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The formal decision to establish an astronomical reference meridian in Trondheim was made in Co-
penhagen in 1785. Its purpose was to serve the first geodetic reference frame in Norway which was
established by triangulation 1779–1799. The latitude of Trondheim had already been determined to
a few arcseconds from meridian transits of the sun and stars. A small astronomical observatory was
operated 1783–1791 to determine the longitude. Time determinations were made with a transit in-
strument and a pendulum clock. Lunar occultations, a transit of Mercury, and eclipses of the sun,
moon, and Jovian satellites were observed with a long-focus Dollond refractor. Many of the instru-
ments are on display in the museum of the Norwegian Mapping Authority. We have searched ar-
chives in Denmark and Norway to recover original observations, correspondence, and other docu-
ments. This allows us to trace the history and to reanalyse observational data to determine statisti-
cal uncertainties and gain insight into systematic effects. Observing sites have been identified and
allow comparison between historical results and modern GPS measurements.
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Innledning
Beliggenheten av et sted på jordkloden har i
flere hundre år vært angitt ved stedets
breddegrad og lengdegrad. Begge koordina-
tene er vinkler. Stedets bredde er vinkelen
mellom jordklodens ekvatorplan og norma-
len til stedets tangeringsplan. Hvis sist-
nevnte tangerer en rotasjonsellipsoide til-
passet jordklodens fysiske dimensjoner står
den lokale normalen loddrett på ellipsoiden.
Vinkelen mellom normalen og ekvatorpla-
net definerer da den geodetiske bredden til
stedet. Hvis tangeringsplanet represente-
rer horisontalplanet definert av tyngdefel-
tet på stedet vil normalen definere loddlin-
jen. Vinkelen mellom denne og ekvatorpla-
net definerer da den astronomiske (noen
ganger omtalt som den geografiske) bred-
den til stedet. Dersom jordkloden hadde
vært en perfekt kule ville både loddlinjen og
ellipsoidenormalen falt sammen og gått
gjennom kulens sentrum. De definerer da
en geosentrisk bredde.

Lengdegraden er vinkelen mellom to meri-
dianplan. Sistnevnte oppstår gjennom kra-
vet om at det skal inneholde jordklodens ro-
tasjonsakse og et sted av interesse. Betrak-
ter vi to steder på jordkloden kan vi angi
lengdegradsforskjellen mellom dem som en
vinkel i ekvatorplanet. Vi står altså fritt til å
velge utgangspunkt for dette vinkelmålet. I
over 100 år har praksis vært å tilordne meri-
dianplanet gjennom Greenwich lengdegrad
null. Lengdegraden kan angis som vinkel-
mål eller som tidsmål ved at en omkrets på
360º tilsvarer en rotasjon av jordkloden på 24
timer.

Før denne konvensjonen ble inngått i 1884
hadde flere nasjoner sine egne nullmeridia-
ner. Kolonimaktene hadde store flåter og var
avhengige av navigasjon på verdenshavene
for både militære og kommersielle operasjo-
ner. Den nasjonale kartleggingen i den en-
kelte stat var ofte nært knyttet til militære
forhold. Fastlegging av landets grenser og
anlegg av fortifikasjoner og veier var viktige
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drivkrefter for beslutning om landets opp-
måling og kartlegging. Senere kom skattleg-
ging av eiendommer, ressurskartlegging og
sivil infrastruktur til som forsterkende argu-
mentasjon. Resultatene av nasjonal oppmå-
ling og kartlegging ble i mange land holdt
hemmelig. De fleste land valgte sitt eget ut-
gangspunkt for koordinatbestemmelsen. I
Norge startet den geodetiske oppmålingen i
1779 med en trekantrekke mellom svenske-
grensen og Glomma fra Kongsvinger til
Trondheim. Det trengtes kart til planlegging
av forsvaret mot en potensiell svensk inva-
sjon. De militære landmålerne etablerte
lengdebasiser og midlertidige målestasjoner
på fjelltopper slik at avstander kunne bereg-
nes plangeometrisk på grunnlag av målte
vinkler. Det første året knyttet de samtlige
geodetiske operasjoner til flaggstangen på
Kongsvinger festning som utgangspunkt for
det planlagte arbeidet. De bestemte bredde-
graden og meridianens retning ved astrono-
miske observasjoner. Til bestemmelse av ste-
dets lengdegrad observerte de tidspunktet
for en solformørkelse den 14. juni 1779. Det
synes imidlertid som at tilsvarende ikke ble
observert noen andre steder. I hvert fall ble
det aldri beregnet en astronomisk lengde-
grad for Kongsvinger i årene som fulgte. Ob-
servatørene ble også hindret av dårlig vær
høsten 1779 og fikk ikke en eneste observa-
sjon av måneokkultasjoner av stjerner eller
av formørkelser av Jupiters måner mens de
var i Kongsvinger. Kongsvingers beliggenhet
i forhold til de astronomiske observatoriene
på kontinentet ble aldri bestemt. Den opp-
rinnelige planen om å etablere nullmeridian
i Kongsvinger ble altså ikke realisert. Kongs-
vinger ble kun et utgangspunkt for beregnin-
gen av de geodetiske dataene.

