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Photogrammetry has been used by Norwegians for more than a hundred years. After a brief tour of
the origins of photogrammetry, this article gives some glimpses from the Norwegian history of pho-
togrammetry, from the early terrestrial photogrammetry, through the first mapping by airplanes in
Arctic areas as well as over Norway mainland, and up to modern aerial mapping. The story includes
the evolution of photogrammetric instruments as well as methods, with some specific examples. One
such example is the autograph constructed by the Norwegian J. J. Dahl. A journal article can only
cover small parts of this huge topic. For instance there was no room for close-range photogrammetry
this time, even though it has a proud history in Norway that deserves to be told. Thus, this text has
to be read as a collection of snapshots rather than as «the» history.
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Innledning
Det som er produsert av kart og geodata de
siste hundre år, er i meget stor grad fremstilt
ved hjelp av fotogrammetri. Utviklingen av
fagområdet og produktene har hele tiden
skjedd i nær kobling med tilgjengelig tekno-
logi, ikke minst datateknologi. Denne artik-
kelen er en reise gjennom denne historien.
Som de fleste turister, har heller ikke jeg
rukket å besøke alle steder jeg gjerne ville.
Men jeg håper leseren har glede av de stop-
pestedene jeg har valgt.

Hva er fotogrammetri?
Det er laget flere definisjoner på fotogram-
metri opp gjennom årene. Betydningen av
selve ordet kan forklares ved at det er en
kombinasjon av de greske ordene fos (lys),
grafein (skrive, tegne) og metron (mål). Det
handler altså om å måle ved hjelp av noe som
er tegnet med lys – dvs. fotografier.

Mer utfyllende definisjoner bærer, naturlig
nok, preg av den oppfatningen man har hatt
av fagområdet på den tiden definisjonen ble
laget. I en artikkel fra 1924 finner vi at «…
den moderne fotogrammetris opgave (er): ved
beregning, konstruksjon eller direkte ad meka-
nisk vei at omforme et perspektiv til et billede

hvorav de sande maalforhold umiddelbart
fremgaar». En god, relativt kompakt men om-
fattende definisjon fra 1980, er: «Photogram-
metry is the art, science and technique of deter-
mining geometric and other properties of ob-
jects by measurements and observations on
photographs of those objects». ISPRS (The In-
ternational Society for Photogrammetry and
Remote Sensing) har vedtatt en mer omfat-
tende definisjon, som har tatt konsekvensen
av at fagområdet nå også omfatter fjern-
måling (Remote sensing) og laserskanning:
«Photogrammetry and Remote Sensing is the
art, science, and technology of obtaining reli-
able information from noncontact imaging
and other sensor systems about the Earth and
its environment, and other physical objects
and processes through recording, measuring,
analyzing and representation».

I denne gjennomgangen skal vi konsentre-
re oss om fotogrammetri i den mer snevre be-
tydningen, nemlig der målingene foregår i fo-
tografiske eller fotografilignende bilder, enten
de foreligger som fysiske eller digitale bilder.

Det var en gang – Tidlig historie
Fotogrammetri er en relativt ny vitenskap
innenfor geomatikken, der landmåling, geo-
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desi og astronomi har historie fra lenge før
Kristi fødsel. Men også fotogrammetrien har
en historie som kan følges et halvt årtusen
bakover i tid, – om vi tar med forarbeidene.

I 1480 ga Leonardo da Vinci en enkel be-
skrivelse av perspektivisk avbildning på en
bildeflate i «positiv posisjon», det vil si mel-
lom objektet og observatøren (oversatt via
engelsk): «Perspektiv er ikke noe annet enn å
se et objekt bak en glatt, gjennomsiktig glass-
plate, som alle detaljer bak platen kan mer-
kes av på. Alle detaljer sender sine bilder til
øyet langs pyramidale linjer, og disse pyrami-
dene kuttes av glassplaten. Jo nærmere øyet
disse pyramidene kuttes, jo mindre blir bildet
av deres opphav». Albrecht Dürer var blant
de kunstnerne som i renessansen strevde
med å lage naturtro bilder, og det førte til at
han lærte seg lovene for perspektiv og skrev
dem ned i 1525. Han utviklet også primitive
apparat for å konstruere en korrekt perspek-
tivtegning. Matematikeren og filosofen Lam-
bert ga på 1700-tallet reglene for konstruk-
sjon av et kart ut fra en perspektivtegning.
Han utrykte også ønsket om et apparat som
«ad mekanisk vei kunne fremstille og fasthol-
de det perspektiviske bilde slik som dette dan-
nes i øyet vårt». Det lyder nesten som en spe-
sifikasjon av stereoautografen. Før 1800
meldes det om minst ett tilfelle der kart ble
konstruert etter Lamberts regler ut fra per-
spektivtegninger. Det sier seg selv at tegnin-
gene må ha vært usedvanlig gode.

Etter at fotografiet var oppfunnet av
franskmennene Niepce og Daguerre, hadde
vi rundt 1840 fått den teknikken vi trengte
for å lage geometrisk korrekte perspektiv-
«tegninger» som kunne brukes til å konstru-
ere kart. Franskmannen Laussedat utviklet
metoder og utstyr, blant annet konstruerte
han den første fototeodolitten i 1854. Luftfo-
togrammetri prøvde han også, med opptak
fra ballong. Han er blitt stående som foto-
grammetriens far. Videre utvikling av foto-
grammetri resten av århundret, foregikk ve-
sentlig i Tyskland og Østerrike.

Fotogrammetri i praksis –
terrestrisk fotogrammetri
Det passer med en aldri så liten innføring i
hva fotogrammetri egentlig innebar først på

1900-tallet, da den ble tatt i bruk i Norge.
Det var litt forskjellig fra det de fleste av oss
er vant med i dag. 

På denne tiden var det kun snakk om ter-
restrisk fotogrammetri, det vil si at bildene
ble tatt fra standplasser på bakken. Det om-
rådet som skulle kartlegges, ble dekket med
enkeltfotografier som ble tatt fra minst to
standplasser, og det ble brukt metriske ka-
mera (spesielle kamera bygd for oppmåling).
Ved valg av standplasser fulgte man samme
prinsipp som under målebordsmåling, som
var den vanlige metoden for topografisk
kartlegging på den tiden. Det vil si at man
måtte ha god oversikt over terrenget, og at
retningene fra standplassene til de enkelte
punktene som ble målt inn, skar hverandre
med gunstige vinkler. Mellom 30° og 150° ble
sagt å være akseptabelt. I tillegg til fotogra-
fering, måtte man gjøre målinger for å be-
stemme standplassenes posisjoner og kame-
raaksens retning for hvert opptak. For å for-
enkle målingene på standplass, og for å hol-
de rede på kameraets orientering, ble det
montert teodolitter på målekameraene, og vi
hadde fått fototeodolitten. 

