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Den 30 mars 1565 avseglade den 
osmanska armadan om 180 
skepp från Konstantinopels 

hamn, vid Gyllene Hornet med destina-
tion Malta – Medelhavets nav – i avsikt 
att slutgiltigt förgöra de korsriddare som 
under närmare fem sekel utgjort det ara-
biska rikets svurna fiender.

Av de riddare som ännu återstod sedan 
korstågen och striderna därefter, fanns en-
dast Johanniterorden som numera kallade 
sig Malteserriddarna. Tempelherrarna 
hade upplösts genom en bannbulla, Vox in 
Excelsio, som en följd av falska och genom 
tortyr framtvingade bekännelser, orkest-
rerade av den korrupte påven Clemens 
V och den fege kung Filip av Frankrike. 
Orsak: den senare hade stora skulder till 
Tempelherrarna. Den Tyska Orden i sin 
tur kom att slås i spillror i det beryktade 
slaget vid Tannenberg 1410.

Johanniterorden grundades i Jeru-
salem 1099 för att hjälpa de kristna 

pilgrimer som vallfärdade till Jerusalem 
där de anlagt ett hospital. Snart behövde 
de fromma också beskydd från angripande 
muslimer, och orden förvandlades till en 
alltmer militärisk organisation. 

I slutet av 1200-talet hade samtliga 
korsfararstäder i Det Heliga Landet fallit 
i muslimernas händer. Johanniterriddarna 
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etablerade sig på Rhodos där man byggde 
en imponerande försvarsanläggning som 
skulle komma att stå emot flera anfall, 
bl.a av Egyptens sultan (1444) och den 
osmanske sultanen Mehmet II (1480). 
År 1522 föll dock Rhodos efter en lång-
varig belägring av Süleyman I, känd som 
den Magnifike och Herre över Världens 
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”De har redan blivit övergivna och lämnats åt sitt öde av Europas 
furstar. Inga reservstyrkor har sänts, och inga förstärkningar har 
anlänt från Rom eller Spanien, från Österrike eller de germanska 
länderna. Även Siciliens vicekung tvekar… Och trots det fortsätter 

de … på Malta att förbereda sig”. Med ”de” åsyftas Malteserrid-
darna, en kristen och minst sagt anakronistisk militär orden, som 
står i begrepp att ensam möta det Osmanska väldets, världens 
mäktigaste armé och flotta.
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Osmanerna anländer 
till Malta den 18 maj 1565
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Herrar. De få kvarvarande riddarna fick 
fri lejd om de gav upp sitt försvar. Och 
i sju år, likt en eskader Flygande Hol-
ländare, irrade spillran av Guds soldater 
runt i Medelhavet i ett sökande efter en 
hemmahamn.

Den spanske kungen Karl V förbar-
made sig över korsriddarna och förlänade 
dem 1529 den torra och karga ön Malta. 
Ett beslut som av många anses ha räddat 
Europa.

Nu, 26 år senare, hade Süleyman 
ångrat sin amnesti, och framförallt ville 
man erövra den strategiskt viktigt belägna 
ön i Medelhavets mitt, en nyckelposi-
tion mellan öst och väst. ”Malta skulle 
bli det städ på vilket han skulle knäcka 
kristendomens ryggrad”. Ön låg i vägen 
för den osmanska expansion sultanatet 
i Konstantinopel hade initierat ett par 
decennier tidigare under Mehmets II 
styre med bl a Konstantinopels fall 1453 
och Süleymans seger vid Mohács 1526. 
Malta förväntades bli en promenadseger. 
Riddarna skulle en gång för alla utplånas 
från det jordiska.

Uppgifterna om hur stor Süleymans 
armé varierar, men en återkommande 
siffra är 40.000 soldater. På den mal-
tesiska sidan var motsvarande antal be-

tydligt blygsammare: Omkring 
500 riddare, en handfull spanska, italienska, 
sicilianska och grekiska soldater, samt 2.500 
irreguljära soldater rekryterade från den 
maltesiska befolkningen. Även kvinnor och 
barn ingick i försvaret eftersom de sökte 
skydd i de belägrade städerna.