Da trekantrekken var fullført til Trond-
heim ble det besluttet i København våren
1785 at den geodetiske oppmålingen skulle
videreføres langs hele kysten tilbake til Oslo
og videre til svenskegrensen. Begrunnelsen
for kystoppmålingen var behovet for bedre
kystkart til sikker navigasjon for fiskeflåten
og skipstrafikken samt etablering av havner,
nødhavner og ankringsplasser. Den geodetis-
ke delen av prosjektet varte til 1799 og var
da kommet til Oslo. Etter noen års opphold
under Napoleonskrigene ble trianguleringen

ført til Kongsvinger. En beregning av Norges
første geodetiske referanseramme (Petter-
sen 2009) kunne dermed gjennomføres av
Benoni Aubert i 1813.

Nullmeridian i Trondheim besluttes
Da kystoppmålingen ble besluttet av danske
myndigheter utarbeidet Thomas Bugge en
detaljert instruks til de militære landmåler-
ne. Bugge ble professor ved universitetet i
København i 1777 og leder for det astrono-
miske observatoriet på Runde Tårn. Han
hadde ledet oppmålingen av Danmark i de
foregående 15 årene. I 1778 fikk han det fag-
lige ansvaret for den geodetiske og astrono-
miske oppmålingen av Norge. Den ble be-
sluttet av general Wilhelm Huth og finansi-
ert av militære budsjetter. Noen års forsøk
på kartlegging av grenseområdene mot Sve-
rige uten et geodetisk grunnlagsnett hadde
slått feil, og Bugge fikk ansvaret for anskaf-
felse av instrumenter og opplæring av perso-
nell. Løytnantene Johan Jacob Rick og Ditlev
Wibe fulgte Bugges forelesninger og gjen-
nomførte øvelsesobservasjoner på observato-
riet på Runde Tårn i København. Sommeren
1779 ble de sendt til Norge for å starte arbei-
det med utgangspunkt i Kongsvinger fest-
ning. De sendte jevnlig observasjonsresulta-
ter til Bugge for kontroll og veiledning. Deler
av denne korrespondansen finnes i hånd-
skriftsamlingen på Kongelig Bibliotek i Kø-
benhavn. Sammen med de av observasjons-
bøkene som er bevart i arkivet på Kartverket
har jeg rekonstruert så mye som mulig av ob-
servasjonsgrunnlaget. Det danner grunnla-
get for analysene i denne artikkelen.

Hva var kjent i 1785?
Bugges (1785) instruks slo fast at en hoved-
meridian skulle etableres ved astronomiske
observasjoner i Trondheim. Et lite observa-
torium skulle innrettes til formålet. Astrono-
miske breddebestemmelser var allerede fore-
tatt. Bugge stilte derfor som oppgave at leng-
degraden skulle bestemmes til en nøyaktig-
het av noen få tidssekunder. «Denne Meridi-
an maalt efter de sphæriske Trianglers form-
ler reduseres til noget merkeligt Punkt i
Trondhiem, saasom […] Domkirken. [Denne]
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Meridian bliver da Hoved Meridianen for
den heele norske Kysts Opmaaling, og alle
Hoved Stationers, saa vel østlige som vestlige
Avstand fra samme bliver da at beregne tilli-
ge med deres Sydlige afstand fra bemelte Kir-
ke saa at en hvis Stations Længde og Brede
fra Trondheim af kan beregnes og findes.»

