
Ommurede Postamenter
En del postamenter er eller har været forsynet med en skal af mursten.
På kortet er disse markeret med blå cirkel.



Til grund for en sådan beslutning var ønsket 
om at bestemme vigtige stationers astrono-
miske bredde.

Hertil benyttes en stjernekikkert som vist på 
billedet, som stammer fra vort besøg på 
Steno Museet i Aarhus.

Instrumentet kræver en både stabil og 
tilstrækkelig stor flade at stå på, hvilket 
granitpostamentet ikke kunne give.

Derfor blev granitpostamentet ommuret med 
mursten i lidt forskellig udførelse  

Agri Bavnehøj /  Mols Bjerge

Gennem huller på to naboflader kan toppen 
af granitstenes ses.
At instrumentets centerlinie og måleknap-
pen centrerer kan derfor observeres. 

Bavnebjerg / Sdr. Havrvig

Dette postament gav os en del problemer 
med at finde, selv om vi stod på klittoppen få 
meter derfra. 

Buddinge / København

Hovedstation i Danmark.

Flere forskellige postamenter i området



Egedal Høj / Guldbæk

Sigtehuller på to flader 

Hashøj / Slagelse

Dyred Banke / Tommerup St.

Hovedstation på Fyn.
Den eneste station på Fyn med astronomisk 
breddemåling.
Murstenspostamentet står ca. 5 m til højre, 
men er ikke med på dette billede. 

Dyret / Samsø

Instrumentbasis i baggrunden 



Hjelmsølille Bakker

I noget medtaget tilstand
Her ser man granitstenen rage ovenud.

Hohøj / Mariager

Rester af mursten anes i fundamentet.

Hobro / Mariager

Beviset for ommuring fremgår af dette foto 
fra ca. 1945.
De to mørkhårede drenge er nuværende 
postamentsøgere Niels og Peer Gundersen

Hellehøj / Bjergby

Instrumentbasis ved foden af gravhøjen



Hovvig / Vest Stadil Fjord

I baggrunden anes en båke på en klittop, 
hvor der står et granitpostament.

Selv om fundamentet ser stort ud, viser 
hullet, at granitstenen må være ret lille.

Knøsen / Dronninglund Storskov

Denne såkaldte “skorsten” står neden for 
gravhøjen, hvor postamentet er placeret.

Kongsbjerg / Møn

 To huller for centrering

Lerup / Tranum

Jammerbugten i baggrunden.

Indstøbt beslag i fundament tjener til fast-
holdelse af instrument.



Præstens Høj / Vester Hornum

Ommuret granitpostament, som kan ses i 
toppen.

Maglehøj / Frederiksværk

Ommuret granitpostament, som kan ses i 
toppen.

Lokes Høje / Københoved

Tydelige rester af murværk

Præstens Høj / Vester Hornum

Ommuret granitpostament, som kan ses i 
toppen.



Rangtang / Brændstrup

 Murstensbasis placeret ca. 40 m fra 
granitpostament.

Riberhus / Borgruin

Domkirken i baggrunden.

Salgjerhøj / Mors

Tydelige rester af mursten ses i fundamentet.

Skagen / Skarpæsvej

På tidligere militært område.

Den ældste af tre stationer i Skagen.

Inde i hullet befinder sig en bronzeplade.
Se næste billede.



Skagen / Skarpæsvej

Indskriften på pladen lyder:

Den Danske Gradmåling.
Medianbuens nordlige endepunkt.

Indlagt i trekantnettet 1869.  
Solhøjden astronomisk bestemt

820 og 1892.

Sorring Låddenhøj

Stagebjerg / Rømø

Helt anderledes.

Skamlingsbanken

Tydelige spor af murværk



Troldemose Bakke / Barrit

Lidt forsømt

Vejrhøj / Vindekilde

Murstensrester konstateret i fundamentet.

Vongshøj / Løgumkloster

Separat Instrumentbasis.

Granitpostamentet står i bunden af tårnet 
bag hullet.


