviglia. Båda 

byggda i Frankrike, den senare 2017 och med plats för 4500 passagerare plus 1500 mans 

besättning. 
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En av världens största cutter suction dredger, Athena, låg inne i en av vikarna. Holländsk, 

naturligtvis, tillhörande Van Oord.

 

 

Det militära får representeras av P 62, ett patrullfartyg som är Maltas största militära fartyg. 

Tidigare irländsk med namnet Lé Aorfe och en gåva från Irland. 
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Skandinavisk anknytning hade det italienska supply fartyget Asso Trenta. Byggt 2009 i 

Flekkefjord, Wärtsilä motorer, KaMeWa-Ulstein propellrar och Volvo hjälpmotorer. 

 

 

Någon mil söder om Valletta ligger Marsaxlokk med sin frihamn. Här kan man se 

containerbåtar som Maersk Brani.  
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Mer intressant i Marsaxlokk är ett stort LNG fartyg som ligger som Floating Storage Unit 

(FSU) och levererar gas till en kraftstation. Fartyget som är på 125 000 m3 är lite äldre (1985) 

och har kultankar av Moss design. Heter Armada LNG Mediterrana och kom hit 2016 för en 

18 års charter. Har väckt kraftiga protester mot att placera ett sådant fartyg nära samhället 

och bostäder. 

 

 

Ett nöjesfartyg med svensk hemmahamn såg jag i Sliema. Ilderim IV hade enligt folk på 

grannbåtarna legat här länge och såg lite bedagad ut. 28 meter lång och byggd i Holland 

1967. Någon som vet mer om henne? 
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I Sliema fanns också Amazon, betecknad som” screw schooner”. Byggd 1885 i Southampton 

med ångmaskin som 1937 byttes till dieselmotor. En av världens ”top 40 classic yachts” 

enligt en seglartidning. 

 

 

Den lokala turisttrafiken på Malta sköts i huvudsak av två bolag, Captain Morgan Cruises 

och Supreme Cruises där den förstnämnde har de snyggaste båtarna. 
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Till sist några bilder på Maltas härligt uppnosiga fiskebåtar, alla med ögon i fören. 
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