Rapport fra dokumentasjon og registreringsprosjektet av Struves
meridianbues fem nordligste stasjonspunkter i gradmålingsrekken.
Uke 35 2020
Deltakere: Per Christian Bratheim Kartverket, Kristin Foosnæs Troms og Finnmark fylkeskommune
(TFFK), Gerd Johanne Valen verdensarvkoordinator/ Alta Museum. På Seiland deltok også Ingun
Vistnes, leder for Nasjonalparken.
Gjennomføring av programmet
Det ble utarbeidet et program for gjennomføring av de fem nordligste punktene. Det ble inngått
skriftlige avtaler med Svein Tore Paulsen for båtskyss til Håja og med Storekorsnes ferie og fritid for
båtskyss til Seiland og Gosviktind, samt en overnatting. Valg av ruter og ilandstigning til Seilandstuva
ble gjort med hensyn til terreng og sikkerhet og ikke til tidsaspektet. Det var satt av en ekstra dag og
ekstra midler til dette. Nasjonalparklederen var også invitert til å delta på tur til Seilandstuva.
Storekorsnes ferie og fritid, meldte tidlig om at deres båtfører ikke var til stede i uke 35 og at de ville
ordne ny aktør etter de kravene vi hadde stilt om sikkerhet.
Gjennomføringen gikk etter plan dag 1 og dag 2. GPS’en var ikke koblet til CPOS og ga ukorrigerte
målinger, på Tyven og
Meridianstøtta.
Kartverkets mann står
ved det originale stedet
Ilandstigning til Håja og å komme
hvor vinkelmålingene
seg fra øya er svært vær avhengig.
ble utført.
Det var lite vind, men dønninger
som gjorde det til dels dramatisk.
Gjennombløte fjellstøvler ble
resultatet. Disse var ikke lett å få
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tørket på et hotellrom.

Dag 3 var transportdag til Storekorsnes og derfra skulle turen gå til Bårdfjorden. Denne fjorden ble
valgt på grunn av slakere terreng, visstnok lengre i avstand, men mindre risikabel for uhell. Dagen i
forveien hadde Storekorsnes ferie og fritid opplyst hvem som skulle frakte oss og bedt
underleverandør ringe koordinator. Det skjedde ikke. Det ble derfor antatt at planene lot seg
gjennomføre ved å starte fra Bårdfjorden.
Ved henting på Storekorsnes opplyste underleverandør at gjennom samtaler med nasjonalpark leder
kvelden i forveien hadde de kommet fram til at Kufjorden var det beste alternativet, og at vi da ville
klare å gjennomføre i henhold til plan. Vi ble hentet med RIB og værforholdene var ikke de beste i
Rognsundet. På grunn av været og båttypen aksepterte koordinator dette. Alternativet var å
avbryte. Men tilliten til underleverandør var svekket. Han fikk også beskjed om at inngripen i planen
var noe han skulle tatt med koordinator og ingen andre.
Dag 4. Værforholdene på Seiland
forbedret seg ikke i løpet av tiden vi
Avgjørelsen om
tilbrakte der. Vi gjorde et forsøk og gikk
å snu blir tatt
opp til 750 meter over havet.
Terrenget opp Kufjorden er bratt, tett
vegetasjon over ur, ingen sti, men
antydning til dyretråkk, skråningen er
svært glatt i fuktig vær. Den er spesielt
risikabel på nedtur. Været gikk fra
skodde, regn og vind til kraftigere vind,
sludd og snø- hagel. Med tanke på at
turen startet med fuktige klær og våte
fjellsko var tre av deltakerne svært
våte og kalde da vi bestemte oss for å gi opp Seilandstuva og gå ned.
Dag 5 ble gjennomført etter en liten tidsforskyvning i planen. Vi startet en time senere og fikk
gjennomført turen til Gosviktind innenfor tidsskjema.
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I utgangspunktet var planen å engasjere aktører som drev med båtskyss, og kunne ha direkte
kommunikasjon med disse for å få gjennomført så fleksibelt som mulig. Beklageligvis ble en
underleverandør leid inn, som koordinator ikke visste hvem var før kvelden i forveien hvor all
konsentrasjon ble brukt til tørking av klær og fjellstøvler. Når underleverandør ikke ringte ble det
antatt at programmet skulle følges. Erfaringene tilsier at man ikke bør anta. Erfaringer tilsier også at i
et slik prosjekt bør det ikke benyttes underleverandører.