Når kartet skulle konstrueres, beregnet
man de enkelte punktene ved framskjæring
fra standplassene. Figuren på neste side er
en prinsippskisse der man på kartet ser de to
kameraene i standplassene A og B med av-
stand a (basis). For beregningen tenkes bil-
dene plassert i såkalt «positiv posisjon», det
vil si i avstand f, brennvidden, foran opp-
takspunktene (projeksjonssentrene), vinkel-
rett på kameraaksene (stiplet). Projeksjone-
ne av bildene vises som rette linjer b – b.
Selve bildene er vippet ned på figuren så vi
ser dem i oppriss bortenfor b – b. Videre ser
vi et terrengpunkt P, som her er et kirketårn,
og punktets avbildninger P’ og P” på bildene
i kameraene, også gjengitt som P1 og P2 i
b – b. Siden det ble brukt libelle til å horison-
tere kameraene under opptak, trengtes bare
x-koordinater for P1 og P2 i bildene, sammen
med f, for å beregne horisontalvinklene α1 og
α2 mellom kameraaksene og retningene til P
fra henholdsvis A og B. Posisjonene A og B
var kjent og kameraaksenes retninger var
innmålt i marka. Da kunne vinklene i tre-
kanten ABP beregnes, og terrengkoordinate-
ne til P kunne beregnes ved framskjæring. I
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figuren er det også vist at man kunne bereg-
ne høydeforskjellen H2 mellom opptaks-
punkt B og kirkespiret P ut fra y-koordina-
ten (h2) i bilde II. Tilsvarende kunne høyde-
forskjellen fra A beregnes fra bilde I. Uav-
hengig bestemmelse av høyden i P fra de to
opptakspunktene ga en høyst nødvendig
kontroll på om man hadde bestemt riktige
koordinater. Feilkilder kunne være regnefeil,
men like gjerne at man ikke hadde funnet
det samme punktet i begge bilder. Det siste
kunne være en utfordring. En detalj i terren-
get kunne se svært forskjellig ut i de to bilde-
ne, siden standplassene lå relativt langt fra
hverandre. Beregningene ble gjort manuelt,
så regnekontroller var nødvendige. I begyn-
nelsen ble det regnet med logaritmer, og med
god rutine kunne man beregne fire punkt pr.
time. Senere, da mekaniske regnemaskiner
ble tatt i bruk, kunne det gå noe raskere. 

Dette var målebordsfotogrammetri, også
kalt snittfotogrammetri eller framskjærings-
fotogrammetri. Betegnelsen målebordsfoto-
grammetri kom av at utsetting av punktene
på kartet ble beregnet etter samme prinsip-
per som ble brukt ved utsetting av punkter
på kartet ved målebordsmålinger. I noen til-
feller med lavere krav til nøyaktighet, ble
punktene konstruert grafisk også ved måle-
bordsfotogrammetri.

Stereofotogrammetri
En nyere metode, stereofotogrammetri, ble
mulig etter at tyskeren Carl Pulfrich hadde
konstruert en stereokomparator, som var til-
gjengelig fra 1901. Prinsippet utnyttet mu-
ligheten for indirekte stereosyn, det vil si å
gjenskape det romlige inntrykket av et ob-
jekt (landskapet) ved å se på to bilder av ob-
jektet som er tatt med en viss avstand. 

Prinsippskisse av stereokomparator. (Kilde:
Eika: Fotogrammetri, 1933)

 

Framskjæringsberegning ved må-
lebordsfotogrammetri (Kilde: Tek-
nisk Ukeblad nr. 8–9 1924)
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Instrumentet besto i prinsippet av et hie-
rarkisk koordinatmåleapparat (koordinato-
graf) for to bilder. Venstre bilde ble plassert
på en hovedramme som hadde bevegelse og
koordinatavlesning i x og y. På denne ram-
men var det montert en sekundær ramme
med bevegelse og koordinatavlesning i x og y
i forhold til hovedrammen. Det optiske be-
traktningssystemet, «dobbeltmikroskopet»,
gjorde det mulig å se en del av venstre og
høyre bilde i hvert sitt okular. Det fungerte
med andre ord som et stereoskop. I optikken
for hvert bilde var det lagt inn et merke, må-
lemerket. Koordinatmålingen foregikk ved å
plassere bildene slik at målemerket ble inn-
stilt på same detalj i begge bildene, og så lese
av koordinatene x og y for venstre bilde og
parallaksene px og py i høyre bilde. – En liten
kuriositet: Vi kjenner målemerket som et
svart eller lyst sirkulært punkt. Beskrivelser
fra 1920-tallet forteller at: «Merkene har
gjerne form av en ballong øverst med ned-
hængende stav. Ballongen motsvarer stang-
bæreren ved tachymetrisk opmaaling.»

I praksis måtte man for hvert punkt grov-
innstille punktet i begge bilder og eliminere
y-parallaksen i det høyre bildet slik at man
fikk et tvangsfritt, romlig inntrykk. Måle-
merket i de to bildene smeltet da sammen til
et punkt i rommet. Ved å justere x-parallak-
sen px, dvs. bevege høyre bilde i x-retning, be-
veget man det romlige merket fjernere eller

nærmere, til det falt akkurat i terrengdetal-
jen.

Bilder for stereofotogrammetri skulle tas
med parallelle opptaksakser. Dette gjorde
beregningene litt enklere enn ved måle-
bordsfotogrammetri. Dessuten skulle ikke
avstanden mellom standplassene for de to
bildene være så stor. Ved stereoskopisk be-
traktning ble målingene i bildet så mye mer
nøyaktig enn ved måling i enkeltbilder, at
basis/avstandsforholdet kunne reduseres.
Den største fordelen med stereofotogramme-
tri var at identifisering av samme detalj i
begge bildene ble mye sikrere og raskere, i og
med at de smeltet sammen til én romlig de-
talj i operatørens hode.

Østerrikeren Eduard von Orel hadde i 1908
klart å konstruere et revolusjonerende tegne-
apparat med utgangspunkt i stereokompara-
toren. Her er en beskrivelse fra 1921 fritt
gjengitt: «En tegnestift kan beveges over kart-
planet ved hjelp av et system med sleider og
vektarmer som er forbundet med de to bilde-
platene slik at det romlige målemerket i dob-
beltmikroskopet alltid synes å stå på det stedet
i rombildet som tilsvarer tegnestiftens posi-
sjon på kartet. Dessuten kan høyden avleses
direkte for ethvert punkt som er synlig i rom-
bildet». – Stereoautografen var oppfunnet. Det
var Zeiss i Jena som produserte instrumentet,
derav navnet Zeiss-Orel Stereoautograf. Gjen-
nom årene som fulgte kom det flere forbedrin-

Prinsippskisse av Zeiss-
Orel Stereoautograf. 
(Kilde: Eika: Fotogramme-
tri, 1933)
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ger som gjorde at man kunne slippe noen av
de strenge kravene til opptaksgeometrien
som gjaldt for de første utgavene.

Norsk fotogrammetri fra starten
Det var i arktiske strøk den første norske
kartleggingen med fotogrammetri skjedde.
Fyrst Albert av Monaco hadde ekspedisjoner
til Svalbard i 1906 og 1907 under ledelse av
rittmester Gunnar Isachsen. Sammen med
Alfred Koller og Arve Staxrud gjorde Isach-
sen et betydelig kartleggingsarbeid, først
med målebord, som var datidens domineren-
de kartleggingsmetode, deretter med foto-
grammetri. Kartleggingen med fotogramme-
tri fortsatte i 1910–1911. Det ble utgitt kart i
målestokkene 1:100 000 og 1:200 000, og de
ble betegnet som en prestasjon både når det
gjaldt kvalitet og områdets størrelse. Foto-
grammetrien hadde vist sine fortrinn frem-
for målebordsmålinger. Kartlegging av Sval-
bard fortsatte etter 1911 med målebordsfoto-
grammetri. I 1920 ble den stereofotogram-
metriske metode tatt i bruk. Flere polare om-
råder ble kartlagt, deriblant Bjørnøya, Øst-
Grønland og områder i Antarktis.

I fastlands-Norge var det naturlig nok
Norges geografiske oppmåling (NGO) som
tok i bruk den nye måleteknikken fotogram-
metri. Fra 1899 ble det tatt fotografier til
støtte under tegningen av terrenget. Det ble
ikke gjort noen fotogrammetrisk rekonstruk-
sjon, men det kan betraktes som en forsiktig
forløper for fotogrammetri; vi kan kalle det
«fotostøttet målebordskartlegging». 

