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Struves meridianbåge – ett svenskt världsarv 

Unesco kan utse områden med exceptionellt höga naturvärden eller kulturhistoriska värden som världsarv. Struves 
meridianbåge består av 265 mätpunkter i tio länder (Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, 
Vitryssland, Moldavien och Ukraina) och 34 av dessa mätpunkter finns sedan juli 2005 med på världsarvslistan. 
 

Struves meridianbåge som svenskt världsarv 
Struves meridianbåge är ett av totalt 15 världsarv som 
finns i Sverige. Bakgrunden till den är att den tyskfödde 
astronomen Friedrich Georg Wilhelm Struve, som var 
verksam i Ryssland, i början av 1800-talet närmare ville 
utforska jordens storlek och form. Redan på 1600-talet 
hade Isaac Newton hävdat att jorden inte är helt rund, 
utan något avplattad vid polerna. Struves mål var att 
fastställa ett välbestämt värde på denna avplattning. 
Mätningarna för Struves meridianbåge pågick 1816–1855 
och utfördes huvudsakligen som vinkelmätning i 
trianglar som ungefär följde en meridian. De resulterade i 
en triangelkedja från Svarta havet till Norra ishavet med 
en längd av cirka 2 822 km. Sju av mätpunkterna ligger i 
Sverige och fyra av dem är världsarvspunkter belägna på 
bergen: 

 Tynnyrilaki (Kiruna kommun) 

 Jupukka (Pajala kommun) 

 Pullinki (Övertorneå kommun) 

 Perävaara (Haparanda stad) 

Dessa fyra kommuner samverkar med Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Lantmäteriet, Tornedalens museum 
samt andra intressenter för att synliggöra världsarvet på 
olika sätt, inte bara i Tornedalen, utan i hela Sverige. 

Norsk förvaltningsplan och norsk webbplats 

lanserade 

I vårt grannland Norge arbetar man med att ta fram en 
permanent organisation för förvaltningen av de norska 
världsarvspunkterna hörande till Struves meridianbåge. 
Deltagande organisationer är Finnmarks fylkeskommun, 
Kartverket, Riksantikvaren samt de involverade 
kommunerna Hammerfest, Kautokeino och Alta. Den 
preliminära organisationen har arbetat fram en 
förvaltningsplan gällande för åren 2016–2022 som blev 
antagen 13 februari 2017. Förvaltningsplanen finns på 
www.struve.no/assets/Artikler/Vedtatt13-02-17-
Forvaltningsplan-Struves-Meridianbue-002.pdf. 

En ny informativ norsk webbplats för Struves 
meridianbåge har också lanserats och den finns på 
www.struve.no. 

 
Under 2016 uppmärkssamades 200-årsjubileet över 

påbörjandet av Struves meridianbåge, i Estland bl.a. genom ett 
1000-bitars Struve-pussel. 

Nytt från förvaltningsrådet för den svenska 

delen av världsarvet Struves meridianbåge 

Under 2016 hölls två förvaltningsrådsmöten för den 
svenska delen av världsarvet Struves meridianbåge (28 
juni i Torneå och 3 november i Övertorneå). Vid juni-
mötet skedde en lite mer formalisering av förvaltnings-
rådet, med ordinarie ledamöter från Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Lantmäteriet, Haparanda stad, 
Övertorneå kommun, Pajala kommun, Kiruna kommun 
och Tornedalens museum samt med några ytterligare 
organisationer som adjungerade. Mötena behandlar bl.a. 
förvaltningen av vårt världsarv och rådet jobbar för 
närvarande med att ta fram en svensk förvaltningsplan. 

Nytt från Struve Geodetic Arc Coordinating 

Committee 

Struve Geodetic Arc Coordinating Committee har 
bildats av de tio stater som berörs av Struves meridian-
båge. Syftet med kommittén är bl.a. att hantera frågor 
som rör hela meridianbågen samt att tillgodose behoven 
av att utbyta erfarenheter och delge information mellan 
staterna. Dan Norin, Lantmäteriet, är svensk representant 
i kommittén som möts vart annat år. 

http://www.struve.no/assets/Artikler/Vedtatt13-02-17-Forvaltningsplan-Struves-Meridianbue-002.pdf
http://www.struve.no/assets/Artikler/Vedtatt13-02-17-Forvaltningsplan-Struves-Meridianbue-002.pdf
http://www.struve.no/
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En ny svensk informationsbroschyr om Struves meridian-

båge gavs under 2015 ut av förvaltningsrådet för den svenska 
delen av världsarvet Struves meridianbåge 
(www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-
information/gps-och-
matning/geodesi/rapporter_publikationer/publikationer/struve_
broschyr_2015.pdf). 

