
Sidste Nyt fra 2012

Marts
Lis Bendix og mand har deltaget i en udflugt til 
Sprogø.
Der er 18 km vej øen, som rummer mindst 6 
postamenter, hvoraf de to er af mursten.
Ifølge Poul Færk Magnussen er det på 
Vesterbjerg ikke anvendt til triangulation, men i 
forbindelse med overførsel af højdekoten mellem 
Fyn og Sjælland. 

Se følgende tilsendte fotokollage.

Juni
Skønt p.t. bosiddende i Singapore benytter 
Søren enhver lejlighed til besøge stationer.
Han har nu passeret de 300.

August
Stationen Blæsinge Banke var engang placeret, 
hvor men senere gravede grus.
Stationen blev flyttet men ikke tidligere fundet.
Med hjælp fra "nye oplysninger" har Niels 
lokaliseret den til en betonplade med rør 
placeret i et dige 154,8 m fra midten af 
Stensbjergvej

De gæve Gammelkarle havde i år henlagt deres 
årlige cykletur til den sydlige del af Sjælland.
Ruten var lagt således, at flest mulige stationer 
kunne besøges.

Også stationen Spidsen på Knudshoved Odde.
Helt "tilfældigt" var Niels den dag også på jagt 
efter samme station.
Da tre af de mest udholdende Gammelkarle " 
tilfældigvis" mødtes med Niels på sin hjemtur 
efter 18 km cykel- og travetur, kunne han af 
bitter erfaring vejlede dem i valg af den rette 
rute.
Men det er en fantastisk flot natur.

Et af flere Postamenter på Sprogø
Er dette mon et regulært Postament

Erstatningen for postamentet på 
Blæsinge Banke

Der er lang vej endnu til Spidsen



Selvfølgelig havde også Gammelkarlene 
problemer med at finde stationen Vættebjerg 
ved Lindebjerg.
Men så er det jo rart med en mobilforbindelse 
og blive guidet.

September
En længe planlagt opsamlingstur for Niels på 
Sjælland starter 05.30 og slutter 22.30, men 
resulterer alligevel i 1 resterende besøg på 
Sjælland, når der lige ses bort fra problemet 
Hesselø.

Men på en meget lang køretur blev det til besøg 
på Orø, Multebjerg i Gribskov, Espelunden i 
København, St. Møllehøj på Stevns, Pugebjerg 
og Overdrevsbakke i sydsjælland, inden regnen 
og mørket satte ind.

Et medlem af de gæve Gammelkarle's cykelteam 
Birger ( Pedal ) Jønsson er efter at have 
gennemført den krævende tur til postamentet 
Spidsen på Knudshoved Odde at betragte som 
et værdigt medlem af vor sammenslutning.

Birger har konstateret, at det lidet kønne 
postament på stationen Brohøj ved Lindved er 
blevet sløjfet.

Oktober
Turistkontoret på Læsø har mange forespørgsler 
om det der postament på Højsande.
Til brug i deres brochure har de bedt om og 
med tak fået en beskrivelse, forklaring og 
billeder.
Niels efterkommer deres ønske, hvilket fremgår 
af teksten på næste side.

Poul Færk Magnussen har gennem mange 
arbejdet for KMS og har derfor stor viden om 
trigonomiske stationer.
Hans besøgstal er opgjort til 308.
Han øser gerne af sin viden og bidrager til 
opklaringer.
Han er nu at betragte som fuldgyldig medlem af 
vor sammenslutning.

“Draget” venter på at blive forceret
Heldigvis tørskoet

“Spidsen” venter forude

Leif og Erik på “Spidsen”
Birger foreviger



December
Besøgstallet på hjemmesiden har i løbet af 2012  
været 29.152.
Det samlede antal besøg er nu nået op 118.759

Fra Læsø 2013, side 77
Trigonometrisk station

På en 21 m h.j klittop i Læsø Klitplantage 
findes en trigonometrisk station. 

Og hvad er det så for noget ?
Forklaringen kommer her:

Den bestårr af et ca. 1 m højt, nedstøbt, 
såkaldt postament af granit. 
På postamentets ene side er indhugget 
bogstaverne GS, som står for General Staben. 
På samme side er opsat en bronzeplade med 
diverse informationer, og på den modsatte side 
er indhugget årstallet 1880 for oprettelse af
stationen.

Stationen er af såkaldt 1. orden, hvilket betyder, 
at den er en del af det elegante triangulationsnet
(trekantsnet) med omkring 331 fikspunkter, som 
danner grundlag for korttegningen af Danmark.

Kender man længden (basis) i den ene side i en
trekant og måler de tilhørende to vinkler, kan de
øvrige siders laengde beregnes.
Disse sider kan da være basis i nye trekanter.

Stationen på Højsande danner forbindelse 
mellem det danske og det svenske net.

Den er desuden interessant og anderledes, 
idet der findes 3 stk. såkaldte bipunkter hhv. øst, 
syd og vest for postamentet i en afstand af 
50-75 m.

Du finder den her på UTM koordinaterne
North: 6 352 380 East: 621 498

Eller hvis du går turen ”Nisseruten”, 
som udgår fra Skovhytten.

Se meget mere på hjemmesiden
postamenter.dk

Østre færge til Orø.
Rart med en lånt cykel i bagagerummet

Postamentet på Multebjerg i Grib Skov.
Adgangen til det militære område var nøje 

aftalt med den tilsynsførende officer.
Til forskel fra “visse” andre “Karle”
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Under højbroen 

Fasanhøjen er dækket af krat 


