Sidste Nyt fra 2007
18. Januar
UTM koordinater for stationen er nu også angivet i teksten under billedet.
08. Marts
Johannes og Niels besøger de to stationer på Falster, som sidstnævnte manglede.
Det ene, Bavnehøj er højeste punkt på Falster og fremstår som en arret gravhøj,
hvor en stor del af postamentet ligger afbrækket på jorden.
Den faststående stump er atter planet og forsynet med messingknap.
Vi får en lang snak med den meget interesserede ejer.
28. Marts
Niels foretager en opklaringsrunde.
Præstens Høj besøges endnu engang, og det bekræftes, at granitstenen står inde i
murstensfundamentet.
En opstået tvivl om betegnelsen på postamentet Skårup i Hanherred opklares.
På stenen står GS, men på bronzepladen GI.
Hjertebjerg i Hanstholm er tidligere kun set på afstand, men nu registreret med foto og årstal.
10. - 11 Maj
Peer og Niels rejser til Bornholm og besøger alle
stationer.
Postamentet i Paradisbakkerne ligger uden for
alfarvej og er ret vanskelig at finde.
Juni
Niels anmoder endnu engang om tilladelse til at
besøge Fænø.

04. Juli
Et netop fremkommet billede af
postamentrester ved Nr Løgum kan
Leif og Niels ikke stå imod, men må
en tredie tur til denne station.
Og ganske rigtig.
På toppen af diget anes de overgroede
rester af et postament, som må have
været opmuret på en betonsokkel.
Det bliver også til et besøg på
Knivsbjerg, men heller ved dette
besøg findes det egentlige postament,
men på stedet et bastand monument.
Senere oplysninger bekræfter, at der
på stedet fra 1901 til 1945 har stået et
stort tårn.
Det bliver også til et besøg på
Skamlingsbanken.
Her viser Leif sig som en ægte
samfundsstøtte.
Himlen er stadig mørk efter meget
kraftige regnbyger.

Juli
Under samtale med Johan Reiter i Kort- & Matrikelstyrelsen fortæller han om en målebane på
Kalvebod Fælled, som blev anlagt for at kunne kontrollere og kalibrere elektroniske afstandmålere.
Den består af 6 stk postament af granit, som stammer fra nu sløjfede stationer.
Med de oplysninger må Peer straks af
sted og finder da banen med mere eller
mindre besvær.
24. September
Per Hofmann Hansen i Silkeborg har
bidraget med veldokumenterede
oplysninger om en 3. station ved
Sønderho på Fanø.
Det må undersøges nærmere, hvorfor
Leif, Kurt og Niels mødes i Esbjerg
og drager derned.
På "Kaaverbjerget" - opkaldt efter
sømærket "æ kaaver" - findes ganske
rigtigt et fixpunkt samt resterne af et
væltet og fjernet granitpostament.

Granitstenen med betegnelsen GS 1875 blev fragtet til Buddinge og står sandsynligvis i dag som en
af de 6 granitsten i målebanen på Kalvebod Fælled på Amager.
Stationen er nu medtaget i vor fortegnelse med betegnelsen Sløjfet.
09. Oktober
Efter flere anmodninger om tilladelse
til at besøge postamentet på Fænø i
Lillebælt får vi denne.
Leif, Peer og Niels mødes ved en lille
bådehavn ved Middelfart med Erik
Skifter-Andersen, som velvilligt har
stillet sig selv og gummibåd til
rådighed.
Han er som Leif gammel
orienteringsløber og nu medlem af
foreningen "Skovkarlene", som har
vist stor interesse for postamentjagt.
Efter at have krydset Fænø Sund går
turen videre ca 1 km til øens højeste
punkt.

Sejren over dette næstsidste
postament i Danmark fejres på
behørig vis med et lille glas.

Frokosten indtages ved en lille
anløbsbro, før sejladsen tilbage til
Middelfart.

