
Sidste Nyt fra 2010
Juli
På toppen af Ellemandsbjerget på Helgenæs finder Niels fundamentet af et tidligere anvendt postament.
Stationen er ikke markeret på noget landkort, men på et søkort.

August
Leif har som deltager i Skovkarlenes årlige cykletur besøgt 14 postamenter på Fyn.
Nu om dage bestemmes deres rute rundt i landet i høj grad med hensyntagen til muligheden for besøg på 
postamenter.

En af deltagerne, Erik Skifter-Andersen har gennem årene udvist så stor interesse for sagen, - trådte til med 
gummibåd, da vi skulle indtage Fænø i Lillebælt - og har besøgt mange andre stationer.
Han vil for fremtiden blive betragtet som fuldgyldig medlem af Sammenslutningen af danske Postamentsøgere.

September
Niels besøger en række stationer i det vestlige Sjælland.
Fra idyl på Reersø, forbi bl.a. Sobjerg Banke.

På Maglebjerg findes ikke nogen granitsten, men ved lidt 
kradsen i jorden kommer denne plade til syne.
På vej ned af bjerget støder jeg på ejeren, som fortæller 
om en anden besøgende for et par år siden. Ja, ham kender 
jeg godt, for det er min bror.
Et par år senere igen møder Søren manden, og de 
blotlægger hele betonfladen, som viser sig at have 
kronemærker i hjørnerne.

På Stestrup bjerg bliver jeg vist anset som uvelkommen af 
et par beboere.
Ejendommen på bjerget er særdeles flot og velholdt.



Oktober
Niels K. Mortensen fra Struer har bidraget med enkelte rettelser, men også med billeder og oplysninger om 
tidligere anvendte stationer.
Bl.a. et fundament på Frøbjerg Bavnehøj.

Søren får lokket sin far med en jagt i den NV del af Jylland
Her er han efter besøg på Lem Bavnehøj

En familieudflugt går til Møn, hvor Kongsbjerg bestiges 
og stationen på toppen besøges.
Det var skrappe stigninger, men meget fin udsigt.

Kurt og Niels besøger Samsø og stationen Dyret, som ses i 
baggrunden.
Men det bliver også til mange minder og gensyn med 
lejrpladser fra spejdertiden.
 

December
Juleferien benyttes af Søren til nye jagter på postamenter.

Besøgstallet på vor hjemmeside har nu rundet 65.130.


