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Utsikt fra Straumskaret – Seiland. Foto: GJV.
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Rapport fra dokumentasjon og registreringsprosjektet Struves
meridianbue 19.08.21- 25.08.21
Deltakere: Kristin Foosnæs (TFFK). Per Christian Bratheim (Kartverket) Gerd J. Valen
(Verdensarvkoordinator. Alta Museum)
Hensikten med dokumentasjons og registreringsprosjektet er å lage en beskrive av tilstanden til
punktene og eventuelle brudd på siktlinjer mellom punktene. Det er også viktig å vurdere punktenes
plassering på Struves tid var i forhold til dagens punkter. Alle punktene som dokumenteres skal
legges inn i Askeladden.

Figur 1: Feltdeltakerne ved varden på Seilandstuva. Foto: PCB

Gjennomføring av programmet
Programmet for i år var planlagt til uke 34, siden «Storekorsnes ferie og fritid» bare kunne tilby oss
båttransport til Seilandstuva og Koven i perioden 19.8 til og med 21.08, endret vi tidspunktet.
Værforholdene til lands og på sjøen ble bestemmende for hvordan programmet for feltarbeidet ble
utført. Gjennomføringen var derfor preget av fleksibilitet. Seilandstuva kunne vi ikke gjennomføre i
2020, derfor fikk Seilandstuva og Koven høy prioritet, fordi vi ønsket å bli ferdige med punkter som lå
slik at vi var avhengige av båttransport.
Vi bestemte oss også for at dersom været hindret oss i å komme til Koven i perioden etter 21.8, så
måtte vi ha et alternativ som kunne stille på kort varsel i løpet av feltperioden. Det ble gjort avtale
med Kystseilas: Viktor Mjøen.
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19.08.21

Figur 2: Opp Kufjorden. Foto: PCB Figur 2 b: Flere spennende
formasjoner. Foto GJV. Figur 3: Nærmer oss målet. Foto: GJV

Vi startet derfor med Seilandstuva 19.08.21, fordi
værutsiktene denne dagen tilsa det. Vi ble fraktet fra
Storekorsnes klokken 10 og hentet i Kufjorden klokken
21.15. Oppstigningen fra Kufjorden mot Straumskaret
(Riehppi) er bratt. Værmeldingen holdt det den hadde
lovet fram til vi var kommet ca. 550-600 meter over havet.
Relativt tett tåke, vind og regn gjorde forholdene
utfordrende. Med kart og kompass peilet vi oss inn mot
Seilandstuva. Tett tåke og vind gjorde målingene og
notater litt vanskelige på 1078 meter over havet.
Det viktig å bli hentet ut av Kufjorden før det ble for
mørkt. Været var i endring og det var meldt mer vind og
bølger. Vi klarte det i siste liten.

Skisse av gjennomført rute til Seilandstuva (PCB).

20.08.21
Dagen etter prioriterte vi å tørke klær og sko og skaffe oss litt ekstra utstyr. Dagen etter Seilandstuva
anså vi det for utfordrende for en tur til Koven. Vi var slitne, og værmeldingen var ikke den beste. Vi
prioriterte derfor Russeluftholmen. Her måtte vi komme oss over til Russeluftholmen på fjæra sjø og
starter derfor klokken 17:00.
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Figur 4: Vi kom noenlunde tørrskodd på fjæra,
men vi anbefaler støvler. Foto: PCB

Værmeldingen for 21.08. ble diskutert
med «Storekorsnes ferie og fritid»
denne kvelden. Vindstyrken og
utsiktene for 21.08 var ikke fristende
for å forsøke oss på Koven. Vi
bestemte oss derfor for Vardfjellet.
Vi ringte rundt for å forhøre oss hvem
som kunne ha tilgang til bommen til
barmarksveien til Stifjellet, men den
undersøkelsen ble uten resultat.

Skisse av rute til Vardfjellet

21.08.21
Vi valgte kanskje den
lengste, men enkleste
vegen til Vardfjellet. Vi
kjørte opp Stokkedalen
E6 mot Sennalandet og
tok av ved Bigáš, fulgte
barmarksveien forbi
Njárgajávri og Holevannet for så å velge retning mot Vardfjellet ved Liksebiđđinjavri. Det var tåke og
lett regn og svak vind på veien mot det geodetiske punktet. På toppen var det til dels kraftig vind og
lavt skydekke. Vardfjellet er 695 m.o.h.
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Figur 5: En lang, men enkel vei. Mulig en skatt lengre fremme? Foto: PCB