Malteserriddarna hade börjat bygga 
fortifikationer så snart de slagit sig ned på 
ön, och 1565 fanns tre befästningar längst 
ut på de halvöar som omger den naturliga 
hamn som fick namnet Grand Harbour. I 
norr vid hamnens inlopp och längst ut på 
halvön Sciberras byggdes fortet St Elmo. 
Det försvarade infartsleden både till hamnen 
och till Marsamuscettoviken. En stor nack-
del var dock fortets låglänta läge nedanför 
bergshöjden Monte Scibberas. Den saknade 
vidare ett yttre försvarsverk. Dessa båda 
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Peter den Store

Malteserkorsets uddar repre-
senterar Johanniterordens 8 
langues (tungor): Tyskland, 
Aragonien (Spanien), Au-
vergne, England, Frankrike, 
Italien, Provence och Por-
tugal.  Korsets fyra delar 
symboliserar dygderna 
mod, rättvisa, måttlighet 
och ståndighet. Den vita 
färgen står för renhet – rid-
darna har svurit sig till kysk-
het, fattigdom och lydnad.

omständigheter gjorde St 
Elmo ytterst utsatt för 

osmanska mörsare.  
I söder på mot-

satt sida låg på res-
pektive halvö de 
båda befästa stä-
derna Birgu och 

Sengela som endast 
var åtskilda av en 

smal vik. Mellan de 
båda städerna löpte en 

träbro som skulle få en stor 
betydelse under belägringens gång. I 
anslutning till Birgu låg också fästningen 
Saint Angelo, varifrån en kätting löpte 
över till Sengelas yttersta udde och hin-
drade fienden från att ta sig in i viken. I 
den södra delen av Sengela låg fortet Saint 
Michael som skulle stoppa osmanerna från 
att landvägen ta sig in i staden.

osmanerna kommer
Riddare Jean Parison de Valette hade 
några år tidigare utsetts till stormästare. 
Av sin samtid betraktad som skarpsinnig 
och duglig. I sin ungdom hade han skaf-
fat ett rykte om sig som ytterst modig nu 
var han runt de sjuttio, men skulle visa 
sig ha samtliga egenskaper i behåll. de 
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1. Fort St Elmo. 2. Fort St Angelo förbundet med den befästa staden 3. Birgu. 4. Staden Senglea. 5. Fort 
St Mikael. 6. Varvsviken med viktig pontonbro. 7. Kedjebarriär som hindrade osmanernas skepp att 
ta sig förbi. 8. Inloppet till Grand Harbour 9. Galgudden. 10. Halvön och berget Sciberras – intogs in-
ledningsvis av Osmanerna för att erövra St Elmo. Efter belägringen anlades här nuvarande Valletta.



14 KFAnytt SEPTEMBER 2013

Valettes spioner i Konstantinopel hade 
skickat underrättelser om det stundande 
angreppet, vilka ytterligare stimule-
rade fortifikationstakten. Vädjanden om 
truppförstärkning avslogs från Europas 
alla kungar och furstar; de var fullt 
upptagna av interna angelägenheter. 
Endast Spanien lovade att skicka trupp 
från Sicilien i mitten av juni (som skulle 
anlända dock betydligt senare).

Den 18 maj 1565 kunde vaktposterna 
observera de osmanska skeppen i hori-
sonten. De Malteser som ännu inte sökt 

skydd innanför stadsmurarna samlade ihop 
boskapen, satte eld på åkrarna och förgiftade 
sina brunnar innan man satte sig i säkerhet.

Süleyman utsåg den beryktade kaparen 
Dragut Pascha till överbefälhavare. Denne 
befann sig vid tidpunkten i Tripoli och 
kunde inte ta sig till Malta förrän två veckor 
senare. Amiral Piali ansvarig för flottan, och 
dennes rival Mustafa Pasha, armégeneral, 
inledde därför själva anfallet. 

