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Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter en varde, og en sikteanretning av jern med en sikteplate på toppen av varden.

Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, form og materialbruk.

Varden er kvadratisk og hadde følgende mål i 2015: 3,1 m høy, og har sidekanter nederst som er 
1,29 m. Øverst er det en kvadratisk steinblokk med sidekanter på 0,675 m og 0,210 m høy. Midt i 
den kvadratiske steinen står en sikteanretning av jern. Avstanden fra steinflaten opp til toppen av 
jernplaten er 0,785 m.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare meridianmerket på Lindøya som et kulturminne
representativt for den statlige oppmåling av Norge. Formålet er å sikre bevaring av elementer
knyttet til merkets opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Meridianmerket på Lindøya er viktig fordi det ble satt opp samtidig som Oslo observatorium ble
den norske nullmeridianen. Meridianmerket står nøyaktig rett sør for observatoriet, og hadde 
siktlinje direkte til Observatoriet. Den var i bruk fra 1844, frem til en utover på 1900-tallet gikk 
over til å bruke den internasjonale nullmeridianen i Greenwich. Meridianmerket er også et 
trigonometrisk punkt brukt i oppmåling av Norge.
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MERIDIANMERKET PÅ LINDØYA - KartverksID: G35T0217

Bygningsnr: Se koord
Gnr/bnr: 205/1
Oppført: 1834
AskeladdenID: 244479-0
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903728

Kompleks 9903293

Fredning enkeltminne

Omfang: Fredningen omfatter en varde, og en sikteanretning av jern med en sikteplate på toppen av varden.

Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, form og materialbruk.

Varden er kvadratisk og hadde følgende mål i 2015: 3,1 m høy, og har sidekanter nederst som er 
1,29 m. Øverst er det en kvadratisk steinblokk med sidekanter på 0,675 m og 0,210 m høy. Midt i 
den kvadratiske steinen står en sikteanretning av jern. Avstanden fra steinflaten opp til toppen av 
jernplaten er 0,785 m.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare meridianmerket på Lindøya som et kulturminne
representativt for den statlige oppmåling av Norge. Formålet er å sikre bevaring av elementer
knyttet til merkets opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Meridianmerket på Lindøya er viktig fordi det ble satt opp samtidig som Oslo observatorium ble
den norske nullmeridianen. Meridianmerket står nøyaktig rett sør for observatoriet, og hadde 
siktlinje direkte til Observatoriet. Den var i bruk fra 1844, frem til en utover på 1900-tallet gikk 
over til å bruke den internasjonale nullmeridianen i Greenwich. Meridianmerket er også et 
trigonometrisk punkt brukt i oppmåling av Norge.
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