
Det rode tirn I h,Xelliha eller Sankt Ag*lrs t*rn

Vi byder jer velkommen til sarrki Agathes t6.ni p. N{arfa Riciee over Gha.dira F,a:,. .:t
natur- og fuglereservat med udsyn til Comilo og Cozo str.rdet,

Bnggrunden og histarien on Jeha-nnift*rordener.

Det hellige land havde tilkd*et mange pilgrirnme og I det 1 f . irhundrede var d.r
blevet bygget nogle fil herberger cg kirlcer, og Benediktinermunke ( en afhvert kon)
havde grundlagt io hospitaler. Der r,ar brug for sygeplejersker og de dannede deres
eget sarnfund med Johannes Dsberen som deres hellige besky'tter, I 1 i i 3 havde denne
gruppe skilt sig ud fra Benediktiner mrurkene og pave paul II aner.kendte dem scm en
religios orden for hospitalstrjrelpere, under pavestolens beskyttelse med ret til at have
selvstendig ejendorn *jord, b3'gninger, klostre og hospitaler overalt uden at betale
tiende eller andre afuilter til biskoppeme. Fomden de religiose pligter og pligten til at
drive hospitaler blev ordenen pilagt at beskytte det hellige land og pilgrimrnine. I
117'l blev Roger de Moulins valgt sorn den fsrste stormester og i lZSl gav Fave
Alexander ordenen ret til at baere Benediktinernes sorte kutte pasyet et ottearmei kors
som symbol pi de otte sksnheder.

Korsridcierne blev i Jerusalem til 1187 hvorsa de rog til Acre. i 1291 blev de senrlt til
cypern. I 13 10 erobrede de R-hodos, hvor de blev indtil de i l52z brev besejret af
suleiman II. De ankom til \'ialta 1530, etablerede sig og besejrede Suleiman tlen
Storeoghansfonnidableherunderdenfsrstestorebelejringafh4altai l565.Da
riddeme frygtede yderiigere invasioner af de vantrc tropper. byggede de en rakke
fustninger der gjorde sen til et uincltageligt fort. De blev pa tr4alta 

'rdtil 
Napoleon

BLrnapade, der indsi ams stategiske vigtrghed, i l79s an-kom rned sin flsdeiil ha',,nen
i lvlarsamxett. stormester Ferdinand von l{onpesch oi,ergav sig sha}is cg accepierede
at Johanitierordenen trak sig tilbage fra ts{a1ta. Kort elter gi*rde befolkningen oprer,
og hiulpet afden blokade Nelsons IlftrJe eteblerede i det centrale ]r{idrjelhav, o,,*.guu
iiansk'ma;ndclie sig til englanderne i 1800. selvcm den tbrrnelt blev cvergivet til
Jchalitterorrienen, blev Mr.lta styret af englender:re, og ied fredsaftclen i paris 1g 14,
blev tlen ofl:icielr c;r <iel af det britiske imperiurr c[i \:ai cn ilel aldretie indril i9f,l.

Sanbt /,gatles Tirn"

Tfunci blev b;'rgrt 15'i7- 1048, mens Str:rmesier Lascaris vnr leder elordenen, sorl et
aide vagrtirrrle drr, .^.:mmen med Santa }Iaria t5;-n pi Comilo, skuile oven ige cg
beslyite strilrrleriie neilen Cozo cg r\,4alta. De sku1le beskytte rejsende og



irandelsmend, der sejlede til og {ia Gozo nod 6.'rkere og pir.arer, der olte or.erfaldt '

skibcne.
Tarnet er tilegnet SanktAgathe, og intieholder et lille kapel. som der starpi en lille
plade ol'cr tamets hovedport, var kapeliet ikke et f isted ellcr 'irelle,, som det ogsi
gaelder for en rnkke mindre kappeler pa seme. Tamet kunne saledes ikke bruges som
tilflugtssted for forbrydere, der ville undg& ar blive aff€steret, Den store inskiltion fra
1649 angiver at tirnet er tilegnet Sankt Agathe, Hun var fra scicilien og afirisie en
romersk tilbeder, der fik hende domt til dsden ved afhugning af begge bryster og
brending pi bdl. selvom hun ikke havde nogen tiiknlrniilg;il tv{alta, karLhendes
be[ dning stam,''e fi'a perioden hvor sen var under itaiiensk heiredsrune.
Den store inskription lyder I oversattelse:
Til Jer der vil fuig, stdr jeg lL,Iarg:ren Agathe, nted aftuggede bri,ster. Et yygttost
t&rn, t'ctfast og en trussel rnod mineljender, kendt i den ganske ,*erden. uiier tilsyvt
af GM Paul Lascaris castellar, Ft'a Balthassaris de r.{aitdolx og santfundets stotter
vincentiito casteletta, Gregorio lvlama og Marco Cassar I det Herrins dr 1619.

I de senere ar er 15.met bievet reslaweret af 'Din L.{rt l.Ieiwa', Ivlaltas bevarings fond
der drives af frivillige rned ststte fra tre Maltesiske selskaber.