Bugge hadde selv vært i Trondheim 24 år
tidligere for å observere en Venuspassasje og

kjente de lokale forhold. «Da Trondhiem Me-
ridian blive Hoved Meridian for de eneste
Carter over Kysterne; saa vil det være af den
yderste Vigtighed at bestemme Længden af
Trondhiem, hvilken endnu er meget uvis.»

De første astronomiske stedsbestemmelse-
ne vi kjenner til for Trondheim ble gjort i
1761. Det året var det Venuspassasje over sol-
skiven. Måling av tidspunktene for begynnel-
se og slutt for dette fenomenet kunne gi data
til å bestemme lengdeskalaen i solsystemet,
men kunne også benyttes til å avlede koordi-
nater. Mange land sendte derfor observatører
til høye breddegrader i håp om at noen ville få
pent vær på rett tidspunkt. Til Trondheim
kom den 21 år gamle Thomas Bugge, som
nettopp hadde avsluttet sin universitetsut-
dannelse og var assistent på observatoriet på
Runde Tårn (Andersen 1968:12). Sammen
med den to år yngre Urban Bruun Aaskov be-
stemte han breddegraden ved å måle meridi-
anhøyder av sola. Den 6. juni 1761 hadde de
klarvær i den siste fasen av Venuspassasjen
og gjorde tidsbestemmelser da Venus forlot
solskiven. I Trondheim var også Jørgen Nico-
lai Holm, professor designatus ved universite-
tet i København og medlem av den norsk-
svenske grensekommisjonen siden 1752. Han
ble like etter medlem av det som skulle bli det
danske vitenskapsselskapets landmålings-
kommisjon. De ansatte Bugge som geografisk
landmåler i 1762. 

Disse observatørene fikk følgende resulta-
ter:

Kilder: Bugge (1784), Newcomb (1891:283), Short (1761:624), Wargentin (1784)

Vi har beregnet tidspunktene for Venuspassa-
sjen i 1761 basert på efemerider for planete-
nes bevegelser rundt sola (www.calsky.org).
Ved å korrigere universaltiden (UT) for tids-
jevningen kan lengdegraden avledes ved sam-
menligning med observasjonene. De spriken-
de tidspunktene for Venus’ indre kontakt med
sola gir henholdsvis Λ=11º 31’ og 11º 07’ øst for

Greenwich. Ytre kontakt gir Λ=11º08’.
Holm observerte tre formørkelser av Jupi-

termånene i oktober 1761, da han passerte
Trondheim på vei sørover etter sommerens
grenseoppmåling. Wargentin (1784) har
sammenlignet tidspunktene med observasjo-
ner i Paris og Wien. Det gir en lengdegrad på
Λ=42m07s ± 80s = 10° 31.8′ ± 20′ ø. Grw.

Figur 1: Thomas Bugge

Observatør Breddegrad Venus, tid for

indre kontakt

Venus, tid for

ytre kontakt

Bugge & Aaskov 63º 26’ 06” 09h03m27s 09h20m15s

Holm 63º 26’ 10” 09h01m49s
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I 1769 var det ny Venuspassasje. Maximi-
lian Hell (1770), direktør ved det keiserlige
observatorium i Wien, ledet en ekspedisjon
til Vardø. På vei nordover i 1768 observerte
han i Trondheim meridianhøyden til sol og
stjerner. Dette gjentok han på vei sørover i
1769. Resultatet ble Φ=63º 26’ 09” ± 16”. Til
sammenligning gir GPS, korrigert for
loddavvik (Geelmuyden 1895), 63º 25’ 56” på
samme observasjonssted.

Vi må konkludere at breddegraden for
Trondheim var bestemt til omtrent 15” mens
verdiene for lengdegraden sprikte med opptil
en hel grad.

Et midlertidig observatorium i 
Trondheim 1783–1791
Da Rick og Wibe etter fire års triangulering
var kommet et stykke nordover med trekan-
trekken fra Kongsvinger gjorde de Trond-
heim til sitt vinterkvarter i 1782. De stilte
opp instrumentene i en bygning som tilhørte
artilleriet, litt sør for Erkebispegården. Den
lå 470 m sør for Vår Frues kirke der Hell
gjorde sine breddebestemmelser. Rick og
Wibe (1783) bestemte observatoriets bredde
til Φ=63º 25’ 47”, som tilsvarer 63º 26’ 02” for
Vår Frues kirke.

