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Personalia

Inge Revhaug 60 år 11. desember 2006

Ansvarlig redaktør i Kart og Plan, Inge Rev-
haug, fylte 60 år 11. desember 2006. Inge Rev-
haug er født i Søgne og oppvokst i Trondheim.
Han tok artium i 1965 på reallinjen ved Strin-
da Realskole og Gymnas, og deretter agronom-
eksamen på Skjetlein landbruksskole i 1966.
Etter førstegangstjenesten i militæret begynte
han i 1967 på studiet ved Jordskifteavdelin-
gen på Norges landbrukshøgskole, og ble
Cand. Agric. Jordskiftekandidat i 1970. Han
arbeidet deretter som vitenskapelig assistent
ved Institutt for landmåling, NLH, i perioden
1970 til 1973 og som amanuensis samme sted
fra 1973 til 1978. I 1978 arbeidet Inge en peri-
ode ved Jordskifteverkets Fotogrammetriske
Avdeling i Ås, og ble deretter amanuensis i fo-
togrammetri ved NLH. I 1981 gjennomførte

han et års forskningsprosjekt med permisjon
fra NLH i det private firma Norkart, og gikk
deretter tilbake i stilling som amanuensis i fo-
togrammetri ved Norges landbrukshøgskole. I
1984 ble han førsteamanuensis etter å ha blitt
tilkjent professorkompetanse, og fra 1990 pro-
fessor i landmåling ved NLH. I 1991/92 hadde
han forskningstermin og var gjest ett år ved
Ohio State University, Department of Geode-
tic Science and Surveying. I 2006 har han hatt
et opphold med forskningstermin ved Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica (Det polytekniske
universitetet i Valencia). Inge har vært insti-
tuttleder ved Institutt for landmåling i årene
fra 1984 til og med 1989 og ved samme insti-
tutt med nytt navn: Institutt for kartfag fra og
med 1999 til og med 2003.

Inge har vært mangeårig medlem i Ås
Lions, og han var president 1998–99.

Inge Revhaug har i nesten hele sin karriere
arbeidet for Kart og Plan. Fra 1972 som kas-
serer og forretningsfører, som fagredaktør
fra 1991 og som ansvarlig redaktør fra 2003.
Han har over flere ti-år gjort en uvurderlig
innsats med å opprettholde og videreutvikle
tidsskriftet!

Norges Jordskiftekandidatforening ønsker
Inge til lykke med overstått 60-års dag!

Leiv Bjarte Mjøs
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