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Geodesi
Vitenskapen om

-bestemmelsen av jordens form og 

-størrelse samt 

-dens ytre tyngdefelt

I dag, enklere sagt:

Det fundamentale grunnlaget for 
kartlegging, navigasjon

og stedfestet informasjon











Den første som gjør forsøk på å måle 
jordens størrelse:

Eratostenes (276 – 195 før vår tidsregning)
Målte avstanden Syene – Aleksandria

7,5 buegrad målt til 1 102 941kamelskritt

Beregnet jordens omkrets til 52 941 176 kamelskritt

(1 kamelskritt = 0,85 m)

ca. 45 000 km ± 2 000 km

Fasit: 40 075 km ved ekvator



Hva visste man i Norge
om jordens form

Snorre 1179 – 1241: Kringla heimsins
… den runde jordskiva - som menneskene bor på, 
er mye innskåret av havet, store bukter går fra 
uthavet inn i landet

Kongs-spegelen, ca 1250: 
…dra den lærdom at jordkrinsen er rund som ein 
ball og kjem ikkje like nær sola alle stader.













En lang og heftig diskusjon i det 
franske vitenskapsakademiet

Ender med at vitenskapsakademiet sender ut to 
ekspedisjoner, en til hver av jordens ytterligheter

på den tiden:

Ecuador i Syd-Amerika (1735 – 1744)

Svensk Lappland (1736 – 1737)









Lille Reipas







Norge med i Den Russisk-skandinaviske 
gradmålingen fra 1845

- Det første internasjonale, vitenskapelige 

prosjekt Norge tok del i 

- Kongen, regjeringen og stortinget ble involvert, 

og de støttet prosjektet









Fakta om Den russisk-
skandinaviske gradmåling

1816 - 1855
Den lengste meridianbue som er målt frem til vår tid

I nord: Hammerfest 70° 40’ 11.23’’

I syd: Ismail (Svartehavet) 45° 20’ 02.94’’

Utstrekning i breddegrader: 25° 20’ 08.29’’

Utstrekning i toiser: 1 447 786.783 ± 6.226

i km: 2 821.853 711

Antall hovedpunkter: 265

Antall astronomiske stasjoner: 13

Antall basiser: 10



Den russisk-skandinaviske 
gradmåling  inn på 

UNESCOs verdensarvliste ?

- Tanken først lansert av finner omkring 1990 

- Formet som resolusjon på FIG-konferansen i
Melbourne, Australia i 1994



Den russisk-skandinaviske 
gradmåling  inn på 

UNESCOs verdensarvliste ?

- Tanken først lansert av finner omkring 1990 

- Formet som resolusjon på FIG-kongressen i
Melbourne, Australia i 1994
Da ble den kalt Struves meridianbue

* 1998/2000 Prøvde å gjenfinne intakte punkter fra 

Struves meridianbue 

(ca 3 – 4 punkter i hvert av de 10 landene)



Lille Raipas



Lodiken











10 land samarbeidet om prosjektet:
Struves meridianbue inn på 
UNESCOs verdensarvliste

265 trigonometriske punkter, 1816 - 1855

34 av original-punktene inn på UNESCOs liste 

17. Juli 2005

Av disse ligger 4 i Norge (Finnmark)

- Meridianstøtten Fuglenes

- Fjelltoppen Lille Raipas

- Fjelltoppen Lodiken

- Fjelltoppen Bealjasvarri



Lille Reipas



UNESCOs begrunnelse:

- Struves meridianbue er den lengste 
gradmålingsrekke som er målt frem til vår 
tid, og den representerer et nøyaktig og 
målbevisst arbeid uten sidestykke i 
historien om menneskenes oppmåling av 
jorden



Hva er spesielt med 
Struves meridianbue 

på UNESCOs verdensarvliste?

1. Dette er første -og så langt eneste-
vitenskapelige kulturobjekt på 
UNESCOs verdensarvliste

2. Første gang i historien til verdensarvlisten at 
mer enn to nasjoner søker om noe i 
fellesskap

3. Struves meridianbue kan regnes som 
forløperen til internasjonale, vitenskapelige 
organisasjoner som fungerer i dag 
- IAG og IUGG







Samtlige norske kulturobjekter
på UNESCOs Verdensarvliste:

1. Bryggen i Bergen (1979)

2. Urnes stavkirke (1979)

3. Røros by (1980)

4. Helleristningene i Alta (1985)

5. Øy-samfunnet Vega (2004)

6. Struves meridianbue (2005)
(4 av 34 punkter i Norge) 

7. Vestnorsk fjordlandskap (2005)
(Geirangerfjorden og Nærøyfjorden)

8. Rjukan-Notodden Industriarv (2015)



Oppfølging

Den mellom-europeiske gradmåling

Etablert i Preussen 1862

En gradmåling fra 

Catania (Sicilia) til

Christiania (utvidet til Trøndelag)





3947,441 m





















Ny-Ålesund Geodetiske 
Observatorium, VLBI



Jordskorpebevegelse

År 2004





Jordaksens stilling







Ekvator  

År          Jord-radius      Flattrykning

1740 6 396 800  m 1/178

1858 6 378 360  m 1/294,26

2005 6 378 136,8 m 1/298,257 222 101




