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Jordens form og størrelse

• Menneskene har siden tidenes morgen vært interessert 
i jordens form og størrelse

• Det er minst 2500 år siden astronomene kom frem til 
at jorden var kuleformet

• Den første kjente beregning av jordens størrelse ble 
utført av den greske vitenskapsmannen Eratosthenes
ca 200 år før vår tidsregning

• Prinsippet som ble brukt er det samme som ved måling 
av meridianbuer 2000 år senere



Struves meridianbue

Den russisk-skandinaviske 
gradmålingsrekke

• Fra Staro-Nekrasova i Ukraina til 
Hammerfest i Norge

• 2822 km gjennom 10 land

• Besto av 265 hovedpunkter

• Oppmålt 1816 – 1855

• Verdens lengste meridianbue

• På UNESCOs verdensarvliste fra 
2005



De norske punktene

Meridianstøtten i 
Hammerfest

Lille Raipas i Alta

Lodiken (Luvdiidcohkka) i 
Kautokeino

Bealljásvárri/Muvravárri i 

Kautokeino



Prinsippet for en meridianbue

Dersom vi kjenner vinkelen v og lengden av sirkelbuen S kan vi 
bestemme radien R. 

S



Prinsippet for en meridianbue

Vinkelen v er lik differansen i geografisk bredde for punktene A og B

v



Astronomiske målinger

• Geografisk bredde og 
asimut ble bestemt ved 
astronomiske målinger

• Utstyret var stort og tungt 

• Målingene tok vanligvis 
noen dager

• Reise og forberedelser 
kunne ta mye lengere tid 
enn selve målingene

Illustrasjonsbilder fra 1930-årene



Triangulering

Tidligere ble koordinater på punkter og avstander mellom punktene 

bestemt ved triangulering. Grunnprinsippet ved metoden er at når 

en side og to vinkler i en trekant er bestemt, kan de andre sidene 

og vinklene beregnes.



Alta basis med ekspansjonsnett

Avstanden mellom 
basispunktene A-B ble 
målt med størst mulig 
nøyaktighet. De andre 
punktene ble bestemt 
ved vinkelmåling.

Punktene lå på fjelltopper 
eller andre steder med 
god sikt, ofte avsides.

Metoden var svært 
tidkrevende.

Alta basis



Basismåling

Alta basis ble målt med 

basisinstrumenter

konstruert av Struve. 

Utstyret besto bl.a. av

fire stålstenger, hver på

ca. 4 meters lengde. 

Lengden på Alta basis 

var ca. 2250 meter, det

tilsvarer mer enn 560 

stanglengder.



Triangulering

• Instrumentet de brukte blir kalt 
en teodolitt

• En Repsold teodolitt ble innkjøpt 
av Den Geografiske Opmaaling
(Kartverket) til prosjektet

• Kikkerten ble siktet inn mot 
vardene på nabopunktene

• Vinklene ble avlest på sirkelen 
med avlesningsmikroskopene

• Alle vinklene i trekantene ble målt 



Det norske
hovednettet

Den norske delen av Struves

meridianbue består av 15 

hovedpunkter. 14 av dem er bevart, 

det 15. befinner seg under 

nordlysobservatoriet på Halde

Alta basis med ekspansjonsnettet

består av 10 punkter. 8 av punktene

er bevart.

4 av punktene utgjør verdensarven



Feilforplantning
Nøyaktigheten på basismålingene ble anslått til 1 millimeter pr. 
km. Det tilsvarer en usikkerhet på 2,2 mm på hele basislengden.

Hva ville effekten blitt dersom målestengene hadde en 
systematisk feil på 1/10 mm?

0.1 mm x 560 ≈ 0,055 meter på hele basislinjen

Virkningen en trekantside på 27 km i hovednettet er 0,67 meter

Virkningen på avstanden fra Finskegrensen til Hammerfest er ca. 
5 meter



Jordens flattrykning

• Ved å dele opp 
meridianbuen i seksjoner 
kunne de beregne 
hvordan jordradien endrer 
seg fra ekvator mot 
polene.

