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De nationella kartverken och museiverken
Struves meridianbåge i tio länder.

Skyddade mätpunkter per land:
Norge  4 Sverige  4
Finland  6  Ryssland  2
Estland  3 Lettland  2
Litauen  3 Vitryssland 5
Moldavien 1 Ukraina  4



Gradmätning
Genom gradmätning kan jordens storlek och form 
bestämmas. Avståndet mellan ändpunkterna av den 
uppmätta kedjan i terrängen bestäms genom triang-
elmätning och skillnaden mellan breddgraderna för 
nämnda punkter genom astronomisk positionsbestäm-
ning. På basis av resultaten beräknas längden på en 
meridianbåge motsvarande en grad.

Teoretiskt sett borde en båge på en breddgrad vara lika 
lång vid ekvatorn som vid polerna. Redan Isaac Newton 
hävdade emellertid på 1600-talet att jorden är något 
platt vid polerna. Jordens storlek och form var något 
som också astronomen Friedrich Georg Wilhelm Struve 
grubblade över och fick honom att initiera ett gigantiskt 
företag: den gradmätning som idag kallas för ”Struves 
meridianbåge”. 

Struves meridianbåge
Struves meridianbåge är en triangelkedja som tätt följer 26° 
meridianen östlig longitud från Hammerfest vid Norra isha-
vets strand till Ismail i Ukraina intill Svarta havet. Triangel-
kedjan har en längd på cirka 2 820 kilometer och uppmät-
tes åren 1816 - 1855 under ledning av F.G.W. Struve.

Den uppmätta kedjan består av 258 trianglar omfat-
tande sammanlagt 265 huvudpunkter och 60 stödpunkter. 
Meridianbågen sträcker sig genom ett område, där det idag 
ligger tio stater. Dessa är Norge, Sverige och Finland samt 
Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien 
och Ukraina.

Meridianbågen på världsarvlistan
De tio länderna utarbetade ett gemensamt förslag om att 
meridianbågen skall upptas på Unescos världsarvslista. 
Förslaget inlämnades till Världsarvscentrum i januari 2004 
och om inskrivningen till världsarvslistan beslöts i juli 2005 
av Världsarvskommittén.

Struves meridianbåge är en av sin tids mest betydande 
tekniskt-vetenskapliga bedrifter. Den betraktades som 
ett typexempel på triangelmätning ännu under den 
senare hälften av 1900-talet. Meridianbågen har därtill 
ett stort universellt värde: den har i snart 200 år förenat 
nationer från Svarta havet till Norra ishavet. I och med 
världsarvsobjekt fortsätter detta samarbete.

De 34 utvalda punkterna representerar således officiellt 
Struves meridianbåge. Andra punkter som bevarats har dock 
skyddats med stöd av nationella stadganden i respektive 
land.

Universalinstrument av den typ som användes vid gradmätningen.

Observatoriet i Tartu. Triangelkedjan går genom observatoriet 
längs 26°43´ meridianen östlig longitud.

Meridianbågen på världsarvslistan
De tio länderna utarbetade ett gemensamt förslag om 
att meridianbågen skall upptas på Unescos världs-
arvslista. Förslaget inlämnades till Världsarvscentrum i 
januari 2004 och om inskrivningen till världsarvslistan 
beslöts i juli 2005 av Världsarvskommittén.

Struves meridianbåge är en av sin tids mest betydande 
tekniskt-vetenskapliga bedrifter. Den betraktades som 
ett typexempel på triangelmätning ännu under den 
senare hälften av 1900-talet. Meridianbågen har därtill 
ett stort universellt värde: den har i snart 200 år 
förenat nationer från Svarta havet till Norra ishavet. 
I och med världsarvsobjekt fortsätter detta samarbete.