NGO holdt seg orientert om bruken av fo-
togrammetri blant annet ved studieturer til
Tyskland og Østerrike. De gode erfaringer
fra kartleggingen på Svalbard var kjent,
ikke minst fordi topografer fra NGO var med
på Svalbard og ved beregnings- og konstruk-
sjonsarbeidet etterpå. I egen regi foretok
NGO forsøkskartlegging på Senja i 1908.
Der fikk man erfare svakhetene ved måle-
bordsfotogrammetri, – at denne metoden
ikke egnet seg like godt i alle typer terreng.
Identifikasjon av samsvarende punkt på bil-
dene kunne være meget vanskelig i småku-
pert terreng med vegetasjon. 

Med disse erfaringene, sammen med
kunnskapen om at en nyere og bedre metode

var utviklet, valgte NGO å satse på stereofo-
togrammetri. Dermed var Norge et av de før-
ste land i Europa som besluttet å bruke ste-
reofotogrammetri i landets topografiske
kartlegging. Etter en avslått søknad i 1907,
ble det etter ny søknad bevilget penger for å
sende en topograf til et kortvarig opphold
ved Militärgeografiches Institut i Wien i
1909. På grunnlag av erfaringene fra dette
studieoppholdet, ble det lagt en plan for an-
skaffelse av fotogrammetrisk utstyr. Det
skulle anskaffes to sett fototeodolitter med
utstyr, en stereokomparator og en stereoau-
tograf. I løpet av 1910–14 ble det bevilget
penger og innkjøpt utstyr. 

Prisen på stereoautografen hadde imidler-
tid steget betydelig innen man fikk bestilt.
Prisen var mer enn firedoblet på grunn av
betydelige forbedringer, så bestillingen på
stereoautografen måtte annulleres. Før en

Zeiss Fototeodolitt (Foto: Norsk Kart-
museum)
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ny søknad om større bevilgninger ble sendt,
ville man være sikker på at instrumentet nå
virkelig var et ferdig utviklet produkt. Etter
en studiereise i 1913 ble dette bekreftet, og
det ble søkt om bevilgning til kjøp. Nå hadde
prisen steget med ytterligere femti prosent.
Stortinget fant ikke plass til tilleggsbevilg-

ningen. Så kom første verdenskrig med yt-
terligere utsettelse. Etter nytt forsøk i 1917,
fikk NGO bevilget midler for 1917–20 til ste-
reoautografen. Ferdig montert og justert i
juli 1920 kostet den kr. 40 000,–. Instrumen-
tet var dyrt, men det utgjorde en formidabel
forbedring i kartkonstruksjonen. 

Den første stereofotogrammetriske oppmå-
lingen ble startet på Torskenhalvøya i Senja
i 1910, – først med lånt utstyr på grunn av
forsinket levering. Fra 1913 fortsatte målin-
gene med eget fotoutstyr. Etterarbeid, med
stereokomparatormålinger, punktberegnin-
ger og kartkonstruksjon, ble gjort gjennom
de neste to vintrene. Noen bilder ble forsøks-
vis sendt til Østerrike, der kartkonstruksjo-
nen ble gjort med Zeiss-Orel Stereoautograf.
Dette var en helt annen verden. Kartet ble
optisk-mekanisk tegnet direkte i en ønsket
målestokk. Det ble rapportert at instrumen-
tet «… leverer en konstruktiv tegning av alle
konturene (vannsystemet, kommunikasjons-
nettet, skoggrenser, bebygning m.v.) som kan
tas ut av fotogrammene og gir det geometrisk
eksakte forløp av hvilkensomhelst høidekur-
ve». – Etter et par år med befaring og supple-
ring i marka, ble gradteigskartene M6 og M7
gitt ut som de første fotogrammetrisk kon-
struerte kart ved NGO.

I årene som fulgte ble fotogrammetri
brukt i kartleggingen en rekke steder i lan-

det. I årsberetningen for NGO for 1927 gjen-
gis resultatene fra en sammenligning av
kostnadene ved målebordskartlegging og fo-
togrammetri. Kostnadene for fotogrammetri
var lavere i noen tilfeller og høyere i andre.
Resultatene ga med andre ord ikke et enty-
dig uttrykk fotogrammetriens økonomiske
fordeler. Men når man tok i betraktning at
noen av de kartlagte terrengtypene kunne
være ugunstig for fotogrammetri, at måle-
bordspersonellet var godt innkjørt og ruti-
nert, mens fotogrammetriens personell var
urutinert og trengte opplæring og utvikling
av rasjonelle metoder underveis, og at tiden
for markarbeid ble vesentlig kortere med fo-
togrammetri, – så ble konklusjonen at «foto-
grammetrien økonomisk kan hevde seg ved
siden av målebordsmålingen under topogra-
fisk måling i Norge, når den anvendes i ter-
reng som ligger til rette for dens spesielle tek-
nikk». Etter hvert ble det gjort flere tiltak og
forbedringer i arbeidsrutinene. En økono-
misk oversikt i 1935 viste at fotogrammetri-
en var blitt mer kostnadseffektiv, og den var

Zeiss-Orel Stereoautograf i
bruk. (Foto: Norsk Kartmu-
seum)
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fullt akseptert som målemetode – ved siden
av målebordsmåling. Om oppmålinger som
foregikk i Jotunheimen i tiden 1935–1940,
sies det: «Målingen ble i sin helhet utfört ter-
restrisk stereofotogrammetrisk i målestokken
1:50 000, og de stillede forhåpninger til meto-
dens effektivitet og prisbillighet gikk i enhver
henseende i oppfyllelse. Ved siden derav har
originalkartene – særlig over Vest-Jotunhei-
men – en ganske spesiell teknisk interesse.
Dette forrevne, detaljerike tinde- og breområ-
de er tegnet med en rikdom og klarhet i fjell-
og bredetaljer som visstnok er uten sidestykke
i Oppmålingens historie – forsåvidt topogra-
fisk gjengivelse angår.»

Terrestrisk fotogrammetri ble brukt ved
NGO helt fram til 1953. Men da var også luft-
fotogrammetrien tatt i bruk for lenge siden.

Luftfotogrammetri
Behovet for å få best mulig oversikt over
landskapet som skulle kartlegges, førte tid-
lig til et ønske om å ta bilder fra luften. Laus-
sedat gjorde sine forsøk med fotografering
fra ballong. Flere fortsatte med lignende for-
søk. Men det viste seg vanskelig å ta bilder
fra ballong slik at de var egnet til måling, så
dette ble ikke noen bærekraftig oppmålings-
metode. Da flyene kom, var man raske til å
ta med seg kamera for å ta bilder fra luften.
Det tok imidlertid mange år å utvikle utstyr
og metoder som løste problemene ved å bru-
ke bilder fotogrammetrisk. For eksempel
trengtes det mer kompliserte og arbeidskre-
vende beregninger når verken posisjon eller
orientering av bildene var eksakt kjent, slik
det var ved terrestrisk fotogrammetri. Stereo-
instrumentene, autografene, måtte videreut-
vikles for å takle de nye forholdene. I slutten
av 1920- årene var instrumenter og arbeids-
metoder modne for praktisk bruk.