• Beregningene viste at 
lengden av 1° er 359 
meter større ved Fuglenes 
enn ved Svartehavet.



Friedrich Georg Wilhelm von Struve

• 1793 – 1864

• Født i Altona i Holstein

• Flyttet som ung til Dorpat (Tartu) i dagens 
Estland. Var den gang en del av det russiske 
imperiet.

• Professor ved observatoriet i Dorpat fra 
1820

• Satte i gang gradmålinger med 
utgangspunkt i observatoriet fra 1816

• Fra 1839 professor og direktør ved 
Pulkova-observatoriet utenfor 
St.Petersburg



Carl Friedrich Tenner

• 1783-1860

• Offiser i den russiske hær

• Satte i gang gradmåling i dagens Litauen fra 
1816

• Nettet ble utvidet sørover

• Struve og Tenner møttes i 1828, og ble enige 
om å slå sammen de to prosjektene til én 
meridianbue.

• Dette åpnet muligheten til å utvide 
meridianbuen både sørover og nordover



Internasjonalt samarbeid

• Meridianbuen ble forlenget gjennom Finland fra ca. 1830

• Det ble inngått en samarbeidsavtale med den svensk-
norske stat om å forlenge meridianbuen til Hammerfest

• Resten av meridianbuen lå den gang i Det russiske 
imperiet

• Arbeidet i Sverige og Norge kom i gang i 1845

• Professor Kristoffer Hansteen hadde ansvaret for den 
norske delen av prosjektet

• Tenner ledet samtidig arbeidet med forlengelse av 
meridianbuen sørover  



Prosjektet avsluttes

• Feltarbeidet ble avsluttet med  noen 
supplerende målinger i 1855

• Struve publiserte resultatene i 1857-
1860

• Det ble reist monumenter i 
endepunktene

• Prosjektet var et viktig bidrag til 
beregningen av jordaksens lengde og 
jordens flattrykning 

• Resultatene ble senere brukt av mange 
andre vitenskapsfolk



Ringvirkninger av prosjektet

• De punktene som ble etablert dannet grunnlag for 
oppmåling og kartlegging i mange tiår

• Prosjektet var opptakten til etablering av den 
Mellomeuropeiske gradmålingskommisjon

• Kommisjonen ble etter hvert til the International 
Association of Geodesy (IAG) 



Struves meridianbue som 
verdensarv

• Innskrevet på UNESCO sin 
verdensarvliste 17. juli 2005

• 34 av de opprinnelige 265 
punktene innskrevet på lista

• 4 punkter i Norge

Fra UNESCOs begrunnelse:

-an important step in the development 

of earth sciences. 

– an extraordinary example for 
interchange of human values in the 
form of scientific collaboration among 
scientists from different countries



Andre meridianbuer
Det er målt meridianbuer i mange deler av verden. Noen eksempler:

Equador 1736-1744

Tornedalen 1736 –

Ekspedisjonene ble gjennomført av Det franske 
vitenskapsakademi for å bestemme jordens flattrykning

India 1802 –

Ledet av William Lambton og George Everest. Utgjør en 
meridianbue nesten like lang som Struves.

Afrika 1883 – 1954

30. lengdegrad

Svalbard 1899-1902

Svensk-russisk prosjekt, ca. 460 kilometer



Utvidelse av verdensarven?

Det er dokumentert sammenhengende 

målinger fra Cape Town til 

Hammerfest. Dette åpner for en 

forlengelse av verdensarven Struves

meridianbue. Meridianbuen omfatter 

105 grader, mer enn 11 000 km.



The Struve Geodetic Arc 
Coordinating Committee

• Representanter fra alle nasjonene, de fleste fra det nasjonale 
kartverket

• Møte annethvert år, sist i Tallinn i 2016



Frimerker og mynter



Puslespill fra Estland



Meridianbuelitteratur