22.08.21
Utfra værforhold valgte vi Peska denne dagen. Det har en relativ enkel stigning langs en barmarksvei
som går opp fra steinbruddet og til toppen på 466 meter over havet.
Vi ble enige om å prioritere Koven, Lille Raipas og Store Raipas resterende dager av feltarbeidet.
Værmeldingen for mandag 22.08.21 var lovende for Koven og vi satte oss i kontakt med «Kystseilas»
for båttransport fra Talvik til Ytterkoven. Værmeldingen lovte gode vindforholdene på fjorden og
oppholdsvær.
23.08.21
Vi startet fra hotellet klokken 08:00 og ankom Ytterkoven og Laukbukta ca. klokken 10:00. Rutevalget
på nordsiden av elven var dessverre et dårlig valg. Vi skulle ha krysset elven tidlig og kommet oss
over på sørsiden av dalen. Liggende trær i et skrånende terreng forsinket innmarsjen med minst en
time. Da vi endelig fikk krysset elven fulgte ruten elva Olggut Buođgavuonjohka på sørsiden av dalen.
Vi måtte krysse tilbake til nordsiden like før en bratt kløft. Etter det kom vi inn i botn av dalen med
flere mindre vann. Været var relativt bra helt til vi startet oppstigningen mot toppen fra dalbunnen.
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Vi fulgte en svakt grønnkledd skråning opp mot platået. Nå kom tåken fort og gjorde frammarsjen
utfordrende. Kart og kompass ble redningen.

.
Figur 6: Ur i skrånende terreng var kanskje en mindre utfordring- enn tåka som ventet oss. Foto: PCB
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Figur 7: Tilbake ved fjorden, klar til å bli hentet. Foto: GJV

Vi ble heldigvis hentet, selv om det var blitt mørkt
og nærmet seg midnatt. Det var godt å komme
under tak og bli møtt med tørre klær. Vi var tilbake
klokken 01:45 på hotellet.

Skisse av gjennomført rute til Koven

24.08.21
Vi hadde avtale med konservator Eirik fra museet og naturforvalter Amund ved Alta kommune om å
gå sammen opp til Lille Raipas. Det var viktig at vi sammen kunne vurdere om planen med å sikre
originalpunktet med å lage en fast tripode istedenfor en varde (som årlig plukkes ned) er akseptabel
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og om vi kunne enes om plassering av informasjonsskilt. Alta kommune vil montere skilt og tripode,
mens Alta Museum bestiller skilt og tripode og lager innhold.
Vi konkluderte med at vi dessverre ikke hadde tid og energi til å gjennomføre Store Raipas i 2021,
den må utsettes til neste år. Avreise ble 25.08.21.

Figur 8: PCB er klar for å sjekke om beregningene stemmer på Lille Raipas.
Foto: GJV

Kort evaluering:
Feltarbeidsuken hadde bydd på 3 lange og relativt store
turer. Neste års dokumentasjons- og registreringsprosjekt vil
ikke kreve båttransport og vil dermed bli enklere å
planlegge. Det kan være lurt at man sjonglerer mellom
lengre og kortere turer annen hver dag. Det kan være en idé
om å prioritere punkter der man er usikker på
originalpunktet, og der man tror siktlinjene kan ha brudd på
grunn av installasjoner på fjellet eller nabofjellet. Været er
også avgjørende for gode tilstandsvurderinger.
7 av 14 intakte/ autentiske stasjonspunkter i
gradmålingsrekka er etter årets felt sesong registrert og
dokumentert. Vi kan konkludere med at både Tyven og Vardfjellet har to brutte siktlinjer av moderne
bygninger satt opp før 2005. Dessuten er 3 av 7 intakte/ autentiske stasjonspunkter i
ekspansjonsnettet registrert og dokumentert.

Seilandstuva 1078 meter over havet (19.08.21)

Figur 9: Det geodetiske punktet- varden, og tagging fra 1979 og bøyd jernbolt 2,5 m SSV for sentrum fra 1888. GJV og PCB
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Tagging med gul slitesterk maling: KH 26/6-79- karakteriseres som en gammel skade ved
kulturminnet.
I 1888 ble varden beskrevet som 2,46 m høy og 2 m i diameter med «rester av det gamle
gradmaalingssignal indmuret i varden» (Kartverkets beregningsbok II/246). Beregning utført av
Kartverket i 2021 bekrefter at varden ligger på samme sted som gradmålingspunktet. Harsson (2020)
beskriver varden som 2,5 m høy og 2 m i diameter, og det stemmer godt med opplysningene fra
1888. Under synfaringen i 2021 ble vardens diameter målt til 2,0 m og høyden til 1,60 m over
høyeste punkt på fjell. Høyden fra fjellet til toppen av varden varierer, så høyden på 2,5 m må være
målt fra laveste punkt på fjell. Bilder fra 2009 viser at varden ikke har endret seg siden da, så alt tyder
på at varden er den samme i dag som i 1888.
Bøyd jernbolt ca. 2.5 m SSV for sentrum av varde, omtalt i beregningsprotokoll II/246 fra 1888
Jernbolt (NGO) ca. 7 m ØSØ for sentrum av varde, satt ned i 1970-årene
Firkantbolt ca. 14 m ØSØ for sentrum varde, satt ned i 1970-årene
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Russeluftholmen 22.8 meter over havet (20.8.21)