I 1932 fikk NGO sitt første flykamera, og
det ble gjort noen forsøk på kartlegging med
luftfotogrammetri. Marinens flyvåpen foretok
flygningene. Kartkonstruksjonen ble gjort
med enkelt og billig utstyr, etter den såkalte
«transformasjonsmetoden» (rektifisering).
Som man kan forstå, ble ikke dette noen stor
suksess. Metoden forutsetter et ganske flatt
terreng. I Norge har vi så store høydeforskjel-
ler at det må brukes stereoskopiske måleme-

toder. Dermed var det nødvendig å anskaffe
mer avansert utstyr. Men det var dårlig øko-
nomi og vanskelig å få bevilget penger til det-
te. Da kom det i stand et kreativt samarbeid
mellom NGO, Svalbardkontoret og skipsreder
Thomas Olsen, som førte til at det ble skaffet
tilstrekkelige midler til anskaffelse av tids-
messig utstyr. NGO kjøpte en Zeiss Stereopla-
nigraf med tilhørende flykamera, og det var
på plass i høsten 1936. 

Prøvekartlegging ble satt i gang. Vurderin-
gen etter det første store arbeidet, med kart-
legging over Sør-Varanger, var at metoden
fullt ut svarte til forventningene, mens den
økonomisk var langt bedre enn forventet. Opp-
målingen fant også grunnlag for å fastslå at
det var vertikalfotografering som var det bes-
te, og ikke skråfotografering, som også hadde
vært diskutert. Et annet forhold som ble klar-
lagt, var at det hadde store fordeler å utføre
passpunktbestemmelse etter at flybildene
var tatt. Som passpunkt ble brukt skarpe ter-
rengdetaljer, og disse kunne velges i over-
lappsområder, slik at det totale antall punk-
ter kunne reduseres. Punktene ble bestemt
trigonometrisk. Kartlegginger som fulgte ble
delvis foretatt i samarbeid med kommuner, –
da gjerne i stor målestokk. Et helt spesielt
prosjekt var kartlegging av Jostedalsbreen.
Med Stortingets samtykke ble dette utført i
samarbeid med tyske vitenskapsmenn. Foto-
graferingen ble gjort, og konstruksjonen

Zeiss Stereoplanigraf.
(Foto: Norsk Kartmuseum)
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skulle etter planen foregå i Tyskland. Så kom
krigen, og arbeidet stoppet opp.

I disse prosjektene ble det private firmaet
Widerøe’s flyveselskap A/S benyttet til foto-
graferingen. NGO mente at det var bedre med
en privat partner enn militære fly. For det mi-
litære flyvåpenet måtte innsats for et sivilt
formål alltid tilpasses militære hensyn, noe
som under visse omstendigheter kunne tenkes
å hindre framdrift i kartleggingen. Samarbei-
det med Widerøe var vellykket. Firmaet hadde
allerede erfaring med egen bruk av luftfoto-
grammetri. Dermed hadde de kompetanse
som gjorde det mulig å gjøre nødvendige til-
pasninger til flyplaner underveis. Fotografe-
ringen over Jostedalsbreen var et godt eksem-
pel på vellykket resultat av en krevende opp-
gave. I 1937 ble den første langsiktige kon-
trakten med Widerøe inngått. Den ble siden
forlenget, og samarbeidet varte i mange år. 

Kartlegging i arktiske strøk
Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser
foretok kartleggingsarbeider både i Arktis og
i Antarktis. Da de begynte med luftfotogram-
metri, valgte de i stor grad å benytte skråfo-
tografering. Foruten godt innsyn i bratte
fjellsider, ble det argumentert med behov for
relativt få passpunkter, fordi hvert bilde dek-
ket et stort område. Det var også nevnt at
skråfotografering ikke stilte så store krav til
navigeringskart. – På Øst-Grønland ble det i
1932, mens Norge ennå mente vi hadde noe
der å gjøre, tatt 2100 skråfotogrammer over
et område på 30 000 km2. Halvparten var
ukjent land. Siden det ikke fantes utstyr for
kartkonstruksjon fra flybilder i Norge på den
tiden, ble konstruksjonen gjort i Tyskland i
samarbeid med Dr. Ing. Otto Lacmann (Tid-
ligere teknisk leder i Kartkontoret Stereo-
grafik AS i Kristiania. Nå fotogrammetripro-
fessor i Berlin). – På Svalbard fortsatte kart-
leggingen med flyfotografering i 1936. Flyet
var utlånt fra Marinens Flyvevåben; et
norskbygd sjøfly av type MF11. Fotogram-
metristen B. Luncke forteller: «Opstigningen
til 3 500 m høide tok gjerne ½ time. Flyets
vekt i lastet stand var ca. 3 200 kg. Lasten be-
stod av 900 l bensin og 45 l olje, radio med ak-
kumulator, fotografiapparat med tilbehør,
vekt 60 kg, nødlandingsutstyr som besto av

telt, soveposer, proviant, vesentlig pemmikan
og sjokolade, gevær, kokestell, røykbomber og
gummibåt. Hertil kom 3 mann med fallskjer-
mer». Det rapporteres at de ikke fikk bruk
for nødutstyret.

Sjøfly av typen MF11, bygd ved Marinens fly-
fabrikk. Denne flytypen ble brukt under kart-
leggingen på Svalbard 1936. (foto: Marine-
museet, Horten)

Fra 1936 ble det også gjort omfattende kart-
legging i Antarktis. Fotograferingen foregikk
1936–37 på en ekspedisjon som var bekostet
av konsul Lars Christensen. Viggo Widerøe
var fører av flyet og løytnant Nils Romnæs
var fotograf. Tross vanskelige vær- og isfor-
hold ble det oppnådd gode resultater. Det ble
tatt 2 200 skråfoto, stort sett på samme måte
som på Svalbard. Flyhøyden var 1 400 til
2 000 meter. Det fantes lite grunnlagsdata;
ett stedbestemt punkt på land, ellers nesten
bare flyhøyden. Ved orientering ble det be-
nyttet en framgangsmåte som kan beskrives
som en (grafisk) bildetriangulering med kal-
kerpapir. Noe av materialet, omtrent en tre-
del, ble konstruert i Sveits med Wild A5. Re-
sten ble konstruert i Norge på Zeiss Stereo-
planigraf. Kartene ble konstruert i 1:100 000.
Men siden det var skråbilder, var målestok-
ken så stor i nedre del av bildet, at det måtte
konstrueres i 1:10 000. Som resultat av kart-
leggingen ble det blant annet gitt ut et atlas,
Kystland i Antarktis, med kart i målestokk
1:250 000.

Etter andre verdenskrig
Under den tyske okkupasjonen av Norge var
det naturlig nok ikke gode vilkår for sivil
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luftfotogrammetrisk kartlegging. Materiale
som var fotografert før okkupasjonen, ble
konstruert ferdig. Ellers skjedde lite.

Etter krigen ble det imidlertid satset friskt
på luftkartlegging. NGO anskaffet en auto-
graf Wild A5 i 1947, tett fulgt av to Wild A6 i
1948, og enda en A6 i 1951. En stor oppgave
for NGO var å fornye topografiske kart over
hele landet. Nå som nye metoder gjorde det
mulig å lage mye bedre kart enn før, ble det
også stilt krav om bedre kart. Planer for en
ny hovedkartserie i målestokk 1:50 000 ble
lagt. Men kravene til framdrift var større enn
den kapasiteten NGO hadde. Forsvaret var
en viktig bruker av disse kartene og bidro til
at det ble inngått en avtale med USA om
både teknisk og økonomisk hjelp. Army Map
Service (AMS) bisto med å fylle et «hull» i
kartdekningen i Troms, og i løpet av somme-
ren 1955 fotograferte de nesten hele Sør-Nor-
ge i bildemålestokk 1:50 000. Det var også
meningen at AMS skulle stå for en vesentlig
del av konstruksjonen av kartene. Det siste
gikk ikke så bra. Det viste seg at konstruk-
sjonsoriginalene fra AMS inneholdt mye
«rart». Fototyding av norsk landskap bør for-
trinnsvis gjøres av nordmenn. Det ble da også
resultatet. Den delen AMS hadde forpliktet
seg til å konstruere, ble gjort av norske priva-
te firma, på amerikanernes regning. Bilde-
dekningen over Sør-Norge er unik, og den
kan fremdeles brukes som et tidsbilde for
hele landsdelen. Som grunnlag for kartkon-
struksjonen måtte den imidlertid snart forla-
tes. For at kartene skulle bli mest mulig a
jour, ble det gjort nye flyfotograferinger sam-
ordnet med fremdriften i kartproduksjonen.

