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Nekrolog

Minneord over Jan Danielsen
Efter flere års kamp mot sykdom, måtte Jan
Danielsen gi tapt 28. april. Det meste av sitt
yrkesaktive liv hadde han som geodet i Nor-
ges geografiske oppmåling, som senere inn-
gikk i Statens kartverk. Jan ble ansatt i fe-
bruar 1969, og jeg året før, så jeg har hatt
gleden av å kjenne ham og hatt han som kol-
lega gjennom 40 år.

Jan har vært med på å løse store oppgaver
i Kartverket, og han har satt tydelige spor ef-
ter seg. I mange prosjekter hadde jeg et nært
samarbeid med Jan og merket hans dyktig-
het. Det første prosjektet vi samarbeidet om
var initiert av Utenriksdepartementet og
gjaldt beregning av sjøgrensen mot Storbri-
tannia. De programmene han var med å ut-
vikle den gang, blir fortsatt brukt i Kartver-
ket. Da forhandlingene med Sovjet om gren-
selinjen i Barentshavet kom skikkelig i gang
på 1980-tallet, var Jan aktivt med. I fjor, ef-
ter mer enn 40 år, kom partene frem til enig-
het, og Jan kunne glede seg over resultatet. 

Jan arbeidet mange år med landhev-
ningsproblematikken som berører landets
høydesystem, og han bidro til større innsikt

i problemet. Vide-
re var han Kart-
verkets store ek-
spert på magne-
tisme, og utviklet
et beregningspro-
gram for misvis-
ning, som fortsatt
er i bruk. Jan vis-
te seg som en stor
matematiker. Det
var derfor naturlig at han ble en sentral per-
son i utviklingen av transformasjonspro-
gram, som er en meget viktig del av Kartver-
kets virksomhet. Det er regneprogram som
behandler overgang fra et koordinatsystem til
et annet. Og koordinater er helt fundamenta-
le elementer i geodesi, som var faget til Jan.

Oppgaver knyttet til alle geodesiens fag-
områder var Jan med på å løse, og han løste
dem på en glimrende måte.

Med Jan Danielsens bortgang har miljøet
mistet en stor geodet, og vi har mistet en tro-
fast, samvittighetsfull tidligere kollega. 

Bjørn Geirr Harsson