For å finne lengdegraden skulle tidsbestem-
melse gjøres for måneokkultasjoner av stjer-
ner, formørkelser av sol og måne, og av Jupi-
ters måner ved hjelp av en 2 meter lang re-
fraktor med akromatisk optikk fra Dollond i
London. Planen var at samtidige observasjo-
ner i Trondheim og København (der Bugge
skulle observere) skulle gi lengdeforskjellen
mellom de to observatoriene. Sommeren
1785 fikk de tilsendt et passasjeinstrument
fra instrumentmaker Johan Ahl i Køben-
havn (Rick et al. 1785). Det ble fastmontert
på en tømmersøyle av furu i observatoriet og
innjustert til meridianen. I den posisjonen
ville observatørene kunne bestemme lokal
tid ved å avlese meridianpassasjer av sol og
stjerner. Da vinterkulda satte inn, erfarte de
at søylen flyttet seg litt til tross for at den
gikk 2 m ned i bakken. Trådkorset i passasje-
instrumentet forskjøv seg 9–10 sekunder ut
av meridianen, men holdt seg stabilt der (Wi-
be og Vibe 1785). De observerte jevnlig kor-
responderende høyder på hver side av meri-
dianen med den geografiske sirkelen for å
overvåke passasjeinstrumentets asimutfeil.
Under den verste kulda stoppet pendeluret
flere ganger og de fikk tilsendt et nytt fra Kø-
benhavn sommeren 1786 (Clasen 1786, Wibe
1786b). Prosjektet var tydeligvis så viktig for
ledelsen i København at det ikke sto på res-
surser.

Rick hadde fått administrative oppgaver i
Norges geografiske oppmåling (NGO) i 1785
og flyttet til Oslo. I Trondheim fikk Ditlev
Wibe hjelp av sin yngre bror Niels Andreas

Figur 2: Geografisk sirkel av Johan Ahl, be-
nyttet til breddebestemmelse i Trondheim.
Utstilt i Observatoriet, Oslo.

Figur 3: Ditlev Wibe
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Vibe, som hadde gjennomgått opplæring i
København fem år tidligere. Den geodetiske
delen av prosjektet opplevde urolige bud-
sjett-tider. I 1788 ble Ditlev Wibe utnevnt til
krigskommissær i Trondheim. Han forlot
NGO, men påtok seg å fortsette de astrono-
miske observasjonene i Trondheim på frivil-
lig basis. Da budsjettproblemene ble løst i
1790 ble løytnantene Niels Andreas Vibe og
Benoni Aubert ansatt som landmålere i
NGO. De fortsatte trianguleringen sørover
langs kysten. I 1791 ble de astronomiske in-
strumentene overført fra Trondheim til Ber-
gen der en kontrollmeridian skulle etableres
av Vibe og Aubert. Flere av instrumentene er
utstilt i Kartverkets museum.

Lengdebestemmelser i Trondheim 
1783–1791
Astronomiske fenomener av forskjellig slag
ble observert for å finne Trondheims lengde.

Tidspunktet for et fenomen ble avlest på et
pendelur som ble justert ved meridianpassa-
sje av sol eller stjerner. Ved å sammenligne

tidspunkter observert på to eller flere steder
kunne lengdeforskjeller avledes. Dette var
enkle beregninger for formørkelser av sol,
måne og Jupiters måner. Planetpassasjer
over solskiven og måneokkultasjoner av
stjerner forløp imidlertid forskjellig avhen-
gig av observasjonsstedenes bredde og krev-
de omfattende beregninger før lengden kun-
ne avledes. Observasjonsresultatene ble be-
kjentgjort årlig, bl.a. Astronomisches Jahr-

Figur 4: Passasjeinstrument av Johan Ahl, utstilt i Kartverkets museum, Hønefoss.

Figur 5: Niels Andreas Vibe og Benoni Aubert.
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buch, i håp om at simultane observasjoner
andre steder ble tilgjengelig for beregning.
Ofte var det ikke tilfellet (bl.a. fordi været
hadde hindret observasjoner) så bare noen få
beregninger ble gjennomført i samtiden.