Widerøe’s Flyveselskap satset også friskt
etter krigen. De hadde vært tidlig ute med fo-
togrammetrisk kartproduksjon og hadde
skaffet seg et marked for kartlegging i store
målestokker allerede før 1940. Og nå meldte
det seg stadig flere kunder som trengte slike
kart. Oppdragene med luftfotografering om-
fattet blant annet de nedbrente områdene i
Finnmark, der det trengtes nye kart for plan-
legging av gjenoppbyggingen. I tillegg til at
Widerøe allerede hadde noen års erfaring,
hadde firmaet det fortrinnet at de drev både
fotografering og kartkonstruksjon. Den foto-
grammetriske avdelingen økte maskinparken
og bemanningen, og i 1948 rapporteres det at

det arbeidet fem konstruktører i to skift. Både
kamera, konstruksjonsinstrumenter og meto-
der var i utvikling, slik at spesielt kartlegging
i store målestokker kunne utføres i stort om-
fang. Foruten fortsatt samarbeid med NGO
om luftfotografering, hadde Widerøe’s Flyve-
selskap kommuner, skogeierorganisasjoner,
private skogeiere og gruveselskaper blant
sine kunder, og firmaet ekspanderte kraftig
det neste tiåret. I 1959 hadde de 100 mann,
tre fotofly, samt flykamera og sju kartkon-
struksjonsapparater fra Wild. På den tiden
ble det sagt å være verdens største maskin-
park av Wild-utstyr i privat eie. 

Det var også andre private firma som drev
med luftfotogrammetri. Spesielt må nevnes
Dahls Oppmåling, drevet av Johan Jacob
Dahl. Dahl er ellers kjent som konstruktøren
av et selvreduserende tachymeter. Han over-
lot patentet til Carl Zeiss Jena, som produ-
serte det under navnet Dahlta. Fotogramme-
tri begynte Dahl med tidlig på 1900-tallet.
Han hadde den første fototeodolitten i Norge.
Men han fikk ikke den terrestriske foto-
grammetrien til å lønne seg. I 1937, like etter
at NGO hadde anskaffet sin Zeiss Stereopla-
nigraf, fant han ut at han ville konstruere
sin egen stereoautograf. Baalsrud, velkjent
norsk instrumentmaker, bygde prototypen.
Dahl introduserte flere nye prinsipper for
løsning av den fotogrammetriske rekon-
struksjonen. De store instrumentleverandø-
rene kom med lignende løsninger fra 1960 og
utover. Dahls autograf kunne operere med
«basis inn og basis ut». Det krevde at optik-
ken kunne veksle mellom hvilket bilde som
betraktes med henholdsvis høyre og venstre
øye. I stedet for å legge kompliserte optiske
elementer i strålegangen, som i for eksempel
Wild A7, løste Dahl dette med to separate op-
tiske system. Når operatøren skiftet modell
og byttet basis mellom inn og ut, så gikk han
på den andre siden av instrumentet og fort-
satte arbeidet med det andre okularsettet. –
Da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940,
ble instrumentet demontert og gjemt bort på
forskjellige steder for at det ikke skulle kun-
ne bli brukt av tyskerne. Etter krigen ble au-
tografen bygd opp igjen og satt i produksjon.
Det var i bruk i firmaet til midt på 1950-tal-
let. – Autografen ble holdt strengt hemmelig.
Noen få personer utenfor bedriften fikk an-
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ledning til å se den, og da etter skriftlig er-
klæring om å ikke bringe videre detaljer om
instrumentet. I dag kan Dahls autograf ses i
Norsk kartmuseum i Hønefoss.

Fjellangers oppmåling i Trondheim hadde
drevet kart- og oppmålingsvirksomhet siden
1910. I 1955 kjøpte de sitt første fotogramme-
triske instrument, en Wild A7. Etter hvert ble
også dette firmaet en betydelig produsent av
fotogrammetriske kart. Da eierne av Wide-
røe’s flyveselskap ville rendyrke selskapet
som flyselskap, ble fotogrammetriavdelingen
i 1970 skilt ut og solgt til Fjellanger, som da
skiftet navn til Fjellanger Widerøe A/S. 

Store målestokker – økonomisk 
kartverk
Økonomiske oversiktskart hadde vært etter-
spurt lenge, og det offentlige hadde gjort fle-

re forsøk på å sette i gang slik kartlegging
mange ganger. Det er omtalt slike forsøk al-
lerede på begynnelsen av 1800-tallet, og de-
batter og utredninger ble foretatt utover
1900-tallet. For eksempel ble det nedsatt en
kommisjon i 1919 som leverte sitt resultat i
1924. Der fantes utkast til ikke mindre enn 6
lover og planer. Dessverre førte ikke arbeidet
til noen konkrete resultater. I et tilbakeblikk
på hva han hadde vært med på i sin karriere,
uttrykte Johan Jacob Dahl seg slik om dette:
Blant det han hadde deltatt i, var « … en
mannsterk kommisjon «for opprettelse av et
økonomisk kartverk for Norge» (privat be-
nevnt den økonomiske kommisjon). Vi satt
sammen i 3 år og skrev et større opus, som
visst ingen har lest». – Noen må dog ha lest
den etter hvert. Kommisjonens arbeid hadde
betydning for arbeidet som ble satt i gang
med økonomisk kartlegging – en god stund
senere. Med fotogrammetrisk kartlegging, og
etter hvert luftfotogrammetri, var grunnla-
get lagt for mer effektiv og rask kartlegging.
Dermed var det klima for å ta opp saken
igjen. Noen spredte kartlegginger i måle-
stokk 1:10 000 ble gjort i slutten av 1930-
årene. En komite bestående av professor Loe
fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) og
major Bjørstad fra NGO ble nedsatt i 1938.
8. mai 1940 leverte de sin innstilling om
«Luftfotogrammetriens anvendelse for fram-
stillingen av økonomiske oversiktskarter».
Under okkupasjonen skjedde ikke mye, men
i 1945 ble saken tatt opp igjen. 

Fra krigen og utover i 1950-årene ble det
gjennomført en rekke store kartarbeid i for-
skjellige strøk av landet, for både offentlige
og private oppdragsgivere. I flere større kom-
muner og regioner ble det gjort oppmåling
for kart i målestokker som 1:5 000 og
1:10 000. Det viste seg at både kapasitet,
teknologi og kompetanse var til stede for at
private firma kunne påta seg oppdrag med
konstruksjon av kart i de aktuelle målestok-
kene. NGO forsøkte å få i stand en koordine-
ring av økonomiske kartprosjekt. En over-
ordnet prioritering av de ulike prosjektene
var ønskelig. Og det var viktig å få til ensar-
tede regler, slik at kartene kunne gjenbrukes
av andre enn den opprinnelige oppdragsgive-
ren. Kartkomiteen av 1957 la fram sin inn-
stilling i 1959, det ble laget en «Landsplan

Dahls autograf, nå på Norsk kartmuseum
(Foto: Knut Ragnar Holm)
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for økonomisk kartverk», og til slutt, i 1964,
ble det fattet et stortingsvedtak om «Ret-
ningslinjer for arbeidet med et økonomisk
kartverk». 