En tur i Tirnet

Adgangen til timet har forrnenllig oprindeligt varet over en vindebro, men er i dag
over en fast hebro. I kommer ind gennem de nye egetraesdore, der er fremstillet af en
snedker fra Gozo. Det har ingen metalhengsler , men drejer pa tapper og huller.
I riddertiden havde t6.rnet en bernanding pa op til49 mand i tioer med uri og fem
kanoner p{ taget, Det bestir af to hvelvede rurn , fue hjometirne og med adgang til
taget via en vindeltuappe i timet til hojre for indgangen. Det originale stengu-iv, der
blev opdaget under restaureringen, er for nyligt blevet dekket ai et beskyttinde
parketgulv, Det originale guiv kan ses gennem ea glasrude. Da englandeme brugte
tirnet blev det originale gulv dakket med beton - m6ske for at undg& at soldateme
t'aldt!

oprindeligt har tarnet formentligt haft yderligere to rum med tueguive under
hvelvingerne med indgang fq happedmet via gailericrne. Der ei fue ti.mverelser pi
taget. ulig urange audre t6.me beslir fastningsverket af en ottetakket stjeme af
sandsteu, o.&flnest som en bastion. Det er uklalr hvorfor eller hvoruAr timet blev
malet rsdt. Der er adgang til t^4mets vandcisteme via en tlytbar stenflise ti1 hojre for
jer nir i gdr ind i det fsrste rum med hve lving. cistrr-nen, der var vaudforsyning til
soldeteme i tarnet, kan rumme 42 rnz vzurd samlpt fra taget. vandet ledes via en rende
pi tagct til et udvendigt ror. til cistemen under gulv-et.

Det lillo rum med ri:ndbue ti1 hcjre for det store vindue er sankt Agathes kapel. pa
iuidtewcggen er der indgraveret el kors og datoen 1614. vi er ikkJsikre, men
indgraveringen starnmer maske {ia tiden efter pesten, der hergede Malta tg13-1g 14.
vi ved ikke hvad de mange sma nicher veggene har varet brugt til. I vinduet ved
siden af kapellet kan I se deir metalskinne der blev brugt til at riontere en
rnaskinkanon under anden verdenskig. ser I ud ad vinduet er der kun ca. 100 km tii
Sicilien ag Italien.



Da den originale srenirappe Yar blelet cd.lagt ..-,i,r.- sclda:eu: i i9i;0 'rr;g: ;e
metaibojler, I stadig kan se, for at konrme op p: :aget. Den ny e trappe. aile r.ildi:ei c -
dsre er fremstillet pi Gozo. Nar I kommer 0p pi trgct, kan I se i6 abninger pd hojre
side, anbragt for at give lys pi ttappen - i dag har vi heldigl'is elektricitet! Gennem
den kan du murens tykkelse, der ved jorden er 4,5 m, Ca. halr'vejs oppe ad trappen er
der adgang til galleriet og to smi vinduer. I den niodsatie ende af hvelvingel er der
endau to vinduer, der dog ikke langere e.r tilgacngelige. Da t.8.rnet blev byggel strakte
gulvet sig 6ver hele t6met, og blev bru$ til opholds og soveruui for solditrrne.

Fra taget kan I se timet pi Comino . rilegnet Santa l,Iaria - Det hvide tfun i Armier
GhajriSnuber tAmet ved Manikata, der ni er err ruin og I det {eme Lippija timet over
Gnejna Bay, Alle disse tfune blev brugt til at holde vagt over sandstrandene p& denne
del afsen. I kan ogsA se renden til sarnling afregovald cg det fille rum ved siden af
dor nr,4 var soldatemes latrin (toilet)! Hvis I (forsigtigt) g&r ud mod brostningen raod
nord kan I se den otetakkede befeshring, som omgiver t6met. Selvom det ikke er
serligt hojt, har det virket afskekkende pA de angribere, der allerede havde haft en
besvrerlig tur op ad de omgivende klipper. Det cirkelmnde hul i jorden p6 nordsiden,
slam-mer &a et varslingssystem &a englendernes tid.

NAr I lorlader tirnet kan I over hoveddsren se stenen med dedikation og den lille
inskiption om at stedet ikke er 'et helle', som vi n&vnte i begyndelsen af denne
beskrivelse.

Tak for jeres besog I st. Agathes tdrn, som lokalt kaldes 'Red Tower'. En lille skilling
gor det muligt at bevare denne bygning for fremtiden, og give Din L,Art Helwa
mulighed for at fortscBe arbejdet med at restaurere og vedligeholde Maltas
uerstattelige arvegods !

Tak iil;
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Din L'Art Heliva ( Dette skorure land ) er en Ilivillig organisation, der arbejder lor at
bevare de maltesiske sers kulturelle. historiske og naturrnessige arv, Vi har
r€staureret og driver i dag mango af Maltas historiske seveidigheder. Ifvis du vil vere
medlem afvores organisation eiler snsker at vide mere om os kan du besoge vor
hjemmeside ww*'.dinlarthel*'a,org, ringe tii +356 21 ZZ0 35Bl 21 225 952 eller
skive til Din L'A* Helwa, 133 lvlelita Sh.eet, Valefia, I,{alta GC,
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