Det viktigaste målet för osmanerna var 
att erövra Birgu och Saint Michael; när dessa 
fallit skulle Malta vara vunnet, men istället 

valde Mustafa Pasha att anfalla och inta 
den lilla befästningen St Elmo. Ett enkelt 
företag som beräknades ta tre dagar – 
max. Det skulle emellertid ta trettio. 

Den 24 maj öppnade 21 osmanska 
kanoner eld från höjderna ovanför fortet. 
Med öronbedövande dån i ett obeskriv-
ligt inferno av rök och eld smulades St 
Elmos befästningsverk obevekligen till 
grus. Några hundra män kom att möta 
tusentals anfallande janitsjarer, sultanens 
elitsoldater, men vilka gång på gång slogs 
tillbaka.

Redan efter ett dygn hade St Elmos 
befälhavare anhållit om att få retirera 
eftersom försvaret av befästningen up-
penbart var dömt att misslyckas, men de 
Valettes order var entydigt: St Elmo fick 
inte ge vika under några omständigheter. 
Nattetid lyckades också viss förstärkning 
smugglas in i fortet. 

När Dragut anlände efter två veckor 
upprördes han av beslutet att anfalla St 
Elmo, men ansåg att avbryta, och vända 
fokus mot de betydligt viktigare befäst-
ningarna. 

I längden var naturligtvis övermakten 
allt för stor, och om aftonen den 22 juni 
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Point Vedette: vakttornet ”Guardiola” på Sengleas yttersta udde. I fonden fort Saint Angelo som försvarar Birgu.

Infälld bild: 
Interiör från 
den grandiosa  
Co-Johanneska-
tedralen  som 
började byggas 
omedelbart 
efter segern.

Osmanernas belägring av St Elmo. För att 
vinna tid, och i hopp om förstärkning från 
framför allt det spanska Sicilien, gav La Valet-
te order om att till varje pris hålla fästningen. 

 M
at

te
o 

Pe
re

z d
’ A

le
cc

io



15SEPTEMBER 2013 KFAnytt

J

15SEPTEMBER 2013 KFAnytt

samlades en handfull överlevande riddare 
vid fortets kapell för att stilla bedja inför 
en sista strid. Den klämtande klockan 
talade om för osmanerna att man avsåg 
kämpa till sista man. Strax innan gry-
ningen intog försvararna sina positioner. 
De som var alltför skadade för att stå 
upprätt beväpnades och sattes i stolar 
bakom bålverken. Snart skulle hela den 
larmande osmanska armén anfalla. 

Riddarna lyckades hålla ut ännu 
några timmar innan de blev nedkämpade. 
Men den lilla befästningen hade skattat 
osmanerna på värdefull tid, stridsmoral 
och livet på 8.000 elitsoldater, inklusive 
Dragut själv. Mustafa Pasha lär också 
ha yttrat orden ”Vad kommer föräldern 
kosta, då barnet vanns till ett sådant pris?”

I vredesmod lät han skära ut hjärtat på 
de riddare som tagits till fånga, spikade 
upp dem på träkors för att sedan låta 
dem flyta in i den vik som skilde Birgu 
och Sengela åt. de Valettes genmäle lät 
inte vänta på sig; han beordrade att de 
tillfångatagna osmanerna skulle halshug-
gas. Huvudena sköts sedan iväg med ka-
noneld till den turkiska sidan. Budskapet 
var tydligt: Johanniterriddarna ämnade 
inte ge upp och man hade fortfarande 

kontroll över Grand Harbour.
Belägringen fortsatte. Birgu och Senglea 

stod på tur, och 65 belägringskanoner inled-
de ett bombardemang som hitintills var det 
mest ihållande i historien. Osmanerna till-
lämpade alla de stridstekniker som dåtidens 
krigskonst hade att erbjuda. Man försökte 
gräva tunnlar under befästningsverken, men 
de minerades och sprängdes av försvararna. 
Belägringsmaskiner i form av mobila torn 
sköts sönder nertill av kanoner som rullats 
ut genom befästningsverket där man tillfäl-
ligt plockat bort murblock, eller så stacks 
de i brand. Osmanerna lyckades emellertid 
spränga en stor bräsch i Birgus försvarsmur, 
varefter armén attackerade med full kraft. 
Väl innanför möttes de förvånade anfallarna 
av ytterligare ett försvarsverk – som byggts 
under belägringen – och fann sig därmed 
inlåsta i ett bakhåll.