Gosviktind

Arbeidsdeling mellom VAK, representant fra Kartverket og representant fra TFFK for prosjektet var at
VAK organiserte turen med program og avtaler, Kartverket undersøkte originalmaterialet for
punktene, TFFK tok med seg utstyr for dokumentasjon og skal legge inn resultatene i databasene

Undersøkelser og resultat
Koordinatene er tidligere bestemt av Kartverket og er angitt i Euref89 UTM sone 35. Høyde over
havet er gitt i høydesystemet NN2000.
Tilstand- og intakt
1. Meridianstøtta: Monumentet, firkantbolten og betongblokken som ble brukt til
astronomiske målinger i 1928 er intakte. Firkantbolten er fra begynnelsen av 1970-årene.
Punktet for hvor de sto under oppmålingen ble påvist, basert på data fra de originale
observasjonsbøkene. Det ble gjennomført to GPS-målinger, men det viste seg senere at GPS
utstyret ikke var innstilt på presis posisjon. Kartverket har tidligere bestemt begge boltene
med både GPS og vinkelmåling, og posisjonen til Meridianstøtta er bestemt i forhold til
boltene.
Koordinater for Fuglenes:
Meridianstøtta
7843979.016 376789.637 18.111
Firkantbolt
7843992.968 376792.035 13.921
Bolt i betongblokk
7843991.495 376790.373 14.531
Firkantbolten er ca. 14 meter i nordlig retning fra Meridianstøtta.
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Punkt der oppmålingen av meridianbuen ble utført er 2,5 meter fra Meridianstøtta i vestlig
retning.
Siktlinjer til Tyven, Håja og Seilandstuva er definert som oppsluttende verdi og lagt inn på
kart. Disse vil bli viktige i etablering av en buffersone.
2. Tyven
Varden er 2,10 meter høy. Omkrets 6,40, diameter 2,04 meter. I 2010 ble vardens høyde
målt til 2,15 m og diameteren til 1,86 m (Harsson 2020). I 1976 ble høyden målt til 1,75 m og
diameteren til 2,0 meter. Målene varierer etter hvor på varden det er målt, men varden
fremstår som autentisk, trolig påført noen steiner i høyden i ettertid. Varden har opprinnelig
vært et tønnesignal det vil si en varde med
signaltønne. Det er trolig at varden ble bygget
om til oppmålingsvarde i begynnelsen av 1900årene. Vardens dimensjoner er i tråd med
datidens instruks for signalbygging. Firkantbolt
i berg, ca. 13 m NØ for varden og rund bolt i
berg ca. 9 m NNØ for varden er satt ned i
midten av 1970-årene.

Koordinater:
Varde
Firkantbolt
Rund bolt

7840544.418 377892.724 420.516
7840553.604 377902.268 417.994
7840552.374 377897.074 418.054

Punktet der oppmålingen av meridianbuen ble utført er ca. 3,1 meter sør for vardens
sentrum.
Siktlinjer til Meridianstøtta, Håja, Seilandstuva og Gosviktind er definert som oppsluttende
verdi og lagt inn på kart. De oppsluttende verdiene vil få betydning i etablering av
buffersone. Lavt og skiftende skydekke