Det senaste mötet i kommittén hölls i Tallinn, Estland, 
7–8 september 2016 och det hade samlat trettiotalet 
deltagare. Detaljerad information om mötet och de tio 
resolutioner som antogs kan erhållas från Dan Norin. Den 
större enkätundersökning som världsarvskommittén 
beslutade om 2015 och som kallas ”Helsinki Action Plan 
monitoring survey” uppmärksammades på mötet. 
Struves meridianbåge har under hösten 2016 bidragit till 
Riksantikvarieämbetets svar för de svenska världsarven. 

I Litauen och Ukraina finns det nya mynt dedicerat till 
Struves meridianbåge som ett världsarv. Det litauiska 
(silvermynt) gavs ut 11 maj 2015 i en upplaga på 3 000 
mynt präglade till ett värde av 20 euro. Det ukrainska 
(silver-nickelmynt) gavs ut 7 juni 2016 i en upplaga på 
30 000 mynt. 

I Moldavien gavs ett nytt frimärke ut 11 februari 2016 
för att uppmärksamma att det då var 200 år sedan 
Struves meridianbåge påbörjades. Frimärket finns i 50 000 
exemplar samt som förstadagsbrev i en upplaga av 400 
stycken. 200-års-jubileet har också uppmärksammats i 
Estland med ett 1000-bitars Struve-pussel. 

I Estland och Moldavien har nya vykort tillägnade 
Struves meridianbåge givits ut. Det estniska med 
baslinjen mellan Vöivere och Simuna, vars ändpunkter 
båda är världsarvspunkter, kom 2015. Det moldaviska 
med monumentet vid världsarvspunkten Rudy kom 2016 
i en begränsad upplaga på 1 000 stycken. 

Mer information om kommittén samt presentationerna 
från mötet i Tallinn finns på 
www.eurogeographics.org/content/struve-geodetic-arc. 

 
Under 2016 års möte i Struve Geodetic Arc Coordinating 

Committee i estniska Tallinn genomfördes ett studiebesök till de 
estniska världsarvspunkterna i Struves meridianbåge inklusive 
observatoriet i Tartu, från vilket Struve initialt ledde 
mätningarna. Bild: Dan Norin. 

Nytt från föreningen Världsarv i Sverige 
(ViS)  

Den ideella och allmännyttiga föreningen Världsarv i 
Sverige (ViS) är en intresseorganisation för Sveriges 15 
världsarv och nästan samtliga världsarv är medlemmar. 
Föreningen har en årlig nätverksträff för förvaltare av 
svenska världsarv som 7–9 september 2016 hölls i Luleå 
(världsarvet Gammelstads kyrkstad). Flera representanter 
för Struves meridianbåge deltog och Sven Aaro höll en 
kort presentation av Struves meridianbåge. I samband 
med träffen tog Länsstyrelsen i Norrbotten fram en 
informationsbroschyr om Norrbottens samtliga tre 
världsarv, se vidare 
www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/SiteCollectionDocum
ents/Sv/nyheter/broschyr-tre-varldsarv-i-norrbottens-
lan.pdf. Nästa träff kommer att hållas 25–27 april 2017 på 
Södra Öland och mer information om den kan erhållas 
via Dan Norin. 

Mer information om föreningen kan erhållas på 
www.worldheritagesweden.se. 

Kalendarium 
 2017, 10 mars: Årsmöte i föreningen Världsarv i 

Sverige (ViS), Arlanda  

 2017, 25–27 april: Nätverksträff för de svenska 
världsarv, Färjestaden (Södra Öland) 

 2017, 28 maj: FIG Working Week History Sym-
posium ”Surveyors of the North”, Helsingfors, 
Finland (http://fig.net/fig2017/history.htm) 

 2017, 12–14 september: Nordic World Heritage 
Conference, Rauma, Finland 

 2018, ?: Åttonde mötet i Struve Geodetic Arc 
Coordinating Committee, St Petersburg, Ryssland 

 
 

Lantmäteriet, 801 82 Gävle 

Besöksadress: Lantmäterigatan 2C 

Telefon: 0771-63 63 63 
E-post: lantmateriet@lm.se 

Webbplats: www.lantmateriet.se 
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