For å utnytte flest mulig av observasjone-
ne i Trondheim har vi sammenlignet dem
med beregnede tidspunkter. Flere typer pro-
grampakker er benyttet til disse teoretiske
beregningene. Observert lokal tid i Trond-
heim er korrigert for tidsjevningen før sam-
menligning med beregnet universaltid (UT).
I det følgende omtales resultatene for de en-
kelte fenomenene.

Måneokkultasjoner
Den første vellykkede observasjonen for å
fastlegge nullmeridianens lengdegrad var en
måneokkultasjon av stjernen Alcyone (η Tau)
i Pleiadene den 9. februar 1783. Senere ble
denne og andre stjerner målt flere ganger.

Ved to anledninger ble planeten Jupiter ok-
kultert av månen. Vi har klart å rekonstrue-
re 19 hendelser fra tilgjengelig arkivmateri-
ale. For disse har vi beregnet teoretiske pre-
diksjoner av tidspunktene ved å benytte pro-
gramvare som baserer seg på moderne mate-
matisk beskrivelse av månens perturberte
bevegelse rundt jorden og som korrigerer
stjernenes koordinater i den celeste referan-
serammen for endringer i jordens bane, end-
ringer i jordaksens retning i rommet, varia-
sjoner med tiden i jordens rotasjon, og stjer-
nenes egenbevegelser. Prediksjonene i UT
fra Occult (www.lunar-occultations.com) og
fra Lunar Occultation Workbench (doa-si-
te.nl/low) samsvarer innenfor noen få sek-
under. Korreksjoner for tidsjevningen er fra
Astronomisches Jahrbuch. En sammenlig-
ning med de observerte tidspunktene gir
Λ=41m47s ± 24s = 10º 27’ ± 6’ ø. Grw.

Formørkelser av Jupiters måner
Observasjonene av Jupiters Galileiske må-
ner begynte i september 1784 (Rick og Wibe
1785). Vinteren før sto Jupiter for lavt på
himmelen. En Dollond refraktor ble benyttet
til å bestemme tidspunktet når en måne gikk
inn i slagskyggen til Jupiter, eller kom ut

igjen. Ditlev Wibe benyttet en tysk astrono-
misk almanakk til å anslå når fenomenene
skulle finne sted. Den første høsten fikk han
to observasjoner. Deretter fikk han 9, 11, og 6
formørkelser i hver av de neste tre vinterse-
songene sammen med broren. De to siste se-
songene gjorde han 7 og 1 observasjon. Niels

Figur 6: Refraktor med objektivlinse av Dollond, utstilt i Kartverkets museum, Hønefoss.
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Andreas Vibe avsluttet observasjonsserien i
Trondheim den 2. april 1791.

Lengdegrader fra sammenligning med 
modeller
Arkivkildene har avdekket 36 observerte for-
mørkelser i Trondheim. Ved å sammenligne
med datidens forutberegning av tidspunktet
for Berlin (Astronomisches Jahrbuch) finner
vi en lengdeforskjell mellom Trondheim og
Berlin på ΔΛ =11m54s ± 88s. Det gamle obser-
vatoriet i Berlin lå 53m34s ø. Grw. (USNO
1948), hvilket gir Λ = 41m40s ± 88s = 10° 25′ ±
22′ ø. Grw. for Trondheim. 

Siden de innerste månene Io og Europa
har raskere omløpstider enn de to ytterste,
så oppstår det flere formørkelser av dem.
Selve formørkelsesfasen forløper også ras-
kere. Siden datidens forutberegninger var
empirisk bestemt, ble det store usikkerhe-
ter for de to ytterste månene. Hvis vi bare
benytter dataene for Io og Europa (22 obser-
vasjoner), som er de mest presise, får vi en
lengdegrad for Trondheim på Λ = 10º 28’ ±
12’ ø. Grw. 

Imidlertid finner vi at gjennomsnittet for
19 innganger til formørkelse er 42m 08s ± 39s

= 10º 32’ ± 10’ø. Grw., mens det er 40m 28s ±
42s = 10º 07’ ± 11’ ø. Grw. for 7 utganger fra
formørkelse. Forskjellen mellom de to feno-
menene er 1m 40s. Observasjon av de to feno-
menene forårsaker altså en betydelig syste-
matisk effekt med henholdsvis over- og un-
derestimering av lengdeforskjellen.