Ett prosjekt med kartlegging i store måle-
stokker skal nevnes spesielt. I et samarbeid
mellom sju kommuner på Bergenshalvøya og
Askøy, ble det i 1951 satt i gang fotogramme-
trisk kartlegging i målestokkene 1:5 000,
1:1 000 og 1:500. Med tilskudd fra Forsk-
ningsrådet ble prosjektet tett fulgt opp med
kontroller. De viste at resultatene var meget
tilfredsstillende, også for de største måle-
stokkene.

Når det nå var klart at fotogrammetri kun-
ne brukes for kartlegging i alle aktuelle måle-
stokker, fra 1:50 000 til 1:500, åpnet det for et
stort marked. Virksomheten økte for de firma
som utførte fotogrammetrisk oppmåling, og
nye firma kom til. Økningen fortsatte da øko-
nomisk kartlegging hadde kommet inn i ord-
nede former. Av Norges nasjonale rapporter til
ISP (International Society for Photogramme-
try) framgår det at det i 1960 var fire private
firma som drev med fotogrammetri. I 1968 var
det 9, og i 1976 var det blitt 13. Antallet auto-
grafer i bruk sier kanskje vel så mye om ek-
spansjonen. De samme årene var det hen-
holdsvis 20, 50 og 100 autografer i drift.

Utstyr – utvikling og revolusjon
De instrumentene som var i bruk på 1970-
tallet, arbeidet etter de samme hovedprin-
sippene som instrumentene fra 1930-tallet.
Selvsagt hadde det foregått en utvikling, og
1970-tallets instrumenter var mye bedre,
men de var fremdeles i prinsippet analoge
regnemaskiner som løste oppgaven med å
regne om bildekoordinater fra to bilder til en
tredimensjonal modell av terrenget ved hjelp
av optikk og mekanikk. Kartdetaljer ble teg-
net på et tegnebord med bevegelser som var
direkte mekanisk overført fra bevegelser av
et målemerke i stereomodellen. 

Utover på 1960-tallet ble det montert elek-
troniske «givere» på instrumentene. Disse ga
ut elektroniske pulser som kunne omregnes til
lengdemål for bevegelsene i hver akseretning.
De store leverandørene av fotogrammetriut-
styr leverte utstyr som foretok omregning og
skrev ut koordinatene på hullbånd eller hull-

kort sammen med litt ekstra informasjon som
operatøren kunne taste inn. Disse registerver-
kene var store og uhåndterlige («Som et mid-
dels kjøleskap», se bildet), og de var dyre.
Funksjonaliteten var enkel: Ett og ett punkt.
Likevel var det et framskritt for numerisk ori-
entering av modellene, og for å ta ut koordina-
ter for numerisk aerotriangulering. Tidligere
måtte tallene leses av fra skalaer på instru-
mentet og skrives for hånd. 

I andre bransjer tok man i bruk numeriske
tegnemaskiner, styrt av kommandoer og koor-
dinater fra hullbånd. Noen mente at det var
på tide å benytte slikt utstyr til karttegning
også. Da kom ønsket om å ta ut større meng-
der av modellkoordinater fra stereoinstru-
mentene og transformere dem til kartkoordi-
nater for uttegning på numeriske tegnemaski-
ner. De framsynte så vel for seg at det kunne
transformeres og tegnes kart i flere målestok-
ker – fra de samme konstruksjonsdataene. 

Flere kartselskap startet utvikling av eget
utstyr for registrering av koordinater. Nå
hadde det kommet mikrodatamaskiner som

Det første utstyret som Wild laget for auto-
matisk koordinatregistrering. I «skapet» til
venstre lå elektronikken som omformet pul-
ser til koordinater og sendte dem videre. På
tastaturet i midten kunne operatøren sette
inn punktnummer og eventuelle koder som
ble sendt sammen med koordinatene, – i før-
ste omgang til en skrivemaskin, men etter
hvert også til hullbånd- eller hullkort-stan-
ser. (Bildet er sakset fra: http://www.leica-
geosystems.com/media/new/product_solu-
tion/History_Poster_POS_2010_en.pdf)
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kunne programmeres til å gjøre noe mer enn
bare å skyfle koordinatdata ut på et lagrings-
medium. Det ble laget interaktive systemer
som lettet arbeidet for operatørene. For oss
som er vant med dagens datasystemer, vil
nok dette virke latterlig primitivt. På den ti-
den var det en revolusjon. 

– Ikke alle forsøkene resulterte i et ferdig
system. Men flere ble både brukt i egen bedrift
og solgt til andre. Etter hvert har utviklingen
av datautstyr gått i retning av standardise-
ring, og de store utstyrsleverandørene har ut-
viklet sine systemer for datainnsamling og
håndtering av kartdata. Norske system har
imidlertid også fulgt med og er i daglig drift i
2014, – riktignok ikke sammen med autogra-
fer. Det har i mellomtiden skjedd to revolusjo-
ner når det gjelder stereoinstrumenter.

I fotogrammetrisammenheng har uttryk-
ket «analytisk» blitt brukt om det å beregne
ved hjelp av formler. Dette ble gjort ved måle-
bordsfotogrammetrien. Så kom en periode
med analoge regnemaskiner, autografer. Men
formlene var kjent. Og de som analyserte(!)
formlene, visste at autografene og de metode-
ne som ble brukt ved aerotriangulering, ikke
var optimale for å oppnå best pålitelighet og
nøyaktighet. Når så regnekraft og kapasitet i
datamaskinene økte, var fotogrammetristene
tidlig ute med å finpusse formlene, den ana-
lytiske fotogrammetrien, og ta i bruk data-
maskinene. I første omgang ble det utviklet
bedre metoder for aerotriangulering. Så fant
man ut at numerisk beregning kunne brukes
i et stereoinstrument i stedet for den meka-
niske «gjenskaping av strålegangen». Det
analytiske stereoinstrumentet var kommet.
Instrumentet besto av to bildeholdere med
optisk system for stereobetraktning. Bilde-
holderne ble beveget med servomotorer styrt
av datamaskinen, og bildekoordinatene ble
registrert fortløpende. Operatøren styrte be-
vegelsene med en «3D-mus» eller håndratt og
fotplate som i autografen. Operatørens beve-
gelser ble registrert av datamaskinen, som
regnet om til tilsvarende bevegelse i de to bil-
dene og styrte bildeholdernes servomotorer.
Dersom modellen var orientert, skjedde dette
slik at operatøren hele tiden, som i autogra-
fen, så det romlige målemerket i stereomo-
dellen. Datamaskinen holdt rede på terreng-
koordinater og kunne lagre dem i samsvar

med de kommandoer som ble gitt. Datainn-
samlingssystem for kart var selvsagt noe som
enkelt kunne kobles til instrumentets styre-
system. Mange funksjoner kunne gjøres au-
tomatisk, og oppgavene gikk raskere og sik-
rere. Instrumentet ble på engelsk kalt «Ana-
lytical Plotter», noe som ble oversatt direkte
til «analytisk plotter» på norsk. I dagligtale
ble instrumentet ofte kalt «analytt».