Motgångarna, tynande förnödenhets-
depåer samt grasserande sjukdomar som 
dysenteri, malde gradvis ned Osmanernas 
stridsmoral. I ett försök att återställa denna 
beslöt man sig för att ta Mdina, en högt be-
lägen stad i Maltas inland. Man förmodade 
att dess försvar var mycket svagt. Mdinas 
befälhavare tog till en krigslist och lät inte 
bara soldater, utan även kvinnor och barn 

bära vapen och rustning. De fick sedan 
patrullera stadens murar. Osmanernas 
spanare fick intrycket av att staden var 
betydligt bättre försvarad än man initialt 
trodde, varmed en attack avblåstes.

Den 7 augusti beordrade Mustafa ett 
dubbelt anfall på både St Michael och 
Birgu. Nu lyckades osmanerna skjuta en 
betydande bräsch stadsmuren, och segern 
tycktes ligga inom räckhåll. Samtidigt 
hade kavallerikapten Vincenzo Anastagi i 
Mdina fått för sig att anfalla ett osmanskt 
fältsjukhus, varpå den osmanska led-
ningen antog att fiendens förstärkning 
anlänt och man avbröt anfallet för att 
omgruppera och förflytta sig dit.

Den 6 september kom så den efterläng-
tade förstärkningen; 9.000 soldater från 
Sicilien. En ankomst som innebar slutet 
på osmanernas belägring. Av de 40.000 
osmanska soldater som belägrat Malta 
återvände endast 10.000 i skam och i 
skydd av mörkret till Konstantinopel för 
att aldrig mer återvända. Följande år dog 
Suleiman den Magnifike. Och på Malta 
inledde riddarna uppförandet av en stor 
befäst stad på berget Sciberras, som skulle 
uppkallas efter vad man ansåg  vara den 
kristna världens räddare – Valletta.

Jean Parisot de Valette (1494-1558), 
föddes i det sydfranska Quercy. 20 år 
gammal slöt han sig till Johanniteror-
den för att aldrig mer återvända hem. 
Som skicklig och modig riddare steg 
la Valette i graderna, och 1554 utsågs 
han till generalkapten för riddarnas 
galärflotta. Tre år senare kunde han ti-
tuleras ordens Stormästare nr 49. 71 år 
gammal skulle han själv mot hopplösa 
odds, med svärdet i hand och i främsta 
ledet kasta Maltas belägrare i havet.  
Han grundade därefter staden Valletta.

Dragut (1485-1565), även känd som 
Turgut Reis, skicklig och fruktad kapare. 
Senare amiral då han efterträdde Bar-
barossa som överbefälhavare för den 
osmanska sjökrigsmakten. Under hans 
ledning kom imperiet att expandera yt-
terligare över Medelhavet, Svarta Havet 
och Nordafrika. Ett flertal berömda 
sjöslag tillika segrerar förknippas med 
hans namn såsom slagen vid Preveza, 
Djerba och Ponza. Han skulle dock bli 
dödligt sårad under belägringen av 
Malta (bilden).

Süleyman I, den Magnifike (1494-1566), 
sultan över det Osmanska rikets. Under 
hans regeringstid nådde imperiet sin 
absoluta kulmen och var samtidens 
största supermakt. Under hans långa 
regenttid florerade konst och arkitek-
tur. Han reformerade lagstiftningen 
och gjorde det bl a lättare för kristna 
att utöva sin religion i riket, och gjorde 
straffen för kriminella mindre plåg-
samma. Dock kunde Süleyman själv 
vara oberäknelig och ytterst grym. Efter 
hans död börjat riket långsamt förfalla.

Några av belägringens nyckelpersoner