Vi har også sammenlignet de observerte
tidspunktene med prediksjoner fra moderne
numeriske modeller for de Galileiske måne-
nes bevegelser rundt Jupiter. Vi har bereg-
net tidspunkter i UT (www.imcce.fr) for de
observerte formørkelsene på grunnlag av L1-
efemeriden (Lainey et al. 2004) og E5-efeme-
riden (Lieske 1998). De kan gi individuelle
formørkelsestidspunkt med forskjeller opp
til 5 minutter, og særlig store avvik for de to
ytre månene. Korrigert for tidsjevningen fin-
ner vi 38m24s ± 43s for 19 innganger til for-
mørkelse og 44m15s ± 48s for 7 utganger fra
formørkelse for L1-efemeriden, med data for
de to innerste månene. Forskjellen mellom
de to fenomenene er 5m 51s. Gjennomsnittet
for alle 26 observasjonene er Λ = 39m59s ±
165s = 10º 00’ ± 41’ ø. Grw.

Samme analyse for E5-efemeriden ga
38m26s ± 54s for 19 innganger og 44m27s ± 43s

for 7 utganger av de to innerste månene. For-
skjellen mellom de to fenomenene er 6m 01s.
Gjennomsnittet for alle 26 observasjonene er
Λ = 40m03s ± 171s = 10º 01’ 43’ ø. Grw.

Med programvaren på www.calsky.com
finner vi mindre forskjell (1m 08s) mellom
middelverdiene for inngang og utgang av for-
mørkelsene. For de to innerste månene er
lengdene 40m52s ± 50s for 19 innganger og
42m00s ± 40s for 7 utganger. Gjennomsnittet
for alle 26 observasjonene er Λ = 41m10s ± 56s

= 10º 18’ ± 14’ ø. Grw.
Occult (www.lunar-occultations.com ) be-

nytter E2-efemeriden (Lieske 1986) og be-
regner tidspunktet for formørkelsens midt-
punkt. Vi finner 40m47s ± 53s for 17 inngan-
ger og 42m32s ± 53s for 7 utganger av de to in-
nerste månene. Forskjellen mellom de to fe-
nomenene er 1m 45s. Gjennomsnittet for alle
24 observasjonene er Λ = 41m18s ± 71s = 10º
20’ ± 18’.

De teoretiske beregningene baserer seg på
moderne verdier for Jupitermånenes masse
og diameter. De beregnede tidspunktene an-
gir når massemiddelpunktet for en måne fal-
ler sammen med Jupiterskyggens avgrens-
ning. Observatørene derimot bestemte ved
visuelle observasjoner når en Jupitermåne
forsvant i skyggen eller når den dukket opp
igjen. Tidsforskjellen mellom de teoretiske
og observasjonelle angivelsene kan forventes
å variere med observasjonsforholdene, dvs.
om det var helt klart vær, om himmelbak-
grunnen var mørk eller lys (demring eller
månen synlig på himmelen), og observatø-
rens syn og oppmerksomhet. Disse forholde-
ne bidrar til de store usikkerhetene i resulta-
tene ovenfor. I tillegg kommer forskjeller
som skyldes forskjellig teoretisk beskrivelse
av Jupitermånenes bevegelser i de enkelte
efemeridene.

Lengdegrader fra sammenligning med 
observasjoner andre steder
Mange av formørkelsene i Trondheim ble
også observert ved andre observatorier. Et lit-
teratursøk har gitt data for Paris (Cassini
1788, 1792, 1794 og Mechain 1786, 1788,
1791), Marseille (Silvabelle 1786), Lilienthal
ved Bremen (Schröter 1787), København
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(Bugge 1788), Berlin (Bode 1788, 1791, 1792),
Dresden (Köhler 1789), Kremsmünster (Fixl-
millner 1788), Praha (Strnadt 1791), Uppsala
(Prosperin 1791) og Stockholm (Nicander
1789). I alt er det 26 sammenfallende obser-
vasjoner. En direkte sammenligning av disse
dataene er uavhengig av modeller og reflekte-
rer kun observasjonsfeil. Gjennomsnittet av
alle estimater for Trondheims lengdegrad er
42m08s ± 109s. Hvis vi avgrenser datasettet til
kun de to innerste Jupitermånene (17 obser-
vasjoner på 7 steder) blir gjennomsnittet Λ =
41m59s ± 64s = 10º 30’ ± 16’ ø. Grw. Dette resul-
tatet er påvirket av usikkerheter hos samtlige
observatører, inklusive forskjellig kvalitet på
instrumentene.

