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Minneord
Minneord over Magne Garberg
Magne Garberg gikk bort 21. februar 2015,
drøye to måneder før han ville fylt 80 år. Vi er
mange på Kartverket som vil savne hans
lune vesen. Han var en trofast kollega som
alltid var til å stole på.

Garberg ble født 8. mai 1935, vokste opp
på gården Lerand i Buvika, Trøndelag, tok
realartium ved Orkdal Offentlige Lands-
gymnas i 1956, og fullførte Norges Land-
brukshøgskole i juni 1962. Garbergs første
stilling var i Bloms Oppmåling, men der var
han bare en kort tid før han i januar 1963
fikk fast stilling som geodet i geodesiavdelin-
gen ved Norges geografiske oppmåling
(NGO). Her arbeidet han i hele sitt yrkesak-
tive liv gjennom mer enn 40 år, til han ble
pensjonist i 2004. Siden har han vært enga-
sjert på pensjonistvilkår av Kartverket om-
trent en dag i uken, for å registrere gamle ob-
servasjons- og beregningsbøker fra 1773 og
fremover mot vår tid.

I 1966 giftet han seg med Kari Østengen,
og de fikk døtrene Ingvild og Torgunn.

Magne Garberg var en dyktig fagmann og
nøt stor respekt både blant kollegaer og le-
delsen av NGO/Statens kartverk. På møter
var han ikke av de som pratet mest, men når
han først tok ordet, var det gjerne vektige ar-
gumenter som kom. Magne Garberg ble
brukt i mange råd og utvalg. Et av de viktig-
ste utvalgene han satt i var Norsk Kartplan,
del 3, Geodesi. Arbeidet med planen pågikk
gjennom flere år først på 1980-tallet. Det var

her forslag til de store linjene i geodesiens
fremtid i Norge, ble trukket opp. Garberg tok
aktivt del i arbeidet med kartplanen. 

Med sin faglige dyktighet og sine gode
samarbeidsegenskaper, var det naturlig at
han tidlig fikk lederoppgaver i NGO. Således
kom det inn under Garbergs ansvarsområde
å forestå den store opptrappingen av detalj-
triangulering i forbindelse med økonomisk
kartverk i Norge. Garberg hadde ansvaret
for tilrettelegging av rekognosering, sørge
for tilstrekkelig arbeidsstyrke for triangule-
ring og til slutt sørge for beregning av koor-
dinater for alle de nye trigonometriske punk-
tene. Dette var oppgaver som Magne Gar-
berg gjennomførte med største punktlighet
gjennom alle år. Han fikk et stort kontakt-
nett, som dekket de fleste norske kommuner. 

Gjennom Garbergs yrkesaktive liv utvi-
klet faget seg fra å bestå av bakkebasert tri-
angulering til satellittbasert GPS, og hans
seksjon fulgte nøye denne utviklingen. I
2004 ble Magne Garberg tildelt Kongens
fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i
geodesi.

Garberg var det vi vil kalle en tvers igjen-
nom rettskaffen mann. Det var aldri noe
snusk eller lettvinte løsninger i det han drev
med.

Vi lyser fred over Magne Garbergs minne.

Bjørn Geirr Harsson

KOP-2015-2.book  Page 200  Sunday, May 31, 2015  10:39 PM


