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Kärleken till Sardinien  
blev framgångsrik affärsidé

”under 20 år med fantastiskt boende på Sardinien 
har jag märkt att italienare älskar Sverige och svens
kar Italien. Jag vill nu dela mina bästa smultronstäl
len på Sardinien med dig, som längtar till värmen i 
Italien och Medelhavet”.

Så börjar Måns Hallqvists företagspresentation, 
fast den liknar mer en programförklaring. Men 
bakgrunden till det nystartade företaget Mitt i 
Medelhavet är väldig enkel. Det handlar om kärlek 
till ön, en kärlek han nu besvarar genom att låta 
turister hitta det där unika, det som är så svårt att 
leta rätt på med guideboken i ena handen och kar
tan i den andra.

– Sardinien har fantastiskt vänliga människor och 
det vore intressant om fler skandinaver kunde upp
leva detta. Jag vill få fler att uppleva allt det goda 
Sardinien står för, säger han.

Efter två decennier på Sardinien och diverse jobb, 
gjorde Måns Hallqvist slag i saken: Han startade en 
resebyrå med fokus på sardiska upplevelser. Vin, 
gastronomi, cykling och allsköns aktiviteter står på 
schemat. Och bättre ciceron tror jag man får leta efter.
Text: Johan Franco Cereceda   Foto: Mauro Rongione

Måns Hallqvist 
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Vi träffas på en stjärnkrog norr om Cagliari, mitt 
ute på landsbygden, senare hos en vinproducent i 
sydvästra delen och ytterligare någon dag därefter 
på en fantastisk restaurang i centrala Cagliari, en 
äkta trattoria. Det är han som bestämt mötesplat
serna och det märks mycket tydligt att han kan sitt 
Sardinien. Men så har han också bott här i över 20 
år, inte som vem som helst, som snabbt hittar en var
dag med fasta rutiner, utan 
som en upptäcktsresande. 
Som nu blivit ett företag.

– Jag har halva hjärtat i 
Sverige, halva på Sardinien. 
Det ligger en enorm till
fredsställelse i att någon 
som varit tveksam till 
Sardinien, skeptisk, åker härifrån jättenöjd.

Han har tidigare bland annat jobbat som fabriks
chef på ön. Han är i grunden utbildad på KTH i 
Stockholm, har jobbat med alternativa energikällor, 
bland annat vindkraft, en näring som plötsligen 
förbjöds av de lokala politikerna på ön. Ingen vet 
än idag varför. Men vi är trots allt i Italien och Måns 
himlar lite med ögonen och slår ut med händerna.

– Man lär sig leva med både det ena och det andra.
Men varför Sardinien, kan man undra. Jo, svaret 

är enkelt: För kärleken. För Stefania. Hon hade 
nämligen för ett tjugotal år sedan bestämt sig för 
att tågluffa till Köpenhamn med en väninna och väl 
framme fick de hjälp av två unga män med att hitta 
till boende i form av vandrarhem. De skiljdes åt och 
där kunde historien ta slut. Men hon märkte att hon 
tänkte på den där resliga, snälle svensken hela tiden, 
kunde liksom inte släppa honom när hon promene

rade genom ett sommarvarmt 
Köpenhamn. Hon berättade för 
sin väninna att hon skulle försö
ka ta kontakt med honom igen.

– Va? Vad säger du?! En svens
ka man? Herregud, när det 
finns spanska män, amerikanska 
män… Men svenska män? skrek 

väninnan förfärat.
Jodå, det blev flytt till ön mitt i Medelhavet 

och vedermödor, för kärlekens skull. Men Måns 
upptäckte den goda sidan, det vackra, intressanta 
Sardinien och de vänliga sarderna.

Idag bor han mitt i Cagliari där hans nystartade 
företag har sin utgångspunkt. Hans idé är att erbju
da resor utöver det vanliga, en slags exklusivitet utan 
att det blir pretentiöst, att visa smultronställena på 
ön. Oavsett om det gäller kvarterskrogar, vinbarer, 

  Två gånger per dag 
under de tre veckor som 
  jäsningen pågår gör  
man också pigeage.

Sardiniens skarpaste ciceron kan allt 
det går att kunna om den italienska 
ön. Och när det kommer till sardisk 
mat, kan han ännu mer.

Måns Hallqvist 
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små vingårdar i bergen eller märkliga egenheter 
som bara finns på ön.

Han har ett brett kontaktnät efter sin tid på ön, 
känner till guldkornen, till och med bättre än de 
flesta sarder. Genuint blir det, lokalt utan att vara 
i närheten av turistfällorna som annars kantar den 
tillfälliga turistens väg.

– Ett lyckat koncept på mina resor är att jag efter 
några dagar bjuder hem resenärer till mig och min 
fru. Stefanie lagar mat, gärna pesto som är en spe
cialitet från Genua där hennes mamma är ifrån, och 
det brukar bli mycket uppskattat.

– Och så skålar vi med sardiskt vin.
Han har själv ett stort vinintresse som utvecklats 

till gediget kunnande. Det var bland annat något 
han fick lära sig under sin tid som chef för ett mine
ralvattenföretag.

– Företaget hade också en vingård. Så jag sålde 
både Vermentinoviner och vin på Cannonau här 
på ön. Och så småningom fick jag in dessa på 
Systembolaget i Sverige, så man kan nog säga att jag 
var först med att sälja sardiskt vin på den svenska 
marknaden.

Dessutom har han lärt sig det mesta som går om 
den sardiska, lokala maten. Han berättar att det 
ibland kan vara svårt eller helt enkelt omöjligt att 
ibland hitta svenska översättningar. Som exempelvis 
på fisken muggine (mulle på svenska) som finns i 

den stora lagunen vid Cabra, den som ger den speci
ella romen, bottarga, som används flitigt i den lokala 
gastronomin. Och samma visa med mirto (myrten 
på svenska), de blå bären som ser ut som blåbär, 
men växer lite spretigare på småbuskar och som har 
en parfymerad smak och har så kraftig strävhet att 
de inte går att äta, men som fungerar utmärkt som 
smaksättare.

Men upptäckterna leder egentligen bara till kun
skaper. Något han sedan förmedlar på sina resor.

Hans utbud täcker in det mesta, allt från cykelut
maningar i de sardiska bergen och stadsvandringar 
i Cagliari, till matresor där man får lära sig laga sar
diskt och en uppsjö av bra vinresor. Redan nu har 
han märkt att intresset är stort. Sardinien är ju en 
ö som överraskar på många sätt. Landskapet är vac
kert, havet kristallklart, maten autentisk och vinet 
överraskande kvalitetsorienterat med särprägel.

Måns Hallqvist är den första att skriva under på 
det. Och hoppas att allt fler svenskar och övriga 
skandinaver också ser det. Det ligger liksom i hans 
företagsidé. I hans vision.

– Jag är brobyggare mellan den svenska och den 
sardiska kulturen och när jag skapar mitt program 
vet jag vad en svensk älskar, något som samtidigt på 
Sardinien är vardag. Bara att få plocka en apelsin 
direkt från trädet, dofta på den och sedan smaka 
den är för en sard vardag. Men samtidigt, svenskar 
tycker att det är en fantastisk upplevelse. A

Ett glas Vernaccia di Oristano, det är 
vad Måns Hallqvist (t v) helst dricker. 
Och det är inte så konstigt, vinet är ett 
under av komplexitet.