Merkurpassasje
Wibe (1786a) observerte den indre og ytre
kontakt av utgangen av Merkurpassasjen
den 4. mai 1786. Vi har beregnet prediksjo-
ner i UT for disse kontaktene (www.cal-
sky.org) og korrigert for tidsjevningen. Diffe-
ransene gir Trondheims lengde til henholds-
vis Λ=10º 20.5’ og 10º 18.3’ ø. Grw. 

Måneformørkelser

Lengdegrad fra sammenligning med modell

Wibe (1791) observerte slutten av en måne-
formørkelse den 24. desember 1787. Sam-
menligning med UT prediksjoner (www.cal-
sky.org) ga Λ = 10º 32’ ø. Grw.

Vibe og Aubert (1791) observerte alle fase-
ne av en måneformørkelse den 23. oktober
1790, altså tidspunktene for start og slutt av
både den partielle og den totale fasen. Når
disse sammenlignes med prediktert UT
(www.calsky.org) korrigert for tidsjevningen
finner vi Λ = 42m01s ± 51s = 10º 30’ ± 13’ ø.
Grw.

Lengdegrad fra sammenligning med obser-
vasjoner andre steder
Måneformørkelsen i 1790 ble også observert
i Paris (Cassini 1793, Mechain 1791), Køben-
havn (Bugge 1793), Berlin (Bode 1791) og
Mitau, nå Jelgava i Latvia (Beitler 1796).
Tidsforskjellene mellom de enkelte fasene
gir lengdeforskjeller mellom Trondheim og
de andre stedene. I gjennomsnitt blir Λ =
42m23s ± 107s = 10º 36’ ± 27’ ø. GrW.

Lengdegrad fra månekratre i 1790
Da jordskyggen beveget seg over månen på
vei mot total måneformørkelse, noterte Vibe
og Aubert (1791) tidspunkter for når skyg-
gen berørte kanten av noen månekratre. Da
totaliteten var over gjorde de samme type ob-
servasjon når skyggen forlot månen. Slike
observasjoner ble også gjort i Paris, Berlin og
Mitau. For samme krater ga tidsdifferansen
på to observasjonssteder lengdeforskjellen
mellom dem. I gjennomsnitt finner vi Λ =
42m02s ± 35s = 10º 31’ ± 9’ ø. Grw. fra samti-
dige observasjoner av fem forskjellige kratre.

Partiell solformørkelse
Fordi Wibe og Vibe triangulerte på vestkysten
kunne de ikke samtidig observere en partiell
solformørkelse fra Trondheim den 15. juni
1787. De allierte seg med Johan Daniel Berlin,
som observerte starten av formørkelsen i
Trondheim (Wibe og Vibe 1787). Hans tids-
punkt kan sammenlignes med UT tiden som
predikteres av programvare på www.cal-
sky.org og sunearth.gsfc.nasa.gov. De stemmer
overens på et par sekunder. Lengdegraden for
Trondheim blir Λ = 41m46s = 10º 27’ ø. Grw. 

Diskusjon av resultatene
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av
de omtalte resultatene. Kolonne 2 angir fire
historiske breddebestemmelser referert til
Vår Frues kirke. De overensstemmer innen-
for noen få buesekunder og kan sammenlig-
nes med GPS-resultatet i siste linje av tabel-
len, som er korrigert for loddavvik (Geelmuy-
den 1895, p. 86).

