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Pendulum observations were made across Norway between 1892 and 1903 by Professor Oskar Emil
Schiøtz, under the auspices of the Norwegian Commission for the European Arc Measurements.
They constitute the first national gravity net in Norway. An extension into the Arctic Ocean was ob-
tained during Fridtjof Nansen’s North Polar Expedition 1893-1896 by employing the frozen-in polar
ship Fram as an observation platform for a pendulum instrument. These were the first gravity de-
terminations ever obtained at sea. The precision of 10-15 mGal was not sufficient to detect geoid un-
dulations, but confirmed the flattening of the Earth towards the pole. Globally there were 2700 data
points measured by the turn of the century. Using a calibrated value at Potsdam, Germany, the global
dataset represented the first global gravity network, termed the Potsdam system.
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Innledning
Den første systematiske kartleggingen av
tyngdekraften i Norge ble foretatt med pen-
delobservasjoner mellom 1892 og 1903. Tre
tiår tidligere hadde Norge forpliktet seg til
deltakelse i et europeisk gradmålingssamar-
beid som etter flere navneskifter ble til orga-
nisasjonen International Association of Geo-
desy (IAG) i 1919 da geofagene etter første
verdenskrig ble organisert under Internatio-
nal Union of Geodesy and Geophysics
(IUGG). I 1876 ble finansieringen av den
norske innsatsen en egen post på statsbud-
sjettet og arbeidet ble organisert av den nor-
ske gradmålingskommisjonen. Denne pro-
sjektorganisasjonen skulle komme til å ek-
sistere i fem tiår.

Problemstillingen som ble løftet fram i be-
gynnelsen av 1860-årene var knyttet til jord-
klodens form og størrelse. Det var etablert
kunnskap at jorden ikke var en kule. Både
tidligere gradmålinger og teoretiske arbei-
der av Newton og Huygens basert på prinsip-
pet om hydrostatisk likevekt hadde klargjort
at jorden var flattrykt ved polene. Etter
hvert som gradmålingsrekkene fikk lenger
utstrekning og instrumentene fikk bedre
målepresisjon, konvergerte verdiene for jord-

klodens ekvatorradius og graden av flattryk-
ning mot de moderne verdiene vi kjenner i
dag. I datidens språkdrakt ble jordklodens
form beskrevet av en rotasjonsellipsoide der
den lille aksen falt sammen med planetens
rotasjonsakse og den store aksen lå i ekva-
torplanet. I midten av det nittende århun-
dret var det imidlertid fremkommet eksem-
pler på avvik fra den ellipsoidiske formen.
Geodetiske trekantmålinger mellom enkelte
astronomiske observatorier på det europeis-
ke kontinentet gjorde det mulig å beregne
forskjellen i geodetisk bredde og lengde.
Noen steder stemte verdiene ganske godt
med de tilsvarende størrelsene bestemt ved
astronomiske observasjoner, men det fantes
eksempler på avvik som var større enn må-
leusikkerheten. En mulig tolkning var at det
fantes regionale eller lokale variasjoner i
tyngdefeltet som medførte at loddlinjen på
stedet (som astronomene justerte sine in-
strumenter etter) ikke falt sammen med ret-
ningen til den lokale ellipsoidenormalen
(som representerer vertikalen i den ellipsoi-
diske jordmodellen som geodetene benyttet
til trekantberegningene). Det observerte
loddavviket (en meget liten vinkel) ble der-
ved en parameter for å etterprøve om jordens
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tyngdefelt kunne beskrives tilfredsstillende
med en matematisk rotasjonsellipsoide, eller
om tyngdefeltet var en mer komplisert rom-
lig funksjon. Dersom det siste skulle være
tilfellet, burde man også forvente variasjo-
ner i de lokale verdiene for tyngdekraften ut-
over de endringene med breddegrad som
fulgte av flattrykningen mot polene.