Det må nevnes at et av de første analytis-
ke instrumentene som ble vist fram for ISPs
verdenskongress, i Helsinki 1976, var utvi-
klet i et samarbeid mellom Zeiss Jena og
NLH. Programvaren var utviklet i Norge og
kjørte på en minidatamaskin fra Kongsberg
Våpenfabrikk, mens den mekaniske delen
med optikk kom fra Zeiss. Navnet var Stereo-
dicomat. Instrumentet ble ikke satt i pro-
duksjon, men prototypen var en stund i bruk
i et norsk firma. Det ble også utviklet et en-
klere analytisk instrument i Norge, Carto In-
struments AP190. Dette ble laget i flere ek-
semplarer, og det var i bruk spesielt i skog-
kartlegging, blant annet på Norsk institutt
for jord- og skogkartlegging (NIJOS).

Norske kartprodusenter var raske til å an-
skaffe og ta i bruk de nye instrumentene, og
fra 1980 ble de gamle autografene gradvis er-
stattet med analytiske instrumenter.

Utviklingen av datamaskiner og program-
vare fortsatte. I 1992 kom den første foto-
grammetriske arbeidsstasjonen (DFA) til
Norge. I dette «stereoinstrumentet» hadde
man også fjernet de mekaniske bildeholder-
ne med tilhørende optikk. Arbeidsstasjonen
arbeidet med digitale bilder som ble betrak-
tet på dataskjerm. Dermed hadde instru-
mentet ingen andre bevegelige deler enn det
styreverktøyet som operatøren trengte for å
bevege målemerket. Dette åpnet for at enda
mer av den fotogrammetriske prosessen
kunne automatiseres. Men bildene som ble
brukt, kom fremdeles fra analoge kamera.
Det vil si at de var på film og måtte digitali-
seres. Funksjonaliteten til DFA var i ut-
gangspunktet den samme som i analytiske
instrumenter. Indre orientering ble gjort ved
måling av rammemerker, og relativ og abso-
lutt orientering foregikk ved å måle inn en
rekke punkt. Men der analytten hadde lettet
arbeidet i forhold til autografen ved automa-
tisk å «vandre» til aktuelle posisjoner, der
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hoppet nå målemerket til nye punkt på et øy-
eblikk. I tillegg kom nå de mulighetene som
digital bildebehandling ga: Automatisk gjen-
kjenning av punkt ved bildematching. 

De første digitale fotogrammetriske arbeids-
stasjonene var UNIX-baserte med kostbare
grafikkort, prosessorer og skjermer. Inter-
graphs ImageStation6887 (Matrix), Leica Hel-
ava DPW770 (Norsk polarinstitutt) og Zeiss
Phodis ST30 (Blom) var de første som ble tatt i
bruk til produksjon i Norge. Fra 1997 kom det
PC-baserte DFA-systemer under Windows NT.
Dette innebar at man kunne skaffe seg en DFA
ved å bruke en vanlig (litt kraftig) Windows-
basert arbeidsstasjon og kjøpe den nødvendige
programvaren med noe spesielt utstyr.

De fleste firmaer og institusjoner som had-
de en historie i fotogrammetrisk produksjon,
fortsatte i flere år med to produksjonslinjer
med både analytiske og digitale stereoin-
strumenter. Det nyetablerte Kristiansand-
firmaet Scanmap AS etablerte umiddelbart
heldigital kartproduksjon da de startet opp
på midten av 1990-tallet. Riktignok var det
ingen tvil om at automatiseringsmulighete-
ne i digital fotogrammetri åpnet for større ef-
fektivitet innen enkelte deler av kartleg-
gingsprosessen, blant annet aerotriangule-
ring og høydemålinger i åpent terreng. Men
utviklingen av rutiner for automatisert kart-
legging var fortsatt i startfasen, så man var
fremdeles avhengig av en betydelig andel
manuell tolkning og måling utført av stereo-
operatører. På dette punktet var nok det
nevnte firmaet vel optimistisk, så det gikk
konkurs etter få år. Resten av kartbransjen
fortsatte imidlertid med å følge utviklingen
og gikk etter hvert over til å bruke kun DFA.

Digitale flykamera 
Fotogrammetrien hadde siden starten basert
seg på spesialutviklede kamera. Analoge fly-
kamera hadde stadig blitt videreutviklet,
blant annet med kompensasjon for bevegel-
sen under eksponeringen (FMC – Forward
Motion Compensation) fra 1987. For bruk i
DFA, ble de analoge bildene digitalisert ved
skanning i spesielle fotoskannere.

Da utviklingen av digitale fotosensorer og
kamera hadde nådd et tilstrekkelig nivå om-
kring år 2000, begynte flykameraprodusen-

tene også å tilby dette. Utfordringene med å
erstatte de stabile, analoge kameraene og
det store bildeformatet (23 cm x 23 cm) med
digitale sensorer, førte til at to ulike konsept
ble tatt i bruk, nemlig matrisesensorer (som
vanlige digitale kamera) og linjesensorer
(som benyttes i blant annet satellitter). Det
var vanskelig å lage matrisesensorer som
var store nok og som samtidig hadde tilstrek-
kelig planhet og stabilitet. Derfor ble matri-
sekameraene laget som en samling med flere
kamera, der de forskjellige bildene ble satt
sammen til ett større bilde i etterkant. I 2002
utførte Fjellanger Widerøe Geomatics en
sammenliknende undersøkelse av digitale
flykamera fra to leverandører, DMC fra Z(I
Imaging og ADS40 fra Leica Geosystems,
ved testflygninger over ulike områder. Resul-
tatene viste at begge typer kamera kunne
brukes i ulike oppgaver under norske for-
hold.
Det var en krevende prosess å ta i bruk før-
ste generasjon av digitale kamera. Kamera-
og bildegeometri skapte en god del hodebry
for både leverandører og brukere de første
årene. Nye produksjonslinjer måtte etable-
res hos flyfotofirmaene for å få rådataene
over til ferdige bilder som kunne brukes i
DFAene. Blant fordelene med de nye kame-
raene, var at de ga vesentlig bedre radiome-
trisk oppløsning. Det vil si at man kunne fin-
ne flere nyanser i lyse og mørke områder av
bildene enn det man kunne med skannede,
analoge bilder. Siste fotografering i Norge
med analogt kamera ble foretatt i 2007.

Litt om orientering av bilder og 
modeller – aerotriangulering
For å kunne måle eller beregne punkter
med fotogrammetri, må bildenes oriente-
ring være kjent. Så lenge man drev med ter-
restrisk fotogrammetri, og tok bilder med
fototeodolitt, ble orienteringen stort sett be-
stemt ved innmåling av standplass på bak-
ken og ved direkte måling av orienterings-
vinklene. Passpunkt, punkt i bildene som
har kjente terrengkoordinater, ble brukt,
men stort sett bare som kontroll. Da luftfo-
tograferingen kom, var det ikke mulig å
måle inn hver standplass. Da ble man av-
hengig av et antall passpunkt i hver stereo-
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modell for å kunne finne orienteringen. Ved
kartlegging av områder som omfatter man-
ge modeller, blir det behov for mange pass-
punkt. Det var tidkrevende og dyrt å måle
inn passpunkt, så det kom tidlig ideer om
hvordan man kunne klare seg med færre
terrengmålte punkt. Flere kreative metoder
ble forsøkt, blant annet metoder der man fy-
sisk hektet sammen bilder (formodentlig
kopier) ved hjelp av fjærbelastede felles-
punktkoblinger. 

