
Sidste Nyt fra 2008
Februar
Gennem en telefonisk henvendelse fra Poul Færk 
Magnussen erfarer vi, at han gennem 20 års arbejde 
med nivellering m.m. hos GI har kendskab til langt 
flere stationer, end os.
Ganske vist er der tale om gamle og til dels sløjfede 
stationer.

Under samtalen nævner han C.G. Andræ's "Den 
Danske Gradmaaling", som er et digert værk på fire 
bind.

Det bliver fremskaffet gennem biblioteket og har 
derved givet mange nyttige og interessante 
oplysninger gennem de nøje beskrivelser af 
opbygningen af GM's 1.ordensnet i årene 1830-70.

Bl.a. har vi kunnet sætte årstal på mange 
postamenter, hvor disse helt mangler eller er gemt 
bag murværk.

På et senere tidspunkt vil vi sikkert også lægge et 
kort på hjemmesiden over dette arbejde. 

Marts
På baggrund af oplysninger i en mindebog om 
Bugge, som var den første i Danmeark til at anvende 
triangulation forsøger vi at genfinde punkter i den 
første trekant, som er dannet mellem Rundetårn, 
Tinghøj og Brøndbye Høje.
Førstnævnte er ikke så svær at lokalisere.
Tinghøj er angivet på et historisk 5 cm kort og 
dukker da ganske rigtigt op under Peers søgning som 
et postament i en have på Vandtårnsvej i Søborg, ca 
500 m fra stationen i Buddinge.
Brøndbye Høje findes ikke angivet på kort. Forsøg 
med rekonstruktion med både trekantens vinkler og 
afstande giver nok en nogenlunde position, men ikke 
en genkendelig lokalitet.

April
Steno Museet
Efter aftale med Hanne Teglhus på Steno Museet i 
Aarhus aflægger Kurt, Peer og Niels besøg her.
Efter en venlig modtagelse gives de adgang til at se 
de mange flotte og interessante geodætiske 
måleinstrumenter dels i udstillingen og dels på 
lageret.

Besøg på Steno Museet
Vi fandt spændende og fine instrumenter i depotet.
Kun røre med handsker på.

Besøg på Steno Museet 
Forfinet udgave af en sigtelinial, som også kan måle 
afstand.

Besøg på Steno Museet 
Efter besøget frokost på Moesgaard strand.
Endelig en smøg.



KMS
Efter aftale aflægger Peer og Niels besøg hos Kort-& 
Matrikelstyrelsen.
Vor kontaktmand gennem flere år, Johan Reiter tager 
vel imod og giver en os en yderst interessant 
gennemgang og forevisning af arkiver og 
instrumentlager.
Vi anmodes om at skrive en artikel om vore 
aktiviteter i sammenslutningen til brug for deres 
personaleblad.

Kirkebesøg
Senere på dagen bestiges tårnene i både Nikolaj og 
St.Petri kirker.
De har begge været vigtige stationer i "Den Danske 
Gradmåling" s 1.ordensnet. 
I førstnævnte fandtes 4 postamenter, mens der ikke 
fandtes spor i St.Petri.
Til gengæld fandt kirketjeneren stor glæde i vore 
oplysninger og den udleverede dokumentation.

Besøg hos Kort- & Matrikelstyrelsen
Studier af forskellige postamenter på det gamle 
Buddinge Batteri, hvor KMS tidligere har holdt til.

Besøg hos Kort- & Matrikelstyrelsen 
Johan Reiter
Vor altid beredvillige kontaktperson hos KMS.

Nikolaj Kirke
Kustoden lokkes med op i tårnet.
Det ene postament anes mellem dem.



St.Petri Kirke ( Den tyske menighed )
Også her følger kustoden med.
Intet målepunkt fundet, men herlig udsigt over byen.

Målebanen på Amager.
Et af de syv postamenter, hvoraf et stammer fra 
Sønderho.

Velfortjent Kaffepause 
Det var et par trættende opstigninger.



På hjemvejen
Niels benytter turen til også at opsøge manglende 
stationer på Sjælland, hvormed hans besøgs tal er tæt 
på 300.

December
Besøgstallet på vor hjemmeside har nu rundet 
49.644

Tinghøj i Søborg
I en have har vi  lokaliseret dette ene endepunkt af 
Bugge’s basislængde fra 1764.

Høje Sandbjerg
Gammelt foto,  der viser stativ med sigteplade

Præstens Høj
Endelig nået.