3. Håja
På Struves tid var det her et tønnesignal med stokk sentret inne i varden.
Vardens høyde ble under befaringen målt til 1,9 meter og omkretsen til 4,3
meter som tilsvarer en diameter på 1,37 meter. Det er ikke oppgitt noen
mål fra 2010, men i 1976 er høyden målt til 1,85 meter og diameteren 1,4
meter. Varden fremstår som noe usymmetrisk, og diameteren er mindre
enn på en standard oppmålingsvarde fra tidlig 1900-tall. Dette indikerer at
varden ikke er fullstendig ombygget, men den opprinnelige varden under
tønnesignalet kan være noe modifisert. Firkantbolt(bøyd) slått ned i berget
ca 8 meter NV for varden og rund jernbolt ca.4,5 meter ØNØ for varden. Det
er også en gammel jernbolt ca. 11 meter nord for varden som ikke var bestemt tidligere.
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Koordinater:
Varde
Bøyd firkantbolt
Gammel jernbolt 1
Gammel jernbolt 2

7842806.676
7842812.971
7842808.001
7842817.099

368028.798 298.180
368023.245 296.131
368032.986 295.821
368026.227

Koordinatene stemmer godt med det som ble målt med GPS ved befaringen. Punktet der
oppmålingen av meridianbuen ble utført er ca. 2,2 meter øst for vardens sentrum.

4. Seilandstuva: Blir observert og kontrollert i 2021.
5. Gosviktind
Varden var en perfekt rund varde med høyde 2,0 meter
og diameter 2,1 meter. I 2010 er høyden målt til 1,9 m og
diameter 2,5 m (Harsson 2020). I 1975 er høyden målt til
1,8 meter og diameteren til 2,44 meter. Målene varierer
noe, men varden fremstår som svært regelmessig og
intakt. Det er ingen ting som tyder på at den er endret
siden den ble bygget i nåværende form. På Struves tid var
varden ifølge observasjonsbøkene ca. 1 meter høy. Det
indikerer at det kan ha vært et tønnesignal her selv om
det ikke er omtalt i observasjonsbøkene. Varden er
ombygget til oppmålingsvarde tidlig på 1900-tallet. Bolt
6,8 meter ØNØ for varden er fra midten av 1970-årene,
merket NGO.
Koordinater:
Varde
Bolt

7808480.312 372370.398 629.170
7808484.692 372375.576 627.475

Koordinatene stemmer godt med det som ble målt med
GPS ved befaringen. Punktet der oppmålingen av meridianbuen ble utført er ca. 2,5 meter
nordvest for vardens sentrum.
Siktlinjer til Tyven, Seilandstuva, Haldde, Vardefjellet og Koven.
Plan for videre punkter i 2021- 2025
2021: Koven og Vardfjellet, samt nytt forsøk til Seilandstuva; i tillegg til 1 til 3 punkter i
ekspansjonsnettet E, C, D)
2022: Haldde, Lodiken, Ávjovári (+ 3 punkter ekspansjonsnettet F, G ,H)
2023: Spielgavári, Muvravárri, Adjit (+ punkt I ekspansjonsnettet)
2024: Nuphealáš, Čaravári (med helikopter eller snøskuter + punkt K)
2025: Resterende punkter som ikke er gjennomført i henhold til foregående år- f.eks. punkter
i ekspansjonsnettet
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Videre undersøkelse av kilder
Alle punktene er benyttet av Kartverket i flere oppmålingsprosjekter gjennom tidene. Det er derfor
mulig å gå igjennom eldre kildemateriale i Kartverkets arkiver for å finne flere opplysninger om
punktene, spesielt når dagens varder er bygget og hvordan varder og signaler opprinnelig har vært.
Observasjonsbøkene kan skannes eller kopieres etter hvert som punktene registreres, slik at kildene
etter hvert blir tilgjengelige i et digitalt arkiv.
Kartgrunnlag med sikt linjer er vedlagt på side 7 og 8
Dokumentasjon og kartmaterialet vil bli registrert i Askeladden og i NordAtlas. Kartverket sender
over materialet til TFFK som får ansvaret for å legge dokumentasjonen inn i databasene.
Kilder:
Harsson, Bjørn Geirr (2020): Historien bak Struves meridianbue. Utgitt av Norsk kartmuseums
venneforening, samt Kartverkets observasjonsbøker.
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