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om, at der var korsriddere fra denne ridder-
orden med i slaget i Estland i 1219. Men det 
er en anden historie.

Midt på øen ligger San Antonpaladset. 
Det var her, den engelske guvernør reside-
rede i kolonitiden og nu anvendes paladset 
som residens for Maltas præsident. Her 
uden for paladset støder man på den viste 
milesten, hvor tekst og afstandsangivelse be-
vidst er fjernet. Og hvorfor nu det?

Vi skal tilbage til den nævnte krig, hvor 
man frygtede en italiensk invasion. Og for 
ikke at gøre det let for invasionsstyrkerne 
fjernede man vejskilte samt bestemmelses-
sted og afstand fra milestenene.

Vi kan dog gætte på, at der på denne mi-
lesten har stået: ”3½ MILES from Valletta”.
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    DET HISTORISKE HJØRNE

Historien om 
en MILESTEN

Figur 2. Milestenen uden for San Anton-paladset på Malta. 
Foto: Arne Rosenkvist.
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I tidens løb er der skrevet mangt og meget 
om Milesten, både i ”DET HISTORISKE 
HJØRNE” og andre steder. Denne lille epi-
sode er om en milesten på Malta.

Malta, der i dag er et lille selvstændigt 
land i EU, var under 2. verdenskrig engelsk 
kronkoloni og derfor hårdt 
presse af aksemagterne. Det 
var ikke mindst af Italien, 
da Malta lå irriterende tæt 
ved Sicilien og 
kunne forstyrre 
forsyningerne til 
Afrikafelttoget, 
hvor italienerne og 
Rommels styrker 
prøvede at nå 
frem til Suezka-
nalen. Der blev 
droppet mange 
bomber over den lille ø 
i Middelhavet. 
Forfatteren besøgte 
Malta i 2009, medens 
askeskyen fra Island 
spredte sig over Nordeuropa.

Malta er jo kendt for sine korsriddere, 
Malteserridderne eller Johannitterordenen, 
der udover malteserkorset (som i Danmark 
vel er bedst kendt fra Aalborgsnapsen og 
DFDS) også har korsriddernes oprindelige 
våbenmærke, noget der umisteligt minder 
om vores Dannebrog. Dette Dannebrogs-
lignende mærke indgår i alle riddernes vå-
benskjolde, og der flages med det ved alle 
festlige lejligheder, sammen med det of-
ficielle to-farvede Malta-flag. Synet af de 
mange Dannebrogsflag styrker mistanken 

Figur 1. Malteserkorset.


