
Sidste Nyt fra 2014

Ved udgangen af 2014 var hjemmesidens besøgstallet steget til 190.937.
Så det kan bare være os selv, der kigger.

Juli
Den nye ejer af grunden Vandtårnsvej 37 i Søborg, Jakob Meile skriver til Niels, at han har 
et postament stående i haven, og om jeg kender til det.
Jeg kan fortælle ham, at Peer og jeg har besøgt det, men da det ikke fremgik af listen fra 
KMS, var det heller ikke i vor fortegnelse.

Imidlertid har jeg efter korrespondance med Meile ændret mening.
Han har nemlig påvist, at en station på Tinghøj Batteri på kortene er blevet slettet - sikkert 
af militære grunde - og sikkert flyttet til Vandtårnsvej. 
Derfor omfatter vor fortegnelse nu også stationen på Vandtårnsvej.

Videre i vor korrespondance viser det sig, at han også har beskæftiget sig med den første 
basislinie, som Thomas Bugge opmålte i 1764 fra Tinghøj i Mørkhøj til Brøndby Høj i 
Brøndbyøster.
Det er aldrig helt lykkedes mig at stedfæste disse punkter.
Med hans viden får jeg stedfæstet Tinghøj, hvorpå Gladsaxesenderen i dag står.
Det andet punkt i trekanten er Rundetårn.

Ifølge Bugges “Tabel over de trigonometriske Triangler igjennem Sjæland” er det en trekant 
denne:

På det følgende kort er denne trekant indtegnet ved at afsætte vinklerne for Rundetårn og 
Tinghøj.
Den “røde” et det første forsøg.
Den “blå” trekant har det rigtige punkt ved Tinghøj.



I skæringspunktet mellem de to linier er et punkt, som ligner i en rundkørsel i 
Brøndbyøster.

På et gammelt og et nyt kort over Brøndbyøster ser det sådan ud.



Stine bliver sendt for at se på punktet og tager følgende foto.

En henvendelse i en mail til  Forstadsmuseet lyder således.

Lisbeth Hollensen !
Ved henvendelse til Forstadsmuseet vedrørende ønskede oplysninger om Brøndby Høj, blev jeg 
anbefalet at henvende mig til dig via denne adresse.
Jeg er formand - ( selvbestaltet)  for "Sammenslutningen af danske Postamentsøgere”  ( se 
hjemmeside www. Postamenter.dk )
I den forbindelse har jeg begået en artikel om basislinien.
 
 I 1761 nedsætter Det Kongelige Videnskabernes Selskab en landmålingskommission, der skal 
stå for kortlægningen af Danmark. 
Thomas Bugge bliver i 1762 ansat som selskabets første geografiske landmåler, og han forestår 
nu den i 1763 begyndende opmåling, der først slutter 60 år senere.
Som det første bliver der i 1764 udstukket den første basislinje fra Tinghøj ved Mørkhøj til 
Brøndby Høj.
Thomas Bugge skriver selv “Brøndbye Høi” i Brøndbyøster.
 De to nævnte høje kan ikke længere findes direkte nævnt på noget kort.
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Tinghøj er oprindeligt tingsted for hele Sokkelund Herred (dvs. til engang i 1600-tallet). 
Det er det højeste punkt i området og danner faktisk et større plateau, hvor man i nyere tid har 
lagt først Tinghøj Batteri, Tinghøj Højdereservoir (vandforsyning) og senest TV-senderen i 
Gladsaxe.  UTM-koordinater:  N 6 182 347,  E 719832
 
Brøndby Høj har jeg forsøgt stedfæstet ud fra Bugges oplysninger om vinkler og sidelængder i 
den aktuelle trekant.
Det mest sandsynlige resultat er den lille høj i rundkørslen for enden af sidevejen Vester Gade i 
Brøndbyøster.  
UTM-koordinater: N 6 173 472,  E 716 318
 
På nettet finder jeg ikke noget nyt om Brøndby Høj.
Spørgsmålet er om du kan bidrage med oplysninger til “sagens" opklaring.
 
Vedlagte billede af lokaliteten antyder desværre ikke nogen høj.
Vedlagte udsnit af historiske kort fra hhv. 1842-1899, 1928-1940 og 1980-2001 viser den 
formodede placering af Brøndby Høj.
Den “bare” plet i de to første kort kunne antyde en slags udyrket område.
 
Jeg vil være meget taknemmelig for et svar.
 
Med venlig hilsen
Niels Gundersen

Efter et stykke tid modtager jeg følgende:

Kære Niels Gundersen
Tak for din meget udførlige mail. 
Jeg kender godt Brøndby Høj – af navn – men så desværre heller ikke mere. 
Jeg har kun en lille notits, der nævner, at det er en nedlagt høj, men ikke noget om 
placering endsige brug. 
Beklager, at jeg desværre ikke kan hjælpe dig videre.
 
Venlig hilsen
 
Lisbeth Hollensen
Museumsinspektør
 
Forstadsmuseet
Alarmpladsen 3
2650 Hvidovre
3649 0030
 
lhy@hvidovre.dk
3634 0797
forstadsmuseet.dk
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Vi borer stadig i sagen.

Birger er blevet noteret for forårets besøg.

Den norske forfatter Roger Pihl - kendt for sin bog "Guide til Danmarks Bjerge" og dermed 
også for vore postamenter - har jeg korresponderet med gennem flere år.

I forbindelse med udgivelse af en ny bog anmodede om og fik han billeder fra vor 
ekspedition til Ærø samt en artikel om Sammenslutningen.

Vi er enige om, at han er værdig til at blive betragtet som postamentsøger, og er derfor budt 
velkommen i sammenslutningen. 

Gennem en lang vinter og "forår" har aktiviteterne været meget få.

December

I løbet af 2014 har der været 39.301 besøg på hjemmesiden.
Siden starten i 2004 har der været 190.937 besøg.
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