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Henry Jensen blev student i 1933 og påbe
gyndte samme efterår studiet ved den mate-
matisk-fysiske faggruppe under det matema-
tisk-naturvidenskabelige fakultet yed Køben
havns Universitet. En sommeransættelse i 1935 
ved Geodætisk Institut resulterede i hans in
teresse for geodæsien, og i 1938 bestod han 
magisterkonferens i geodæsi efter at have gen
nemgået det geodætiske kursus ved hærens of
ficersskole i 1937. Han blev tilknyttet Geo
dætisk Institut i 1938, blev afdelingsgeodæt i 
1940 og statsgeodæt i 1953, hvor han samti
dig var blevet overflyttet fra geodætisk afde
ling I til seismisk afdeling som chef for sam
me. Fra de mange år ved Geodætisk Institut 
stammer en lang række arbejder; her skal kun 
nævnes disputatsen i 1961 omhandlende stati
stiske studier af mikroseismisk uro på de seis
miske stationer København og Nord. 

Henry Jensen blev udnævnt til professor i 
geofysik ved Københavns Universitet den 1. 
januar 1965, og det blev således ham, der fik 
den store og vanskelige opgave at få igangsat 
et geofysisk studium og få opbygget et geo
fysisk institut. Foruden at få gennemført en 
studieplan for fysik-geofysik-linjen overkom 
han alligevel at udarbejde en lærebog »Fore
læsninger over Den Faste Jords Fysik«, og han 
var endvidere den drivende kraft i arbejdet 
med at samle de geofysiske fag fra de spredte 
lokaler i Sølvgade-komplekset til de ombygge
de lokaler i Haraldsgade. Inden denne ombyg
ning var afsluttet, blev Henry Jensen ramt af 
alvorlig sygdom, og han nåede aldrig at virke 
i de nye lokaler. 

Henry Jensen havde store evner som admi
nistrator og forhandler, og han havde i åre
ne mange tillidshverv både herhjemme og in
ternationalt. Blandt andet var han præsident 
for European Seismologicai Society, ligesom 
han var medlem af Akademiet for de tekni
ske Videnskaber. 

Sygdom i de yngre år bevirkede, at Henry 
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Jensen, der var den store naturelsker, og som 
var så velegnet på alle måder til feltarbejde, 
måtte hengive sig til mere teoretiske studier. 
Et af de felter, som han tidligt viste inter
esse, var landhævning og -sænkning; det er må
ske karakteristisk, at det sidste foredrag, som 
han nåede at holde, omhandlede dette pro
blem (foredrag i DGF (Aarhus) 1. maj 1971: 
Nogle geofysiske betragtninger i forbindelse 
med postglacial eustasi), og at han i sit sidste 
publicerede arbejde beskæftiger sig med sam
me emne (Holocene Sea-Level and Geoid-De-
formation, Bull. geol. Soc. Denm. 21, 1972, 374 
-381). Henry Jensen var medlem af Dansk 
Geologisk Forening siden 1954. 

I 1963 udgav Henry. Jensen en bog med tit
len »Jordskælv«. Den er i stor udstrækning 
blevet benyttet i gymnasier og seminarier. En 
revideret udgave lykkedes det ham desværre 
ikke at færdiggøre. 

Dansk geovidenskab led et stort tab ved 
hans tidlige død, og han vil altid blive mindet 
for sine initiativer og for sin hjælpsomhed. 

Svend Saxov. 