Norges bidrag til den europeiske gradmå-
lingsrekken var en geodetisk trekantrekke
mellom Svinesund og Levanger. På Eke-
bergsletta i Oslo og i militærleiren Rindelei-
ret ved Levanger ble det i 1864 målt opp pre-
sise grunnlinjer på vel 3 km lengde med ut-
styr lånt fra det svenske vitenskapsakade-
miet (Fearnley et al. 1882a). I årene som fulg-
te ble alle vinkler i trekantrekken mellom de
to stedene målt med teodolitt og tilhørende
geodetiske beregninger gjennomført (Fearn-
ley et al. 1880, 1882b, 1885, 1887, 1888). En
tidligere oppmålt trekantrekke mellom Oslo
og Bergen (Næser 1890) ble inkludert i data-
materialet. Mellom 1868 og 1881 ble det ut-
ført astronomiske observasjoner i 9 feltstasjo-
ner (59°<<64°) til bestemmelse av astrono-
misk breddegrad (Geelmuyden 1895). I til-
legg kom breddebestemmelser på observato-
riene i Oslo og Bergen. Sammenligning av
disse verdiene med de geodetiske påviste
loddavvik for første gang i Norge (Geelmuy-
den 1895). Det innebærer at massefordelin-
gen i Sør-Norge er slik at den forårsaket mål-
bare avvik fra den glatte overflaten til rota-
sjonsellipsoiden på lengdeskalaer over noen
hundretalls km i nord-syd retning.

Tyngdemålinger i Norge
De første tyngdemålingene i Norge ble gjort
av engelskmannen Edward Sabine i Ham-
merfest og Trondheim i 1823. En ekspedisjon
med skip fra den britiske marinen kartla
tyngdekraft og magnetfelt i Nord-Europa og
Arktis den sommeren. En meterlang rever-
sjonspendel med svingetid på ett sekund
konstruert av Henry Kater ble benyttet til
relativ bestemmelse av tyngdens akselera-
sjon i forhold til et kalibrert utgangspunkt i
London. Nøyaktigheten var på noen titalls
mGal. Både Frankrike og Storbritannia
gjennomførte slike ekspedisjoner til mange
steder i verden i de neste ti årene. Så stoppet

målingene opp, bl.a. fordi flere forsøk på å
bedre presisjonen ikke lyktes.

I 1880-årene utviklet Robert von Sterneck
(1887) i Wien et pendelinstrument der pende-
lens lengde var 25 cm og svingetiden ½ se-
kund. Apparatet var plassert under en klokke
som kunne evakueres for luft og temperatur-
kontrolleres slik at luftmotstand og varmeut-
videlse av metallet ikke skulle påvirke måle-
resultatet så mye som før. Instrumentet var
transportabelt og kunne benyttes til relative
målinger av tyngdens akselerasjon fra et sted
til et annet. Det kunne utstyres med forskjel-
lige pendler som var individuelt kalibrert i
Wien og observasjonene gikk ut på å bestem-
me svingeperioden så presist som mulig.

Den norske gradmålingskommisjonen fi-
nansierte anskaffelse av et slikt instrument
til fysikkprofessor Oskar Emil Schiøtz ved
Universitetet i Oslo i 1892. Det var utstyrt
med fire forskjellige pendler. Samtidig pågikk
forberedelsene til Fridtjof Nansens Fram-ek-
spedisjon til Polhavet, og Nansen anskaffet et
Sterneck-apparat med to pendler til kartleg-
ging av tyngdekraften i nordområdene i tilfel-
le de skulle støte på øyer eller nytt land der
slike målinger kunne gjennomføres. Ved å be-
stemme tyngdens akselerasjon på høye bred-
degrader gjennom hele Norges lengde fra syd
til nord og videre ut i Polhavet så langt mot
nordpolen som mulig, ville Norge bidra med
unike data til det europeiske samarbeidets
kartlegging av jordklodens gravitasjonsfelt.
Flere andre land anskaffet Sterneck-appara-
ter for å bestemme tyngdeverdier over hele
det europeiske kontinentet.

Forenklet pendelteori
En pendel som svinger periodisk fram og til-
bake er drevet av tyngdekraften på stedet.
Hvis svingningen får fortsette i lang tid vil
utslagsvinkelen gradvis avta og pendelen
vil til slutt falle til ro langs loddlinjen på
stedet. Hvordan dette forløper avhenger
bl.a. av massefordelingen i pendelen. Der-
som massen er samlet i en liten kule i enden
av en tråd som ikke veier noe i forhold til
kulen, har vi en tilnærmelse til en matema-
tisk pendel. Det gir en forenklet teoretisk si-
tuasjon å beskrive. Svingeligningen for en
matematisk pendel er en annenordens diffe-
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rensialligning med tyngdekraften K=mg
som drivkraft

der størrelsene er knyttet til skissen i figur 1:
l er pendelens lengde, m er massen, g er
tyngdens akselerasjon,  er vinkelutslaget i
pendelbevegelsen, og t er tiden.

