Professor emeritus Olav Mathisen 80 år

Den 12. juni 2012 fylte Olav Mathisen 80 år.
Olav er «still going strong». Nå er det generell relativitet som står i fokus. Olav forsker
og holder kollokvier. Han studerer, sammenligner regner og utleder. Olav har sitt kontor
hos oss og er trofast på jobb som pensjonist
og et bra tilskudd til fagmiljøet på alle måter.
Han er en sprek 80-åring. Man kan lure på
om det kan skyldes all trening som fulgte
med jobben. Som geodet har Olav tatt seg
opp på mange fjelltopper. For å måle tradisjonelle trekantpunkter ble det gjerne en fin tur
i skog og mark, som regel med en stor oppakning av instrumenter og utstyr.
Jeg skylder ham stor takk for god støtte og
hjelp. Når jeg har hatt behov for å diskutere
fag har det vært greit å ta en tur bort til Olav.
Han tar seg som regel god tid og det har vært
mange hyggelige diskusjoner. Olav er også
en betydelig bidragsyter til tidsskriftet, han
har skrevet mange artikler, vurdert artikler
og bidratt til kvalitetssikring i mange sammenhenger. Med sin positive holdning betyr
han mye for miljøet.
I anledning av at Olav rundet 80 år bestemte vi oss for å lage et jubileumshefte.
Bjørn Ragnvald Pettersen og Jon Glenn Omholt Gjevestad har vært initiativtakere og
medredaktører. Når Olav fylte 75 år satte
Øystein Dick og jeg sammen følgende omtale, som jeg syns passer også i dag i en lett redigert form:
Olav Mathisen ble født 12. juni 1932 på
Hamarøy i Nordland fylke, og ble uteksaminert som jordskiftekandidat ved Norges
landbrukshøgskole (NLH) i 1958. Fra 1958
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til 1975 var han ansatt som geodet i Norges
Geografiske Oppmåling. Etter et par år ved
Norsk Regnesentral i Oslo, vendte han tilbake til NLH som leder for Forsknings- og databehandlingssentralen (FDB-sentralen) fra
1977 til 1985. I april 1985 tiltrådte han professoratet i landmåling etter Paul Gleinsvik,
som gikk av 15. oktober 1983. I perioden
fram til han tiltrådte hjalp han til med undervisningen. Olav virket i stillingen med
stort faglig og administrativt engasjement,
også som instituttbestyrer (1989–1992), inntil han gikk av med pensjon våren 1998.
Olav Mathisen er kjent som en ualminnelig dyktig foreleser. Han evner å gjøre innfløkt teori basert på avansert matematikk,
begripbar for tilhørerne, og har som del av
sin lærergjerning forfattet en rekke kompendier. Han har alltid vært en populær foreleser blant studentene, kjent for sin åpenhet,
vennlighet og gode formidlingsevne. I 1997
fikk han tildelt Norges landbrukshøgskoles
pedagogiske pris. Etter hvert som den organiserte forskerutdanningen kom i gang ved
instituttet, var han svært opptatt av å etablere og gjennomføre kurs og kollokvier på
doktorgradsnivå. Denne virksomheten har
han videreført med full styrke også etter at
han formelt ble pensjonist. Han er stadig en
aktiv og en god støtte for våre doktorgradsstudenter.
Svært mange i det norske geomatikksamfunnet har hatt gleden av å oppleve Olav
Mathisen som foreleser i eget studium eller
som foredragsholder. Han har vært svært aktiv i det norske fagmiljøet og brenner fortsatt
for utvikling og forskning. Som pensjonist er
han beskjeftiget med egen kompetanseoppbygging, forskning, konsulentoppdrag, faglig
debatt og publisering. For oss som er så heldige fortsatt å ha Olav som kollega, betyr
han svært mye både faglig og sosialt, og vi er
meget takknemlige for hans innsats.
Inge Revhaug
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