Figur 10: Beregninger av originalpunktet. Ingen fysiske spor var igjen. GJV

Beregninger viser at gradmålingspunktet lå ca. 50 m NV for trigpunktet/ sentrumsbolten som er der i
dag. Vi satte ut den beregnede posisjonen, men fant ingen rester etter gradmålingspunktet. Det vil si
at selve kulturminnet ikke er intakt.
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Vardfjellet 695 meter over havet (21.08.21)

Figur 11: Varden med ut glidende stein på Vardfjellet. GJV

Observasjoner: Punktene er i henhold til tidligere beskrivelser. Varden er noe oval, diameter er 2,90
N-S og 2,60 Ø-V. Høyde = 1,15 m over høyeste punkt på fjell, største høyde = 1,70 m over fjell. En
stor stein har glidd ut av varden mot NV. I 1888 er vardens høyde målt til 1,40 m og diameteren 2,4
m. Varden er da beskrevet som hul. Varden er senere ombygd til dagens form, mest sannsynlig ved
oppmålingsprosjekter omkring år 1900. Beregning viser at varden ligger på samme sted som
gradmålingspunktet. I 1906 ble høyden på Vardfjellet bestemt ved nivellement fra middelvann ved
Kviby.
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Jernbolt ca. 5.7 m SØ for sentrum av varden og rørbolt ca. 8.2 m S for sentrum av varden. Mange
tekniske installasjoner på toppen. Siktelinjen mellom varden og Seilandstuva er hindret av telemast.
Siktelinjen mellom varden og Koven er også hindret av en bygning. Dette er bekreftet ved å legge
plot av siktelinjene på kart (og flybildebakgrunn). Intakte siktlinjer er til Lodiken, Halde og Gosviktind.

Figur 12: Boltene på Vardfjellet. Foto PCB
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Peska 466 meter over havet (22.08.21)

Figur 13: Innmåling av varden på Peska. PCB, GJV

Bardunsignal over bolt fra 1979. En liten steinvarde ca. 11 m S for bolten ble målt inn. Posisjonen
stemmer godt med beregnet posisjon for gradmålingspunktet. Det er derfor sannsynlig at de samme
steinene ble brukt til gradmålingssignalet. Vardens høyde = 0.8 m over bakken. Fra Peska er det
siktlinjer til Skoddevarre N, Helletoppen og Vuossogalvarri.
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Koven 959 meter over havet 23.08.21

Figur 14: Varden mot nord og mot sør. GJV, PCB

Vardens høyde ble målt til 1,4 m over høyeste punkt på fjell og omkretsen til ca 2,0 m. Varden er noe
utrast mot nord. Ifølge opplysninger i kartverkets arkiv ble varden «i 1889 restaurert av levninger fra
gradmålingssignalet. Den blev – som tidligere – bygget hul og noget konisk oppad. Varden var
ubeskadiget i 1909. Inne i varden fantes i 1909 levninger av trevirke fra gradmålingens tid».

Figur 15: Eldre jernbolt og nyere firkantbolt. PCB
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Harsson (2020) beskriver at trevirke funnet på bakken i 2010 trolig er dette trevirket. Det er ikke
oppgitt noen mål på varden fra 1889, men den har fortsatt en noe konisk form, og beregninger viser
at den ligger på samme sted som gradmålingssignalet lå. Siktekorset i midten av varden er fra 1970årene. Firkantbolt ca. 12 m SØ for vardens sentrum og gammel jernbolt ca. 8 m NØ for vardens
sentrum.
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Lille Raipas 24.08.21

Figur 16: Kontrollmåling av originalpunkt. Foto: PCB

Kartverkets beregning viser at gradmålingspunktet lå der det i dag er en gammel jernbolt. Måling
over bolten bekrefter at det stemmer. Den rekonstruerte varden fra 2005 blir demontert årlig av
bålbyggere. Det vil bli satt opp en tripodeanordning over originalpunktet. Tresignalet over det
moderne trigpunktet skal fjernes av Alta kommune.
Store Raipas utsatte vi til neste år. Feltdeltakerne hadde brukt opp den fysiske energien og brukte
ettermiddagen til oppsummering og tanker for neste års prosjekt.
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Figur 17: Bildet illustrer litt av utfordringene i år. Her fra oppstigningen til Koven. Hvilken rute skal vi velge? Foto: GJV
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