Figur 1. Størrelser som påvirker den perio-
diske svingningen av en matematisk pendel.

Hvis vi integrerer ligningen over en svinge-
periode P, får vi et elliptisk integral å løse.
Det har ingen eksakt aritmetisk løsning. Ved
rekkeutvikling finner vi

De høyere ordens leddene får gradvis min-
dre innflytelse på resultatet og hvis utslags-
vinkelen 0 er liten blir også annenordens
leddet ubetydelig. Da kan tyngdens aksele-
rasjon g [ms–2] bestemmes ved å måle perio-
den P [s] for en pendellengde l [m]

Referansestasjon
Schiøtz etablerte en referansestasjon for
tyngdemålinger i Universitetets astronomis-
ke observatorium i Oslo (figur 2). Der målte
han før og etter sine sommerekspedisjoner til
andre deler av landet og før og etter Nansens
ekspedisjon til Polhavet 1893–1896. Under
selve ekspedisjonen i Polhavet ble instru-
mentet betjent av Sigurd Scott-Hansen.
Analyse av dataene ble foretatt av Schiøtz
(1901a).

Ved de gjentagende måleseriene på refe-
ransestasjonen la Schiøtz (1893) til grunn en
kalibrering av de enkelte pendlene som ble
gjort i Wien der referanseverdien for tyng-
dens akselerasjon ble angitt til g=9,80866
ms–2. Schiøtz erfarte at ytre forhold kunne
påvirke måleresultatene. Vibrasjoner fra
trafikk eller tyngre arbeidsoperasjoner kun-
ne skape vibrasjoner i grunnen som påvirket
svingeprosessen. Til og med skiftende vind
av litt styrke kunne forårsake vibrasjoner i
bygningen. Derfor ble usikkerheten i de en-
kelte målingene litt forskjellig fra gang til
gang. I figur 3 har vi plottet middelverdier
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Figur 2. Observatoriet i Oslo (venstre) var Norges første referansestasjon for tyngdemålinger
med Sterneck-pendel (midten) av fysikkprofessor O. E. Schiøtz (høyre). 
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for måleserier som hver kunne foregå over
noen dager. Usikkerheten i de enkelte punk-
tene er fra 9 til 16 mGal.

Vi har funnet observasjonsserier mellom
1892 og 1897 med de to pendelapparatene
som ble anskaffet til Norge. Middelverdien
for disse måleresultatene er g = 9,81955
 0,00008 ms–2, altså et standardavvik på
 8 mGal.

Feltobservasjoner
Mellom 1892 og 1903 gjennomførte Schiøtz
(1893, 1894, 1895, 1901, 1908) 8 sommer-
ekspedisjoner over hele Norge og målte
tyngdens akselerasjon på 42 steder (Fig.
4). Under Fridtjof Nansens ekspedisjon til
Polhavet 1893–1896 frøs skipet Fram fast i
isen i tre år og drev nordvestover med
havisen. Fra tid til annen ble koordinatene
bestemt slik at den underliggende hav-
strømmen kunne kartlegges. Om bord
gjorde de mange typer observasjoner knyt-
tet til flere fagdisipliner. Sigurd Scott-
Hansen gjorde 10 måleserier med Sterne-
ck-pendel for å bestemme tyngdekraften.

Siden skipet var frosset fast i isen ble det
antatt at det utgjorde en stabil måleplatt-
form. Tre av måleseriene ble foretatt i en
snøhytte ute på pakkisen. Et par ganger
viser målingene større usikkerhet enn
vanlig. De er knyttet til datoer da det rap-
porteres om lyder fra pakkisen, antagelig
forårsaket av ispakking og vibrasjoner. 

Scott-Hansens observasjoner er første
gang i historien at tyngdekraften bestem-
mes til havs. I forordet til den vitenskapelige
rapporten fra Fram-ekspedisjonen skrev
Fridtjof Nansen (1901): «We met with no
land in the North Polar Basin, and thus the
ordinary conditions for making pendulum
observations did not exist. But Scott-Han-
sen thought that the strong ship frozen firm-
ly into the drifting ice, or the ice itself, might
possibly afford a sufficiently solid base for
the pendulum apparatus. […] Thus the first
series of pendulum observations which have
ever been made over the sea, were made
over the deep North Polar Basin. […] It now
appears that these observations afford per-
haps some of the most important results of
the expedition.»