Den metoden som ble grunnlaget for vide-
re utvikling, kan beskrives slik: Man plukket
ut skarpe detaljer som var tydelige i nabomo-
deller og brukte dem til å transformere
sammen modellene i en bildestripe til sam-
me koordinatsystem. Så kunne man trans-
formere alle målte punkt i hele stripen til
terrengsystem med de kjente punkt som fan-
tes, selv om ingen modell alene hadde til-
strekkelig kontroll. Når kartet skulle kon-
strueres, ble de innmålte og transformerte
fellespunktene i hver modell brukt som pass-
punkt. I praksis ble ikke modellene transfor-
mert sammen med beregninger. De ble hek-
tet sammen ved det som kaltes «Folgebildan-
schluss» i stereoinstrumentet. Når en modell
var ferdig målt, lot man høyre bilde stå i ro
og definerte det som venstre bilde i neste mo-
dell. Så la man inn det neste bildet i stripen
som nytt høyre bilde. Autografene hadde
bare to bildeholdere. Uten å gå i detaljer,
nevnes begrepet «basis inn – basis ut», som
er det prinsippet som gjorde denne fram-
gangsmåten mulig i instrumentene på en en-
kel måte. – Nå ble det jo introdusert feil i
stripen etter hvert som modellene ble hektet
på. Man fant ut at det måtte gjøres korrek-

  

    

Ulike prinsipp for digitale flykamera:
Øverst: prinsipp for linjesensorer. Ter-
renget skannes av sensorer som ser for-
over, rett ned og bakover. I prinsippet
dannes ett bilde fra hver sensor per fly-
stripe. (Ill. fra Leica-brosjyre) Nederst:
Kamera med flere flatesensorer (bilde-
brikker). Bilder tas med flere kamera,
som hvert har en eller flere bildebrikker.
Alle bildene settes sammen til ett større
bilde under etterbehandlingen. (Ill. fra
brosjyrer og konferanseartikler)

Fysisk blokkutjevning a la Jerie 1958 
(Ill. fra en artikkel av Jerie, 1957–1958)
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sjoner på de terrengkoordinatene man hadde
funnet. Man brukte først grafiske metoder
for å finne korreksjonene på hvert punkt i en
stripe. Etter hvert som det kom regnekraft,
kom numerisk stripeutjevning, blokkutjev-
ning med striper, blokkutjevning med uav-
hengige modeller, og endelig blokkutjevning
etter strålebuntmetoden. Så lenge de analo-
ge stereoinstrumentene var i bruk, var det
passpunktenes koordinater som var etter-
spurt. Etter at analytiske – og senere digita-
le – instrumenter er tatt i bruk, er det orien-
teringselementene for hvert bilde som er in-
teressante. Når de er kjent, kan de settes di-
rekte inn i instrumentene, og man slipper
tidkrevende prosedyrer for orientering av
hver modell.

Satellittnavigasjon og 
treghetsnavigasjon i flyfotogrammetri
En klassisk utfordring i fotogrammetrifaget
opp gjennom historien, har vært å kunne be-
stemme de ukjente ytre orienteringselemen-
tene for hvert bilde uten å måtte benytte seg
av et visst antall kjentpunkt på bakken. Man-
ge kreative metoder har vært forsøkt, men de
har enten vært for kostbare, utilstrekkelige
eller unøyaktige. Det var først da satellittba-
sert posisjonsbestemmelse ble tatt i bruk i fly
på midten av 1980-tallet at man fikk verktøy
for å realisere direkte bestemmelse av ytre
orientering. Kinematisk GNSS (den gang
GPS) ble testet ut både i USA og Europa, og
norske miljøer var tidlig ute. I et SATMAP-
prosjekt (GPS anvendt for flyfotogrammetri –
GAFF) finansiert av Forskningsrådet, ble de
første undersøkelser av dette i Norge utført av
Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser
(IKU) i samarbeid med Fjellanger Widerøe og
NLH i 1988–89. Opptaksposisjonene for hvert
bilde, beregnet med metoder for differensiell
kinematisk GNSS, ble brukt som observasjo-
ner i blokkutjevningen (uavhengige model-
ler). Konklusjonen var at dette hadde et po-
tensiale for høy nøyaktighet og en betydelig
reduksjon av antall kjentpunkt. En viderefø-
ring av arbeidet ble utført ved Institutt for
kartfag ved NLH på starten av 1990-tallet i
doktorgradsprosjektene til Leif Erik Blanken-
berg (fotogrammetri) og Ola Øvstedal
(GNSS). Samarbeidet resulterte blant annet i

etablering av Testfelt Fredrikstad og videreut-
viklingen av blokkutjevningsprogrammet
NLHBUNT (strålebuntmetoden), som begge
fikk stor betydning for norsk flyfotogramme-
tri over lengre tid. Takket være nært samar-
beid mellom NLH, firmaer og Geovekst var
Norge blant de absolutt første til å ta i bruk
GNSS-støttet fotogrammetri i kartproduk-
sjon med Sandefjordprosjektet i 1993.

Bruken av differensielle metoder er basert
på referansestasjon eller referansenettverk
(f.eks CPOS) relativt nær flygningen. Behovet
for større fleksibilitet førte til utvikling av al-
ternative løsninger for GNSS-prosessering.
En metode basert på Precise Point Positio-
ning (PPP) ble utviklet ved UMB (Ola Øvste-
dal, Jon Glenn Gjevestad og Narve Kjørsvik)
og testet ut i samarbeid med blant annet Sjø-
kartverket fra 2002. Kommersiell programva-
re basert på dette ble utviklet av Terratec. 

Selv om man etter hvert kunne bestemme
koordinatene for fotograferingsposisjonene
ved GNSS, gjenstod de tre siste orienterings-
elementene, rotasjonene for kameraet, for at
man skulle klare seg helt uten kjentpunkt på
bakken. Treghetsnavigasjon (Inertial Navi-
gation System, INS) hadde vært brukt i en
årrekke til navigasjon både på land, på van-
net og i luften før man begynte å ta dette i
bruk for flyfotogrammetri. I 1998 ble de før-
ste forsøkene gjort i Norge gjennom et sam-
arbeid mellom Fotonor, NIJOS og NLH. Re-
sultatene fra denne undersøkelsen viste at
en absolutt nøyaktighet bedre enn en meter
på bakken var oppnåelig ved bruk av GNSS
og INS sammen og at det dermed var inter-
essant for enkelte formål. Senere ble både in-
strumentering og beregningsmetoder videre-
utviklet, og i dag er oppnåelig nøyaktighet på
sub-desimeternivå.

Avslutning
Fotogrammetrien har vært i utvikling gjen-
nom halvannet århundre, hvorav ett hundre
år i Norge. Som skrevet i starten, har jeg
vært innom en del poster på veien. Men det
er mye mer å fortelle. Blant annet burde vi
ha vært innom nærfotogrammetri. Det ble
markedsført allerede rundt 1920 i Norge, og
historien viser at nordmenn og norske firma
har vist faglig kompetanse og kreativitet
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som har blitt lagt merke til også på dette fel-
tet. – Men det får bli en annen reise.

Før siste punktum settes, må forfatteren
sende en hjertelig takk til alle dem som har
bidratt med informasjon. Takk til dem som
tok seg tid da jeg ba om en prat, og takk for
mottatt lesestoff og forslag. Dette gjelder så-
pass mange at det er best å ikke nevne noen
ved navn. Ett unntak må gjøres: Ivar Maa-
len-Johansen har vært til spesielt stor hjelp,
med innspill, kommentarer, diskusjoner og
korrektur-, og kontroll-lesing. Takk!

Kildehenvisninger i selve teksten er valgt
bort. Men nedenfor finnes en liste med litte-
ratur som i større eller mindre grad er benyt-
tet som kilder.
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