Lengdebestemmelser fra hver av de astro-
nomiske teknikkene finnes i kolonne 3. Her
forekommer det store avvik. De ukjente sys-
tematiske avvikene knyttet til Jupitermåne-
nes inngang og utgang av formørkelser gjør
at resultatene omtalt ovenfor ikke lar seg
kombinere til ett sluttresultat. I tabellen har
vi tatt med resultatet for Trondheim når ob-
servasjonene sammenlignes med samtidige
prediksjoner for Berlin. De sistnevnte var
basert på datidens empiriske studier. For-
håpningen er at tidspunktene svarer til om-
trent samme fase av formørkelsens lyskurve.
Samme argument gjelder resultatet av ob-
servasjoner ved flere observatorier.
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Tidsbestemmelse av måneformørkelsene i
1787 og 1790 ga samme resultat for lengden.
Det er større usikkerhet i resultatet når flere
observatorier inngår enn når observasjonene
i Trondheim sammenlignes med prediksjo-
ner. I tabellen har vi tatt med resultatet for
1790. Tidsbestemmelsene for månekratre gir
det mest presise resultatet. 

Merkurpassasjen i 1786 og den partielle
solformørkelsen i 1787 synes å ha tidsbe-
stemmelser med presisjon på 10–20 sek-
under på de forskjellige observasjonsstede-
ne. Anvendt på Trondheim gir dette usikker-
heter omtrent som for måneokkultasjoner og
månekratre.

De fleste observasjonsteknikkene gir større
lengdeverdier enn den moderne GPS-verdien
nederst i tabellen. Gjennomsnittet av de his-
toriske verdiene for Trondheim er Λ=10º
27.5′ ± 4′ øst for Greenwich. Den avviker 3–4′
fra GPS-verdien, men representerer en ve-
sentlig forbedring fra resultatene i 1761 som
står øverst i tabellen.

Arbeidet med den geodetiske rekken langs
kysten av Norge ble avsluttet i 1799, og var
da kommet til Oslo. Etter Napoleonskrigene
ble den videreført til Kongsvinger (Pettersen
2009). Kontrollmeridianer ble etablert astro-
nomisk i Bergen og Kristiansand. Etter at
personalunionen var et faktum i 1814 ble ar-
beidet med en felles oppmålingsplan for Nor-
ge og Sverige igangsatt av kronprins Karl Jo-
han. Samtidig etablerte Universitetet et lite
observatorium sør for Akershus festning i
Oslo (Pettersen 2002). Observasjonene her-
fra ga langt bedre posisjonsbestemmelse enn
for Trondheim, men Karl Johan motsatte seg

en nullmeridian i den norske hovedstaden.
Etter et mislykket forsøk på å legge en felles
referanse i Sverige, bestemte han i 1817 å
legge den norske referansemeridianen i
Kongsvinger. Dette ble lojalt etterfulgt for de
geodetiske beregningene, men meridianen i
Kongsvinger ble aldri realisert ved astrono-
miske observasjoner. I stedet bestemte uni-
versitetets astronomer en meget presis meri-
dian for Universitetsobservatoriet i Oslo
(Hansteen og Fearnley 1849; Enebakk og
Pettersen 2009). Den overtok som norsk
nullmeridian etter Trondheim i 1847.

Takk til personalet ved fagarkiver og
håndskriftsamlinger for anledning til å finne
originaldata. Vi anerkjenner den uselviske
holdning hos flere faginstitusjoner ved å til-
by ubegrenset adgang til programvare og be-
regningsfasiliteter. Reisestipend er mottatt
fra Norsk faglitterær forfatterforening. De
historiske instrumentene er oppbevart på
Kartmuseet i Hønefoss.

Bredde Lengde ø.Grw. Kommentarer

Holm, 1761 63° 26′ 10″ 10° 32′ ± 20′

11° 07′

Jupitermåner (Wargentin)

Venuspassasje

Bugge/Aaskov 1761 63° 26′ 06″ 11° 31′, 11º 08′ Venuspassasje

Hell 1768 & 1769 63° 26′ 09″

Rick & Wibe 1783 63° 26′ 02″

Wibe 1783–1790 10º 27′ ± 6′ Måneokkultasjoner

Wibe 1784–1791 10º 28′ ± 12′

10º 30′ ± 16′

Jupitermåner vs. Berlin

Jupitermåner, flere observatorier

Wibe 1786 10º 20′ Merkurpassasje

Wibe et al. 1787, 1790 10º 30′ ± 13′

10º 31′ ± 9′

Måneformørkelser

Formørkelse av månekratre

Berlin 1787 10º 27′ Solformørkelse

GPS; Vår Frue kirke 63° 25′ 56″ 10° 23′ 52″ Korrigert for loddavvik
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