Figur 3. Middelverdier av måleserier med Sterneck-pendel i Observatoriet i Oslo, foretatt mel-
lom 1892 og 1897 av O. E. Schiøtz.
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Resultater
Observasjonene til Schiøtz utgjør det første
tyngdenettet for Norge. Mens han gjennom-
førte sitt observasjonsprogram ble det ved
hovedkontoret for det europeiske gradmå-
lingsprosjektet i Potsdam gjort et forsøk på å
bestemme en referanseverdi for tyngdens
akselerasjon som skulle være bedre enn den
i Wien. Kühnen og Furtwängler (1906) gjor-
de repeterende måleprogrammer med fem
forskjellige pendelapparater mellom 1898 og
1904. Etter å ha kombinert alle resultatene
konkluderte de at tyngdens akselerasjon i
referansestasjonen på Geodetisk Institutt i
Potsdam var g = 9,81274  0,00003 ms–2, alt-
så med et standardavvik på 3 mGal. Med
denne verdien som referanse beregnet Emil
Borrass (1911) nye tyngdeverdier for alle
målesteder i verden, uansett hvilket måle-
system eller kalibreringssted som tidligere
hadde vært benyttet. I alt omfattet tyngde-
målingene 2736 stasjoner fram til Borrass
utga sin katalog over verdier i Potsdamsys-
temet. Norge bidro med 52 stasjoner i Norge
og Polhavet, og 1 i Russland. Potsdamsys-
temet ble først erstattet av International
Gravity Standardization Net 1971 (IGSN 71)
av IUGG i 1971, etter at det i lengre tid had-
de vært avdekket at det måtte foreligge et
avvik i kalibreringsverdien for Potsdam på –
14 mGal.

Hvis vi setter sammen alle de norske ob-
servasjonene av tyngde, på land og til sjøs, og

nedfører verdiene til midlere havnivå, vil de
representere geoiden i Norge og Arktis fra
bredde 58° til 86°. I Fig. 5 er disse verdiene
sammenlignet med beregnede verdier i de
samme koordinatene for Hayfords rotasjons-
ellipsoide fra 1909, som noen år senere skul-
le bli vedtatt av IUGG som global referanse-
ellipsoide. 

Den lineære regresjonen mellom de to da-
tasettene er meget god og viser at tyngdemå-
lingene ikke var nøyaktige nok til å avdekke
avvik i tyngdefeltet fra den glatte fordelin-
gen som representeres av ellipsoideflaten. Et
par avvikende punkter under regresjonslin-
jen er muligens forskjøvet langt nok til at de
kan mistenkes å være reelle avvikere. Men i
det hele fremstår geoiden som lik med refe-
ranseellipsoiden. På dette tidspunktet i his-
torien var altså de geometriske observasjo-
nene mer følsomme enn tyngdeobservasjone-
ne, siden avvik fra ellipsoiden ble detektert
flere steder i loddavviket.

Avslutning
Norges deltakelse i det europeiske gradmå-
lingsprosjektet fra 1862 stilte krav til måle-
presisjon, instrumentering og målemetoder
som ennå ikke var innført i NGO. De første ti-
årene var innsatsen utelukkende rettet mot

Figur 4. Kart som angir målestedene for pendelobservasjoner i Norge og i Polhavet 1892–1903.
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trianguleringen mellom Svinesund og Levan-
ger samt de tilhørende grunnlinjer og astrono-
miske observasjoner. Omkostningene ved ny-
anskaffelser og opplæring førte til at Norge lå
etter mange andre land i framdriften. Under
ledelse av den nasjonale gradmålingskommi-
sjonen anskaffet landet gradvis de pålagte
vannstandsmålere og instrumenter for nivel-
lement og tyngdemåling slik at et høyde-
system kunne utvikles for å bestemme orto-
metriske høyder. Tyngdemålingene var ikke
presise nok til å skille ut kortperiodiske varia-
sjoner i tyngdefeltet og avdekket bare flattryk-
ningen av jordkloden mot polen. Sammenlig-
ning av geodetisk og astronomisk bestemt
bredde på flere steder i Norge avdekket
loddavvik som tilsa at geoiden hadde undula-
sjoner overlagret en rotasjonsellipsoide. De
norske tyngdedataene hadde samme presisjon

som i andre land og inngikk i etableringen av
det globale Potsdamsystemet. Norge bidro
også med de første tyngdemålinger til havs.
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