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Efter mer än två decennier som invandrare i Italien är Cagliari nästan mer ”hemma” än Borås. fOTO THOMaS KOlBeiN BjÖrK OlSeN

Måns bygger bro till Sardinien

I FOKUS
– Att  vandra  med  mina  gäster  är 
det bästa i världen.  Jag har aldrig 
en dålig dag på jobbet, säger Måns 
Hallqvist glatt när vi möts på trap-
porna upp till bastionen som över-
blickar  hela  den  sardiska  huvud-
staden Cagliari. 

Här  på  Sardinien  driver  civil- 
ingenjören  från  Bergdalen  sitt  
reseföretag  Mitt  i  Medelhavet, 
som ger svenskar och norrmän en  
introduktion  till  öns  unika  land-
skap  genom  guidade  turer  med 
teman  som  vin,  golf,  tennis  eller 
cykling. Grupperna vandrar längs 
kusterna och besöker lokala mat-
producenter  som  fåraherdar  och 
vinodlare  där  de  får  chansen  att 
lära  sig  mer  om,  smaka  på  och 
köpa deras produkter. 

– Vi  vill  ge  en  upplevelse  som 
man aldrig hade fått på egen hand 
och vi har  fått  fantastisk respons, 
både  från  folk  hemma  i  Sverige 

och från de lokala. Folk älskar det. 
Vi från norr har en fascination för 
Medelhavsregionen  och  folk  blir 
helt lyriska över att få gå runt och 
smaka på druvor. Dessutom är gäs-
terna imponerade över att det är så 
oexploaterat,  kusterna  är  nästan 
helt orörda, säger Måns. 

Men det är  den  sardiska  befolk-
ningen  som  han  helst  av  allt  vill 
att  de  svenska  turisterna  ska  lära 
känna. 

– Jag  fascineras  fortfarande  av 
den  här  ön,  den  är  helt  sanslöst 
vacker,  men  Sardinien  är  fantas-
tiskt framför allt på grund av män-
niskorna här. De är varma och em-
patiska och drivs av en stark vilja 
att hjälpa. Och de älskar svenskar 
för de tycker att vi står för det goda 
i samhället, berättar Måns och fort-
sätter: 

– I  dag  blev  till  exempel  hela 
gruppen  inbjudna  av  en  sardisk 

man  till  hans  hem  helt  spontant 
när  vi  gick  förbi,  det  var  väldigt 
uppskattat.

Att han hamnade  just här på Sar-
dinien beror på ett slumpmässigt 
möte på centralstationen i Köpen-
hamn 1987. Trots att sardiska Ste-
fania, som var ute på Interrailresa, 
inte  talade  någon  engelska  och 
Måns  ingen  italienska  uppstod 
fort tycke. 

– Franska  kunde  jag  och  på  det 
viset kunde vi kommunicera. Fem 
år senare blev jag invandrare i Ita-
lien. Det var bara att ta allt man lärt 
sig från yrkeslivet och kasta ut det 
genom  fönstret.  Här  är  reglerna 
helt annorlunda, säger han glatt. 

På  Sardinien  har  Måns  bland 
annat  arbetat  med  att  exportera  
lokala  sardiska  viner  till  System-
bolaget. Cannonau och Vermenti-
no blev populära bland kunderna, 
tills  Systembolaget  satte  käppar  
i hjulet. 

– De tyckte att vi sålde för lite och 
tog oss ur sortimentet. Vi stämde 
Systemet och vann, men vid det la-
get hade allt för många av kunder-
na börjat glömma oss tyvärr, berät-
tar Måns. 

Men  med  sin  sommelierutbild-
ning och universitetsstudier i sar-

disk  historia  i  ryggen  formades 
snart en idé om att starta eget och 
satsa på aktiv turism. Italiens eko-
nomi var körd  i botten och Måns 
ville hitta ett sätt att bidra till sitt 
adopterade hemland. 

– Jag ville inte bara starta ett fö-
retag för att tjäna pengar, utan det 
handlar om vad jag kan ge tillba-
ka.  Lokalbefolkningen  ska  kunna 
arbeta med oss och få något ut av 

det. Med min dubbla identitet får 
jag möjlighet att vara brobyggare, 
säger han. 

Efter 22 år  på  Sardinien  är  Måns 
välintegrerad i sitt  lokalsamhälle. 
Att han följer nationalsporten fot-
boll är givet och han hejar natur-
ligtvis på Cagliari. 

– Fotboll  är  nästan  en  religion 
här,  så  det  måste  man,  säger  han 
och ler. 

Men  om  matchen  står  mellan 
Sverige och Italien är lojaliteten till 
födelselandet solklar. Och numera 
finns lågprisflyg som låter honom 
komma oftare hem till Sverige för 
att hälsa på. 

– Då träffar jag kompisar och går 
på Borås Arena för att se Elfsborg.

Eva PaUlSEn

 » Måns Hallqvist
Ålder: 56 år.
Bor: Cagliari, Sardinien. 
Är från Borås.
Utbildning: engelbrekts-
skolan och Sven eriksons-
skolan i Borås, KTH i 
Stockholm. 
Gör: driver webbreseby-
rån www.mittimedelha-
vet.se med vin-, cykel-, 

tennis- och vandrings- 
resor på Sardinien.
Familj: Hustrun Stefania, 
barnen emil och Claudia.
Intressen: Vin, tennis, 
resor och vandringar. 
Fotbollslag i mitt hjär-
ta: elfsborg.
Bästa idrottsminne: 
När elfsborg vann all-

svenskan 2006 på Bor-
ås arena.
Senast lästa bok: don-
na leon, ”rättvisans mör-
ker, ett fall för kommissa-
rie Brunetti”.
Dricker: Sardiskt vin, gär-
na ett glas Cannonau.
Favoritplats på Sardi-
nien: Cagliari.

vanDRInG OCH vIn. allt började med att 
det sade pang på Hovedbanegården i Köpen-
hamn. 27 år senare delar Måns Hallqvist med sig 
av sitt älskade Sardinien under skräddarsydda 
vandringar på italiens andra största ö. ’’

Jag fascine-
ras fortfa-

rande av den här 
ön.
Måns Hallqvist


