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Personalia

Aarstein Waade 80 år

Vi vil gjerne gratulere Aarstein Waade med
fylte 80 år den 15. februar 2014. Aarstein har
gjort mye for Kart og Plan. Han var redak-
sjonssekretær i 11 år fra 1971 til og med
1981, og fagredaktør i 6 år fra 1982 til og med
1987. Tidsskriftet hadde i denne perioden
eget forlag og var samtidig i sterk vekst.

Aarstein tok eksamen på NLH, Jordskifte-
avdelingen, i 1964. Han begynte å arbeide
ved Institutt for landmåling i 1964, først som
vitenskapelig assistent, senere som høgsko-
lelektor fra 1966 til 1977. Aarstein hadde et
års forskningstermin i 1967/68, og brukte
det til et års videre studier ved Eidgenössis-
che Technische Hochschule i Zürich, Inst für
Geodäsie.

I 1977 flyttet familien til Trondheim og
Aarstein begynte i Jordskifteverket og arbei-
det der fram til han ble pensjonist. Han ble
«landskonsulent» fra 1980 til 2002, en perio-
de med store endinger.  Det var innføring av
elektrooptisk avstandsmåler og totalstasjon,
måling med GPS og introduksjon av dataal-
deren.  Aarstein har arbeidet med ”Regle-
ment for Jordskifteverkets målinger” i 1980
hvor koordinatfesting av grensepunkter ble
innført.  Han hadde ansvar for utarbeidelse
av «Håndbok for teknisk arbeid i Jordskifte-
verket» rundt 2000. Han har deltatt aktivt i
utvalg og holdt foredrag og undervist ved
kurs og konferanser.

I Kart og Plan har Aarstein bidratt med 26
fagartikler. Artikler som gjenspeiler hans
aktivitet og som dokumenterer kompetanse
og bredde. Han har hatt flere tillitsverv. Han
var leder for Trøndelag karttekniske foren-
ing først på 80-tallet og leder for Norges
Jordskiftekandidatforening en kort periode
(1986-87) i tilknytning til innlemmingen i
Norske Sivilingeniørers Forening. Som pen-
sjonist har han bidratt i menighetsarbeidet.
Han har vært Medlem i Menighetsrådet i
Sverresborg menighet i 12 år.

Aarstein Waade var en god lærer, en god kol-
lega og er en god venn.

Inge Revhaug og Gunnar Balle

Håkon Bartnæs (1940–2014)

Tidligere fylkeskartsjef i Troms Håkon Bart-
næs døde natt til fredag 13. desember 2013 –
73 år gammel.

Håkon Bartnæs – til minne
Det er med tungt hjerte vi er blitt kjent med
at vår tidligere kjære kollega Håkon Bartnes
har gått bort. Mange av oss har en lang farts-
tid med Håkon – med mange gode minner.
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Håkon ble født i 1940 og vokste opp på
hjemgården Straumen i Kvæfjord i Troms.
Han tok sin utdannelse ved Norges land-
brukshøyskole og ble uteksaminert i 1969.

Oppveksten var preget av arbeid på hjem-
gården. Etter realskoleeksamen i 1957, gjen-
nomførte han vinterkurs ved Nordland land-
bruksskole og jordskifteskolen på Stend ved
Bergen. Verneplikten ble avtjent som feltmå-
ler i feltartilleriet før han senhøsten i 1961
begynte som jordskiftetekniker ved Jordskif-
teverkets fotogrammetriske avdeling i Oslo,
en stilling han hadde frem til august 1966.
Mens han hadde denne stillingen tok han
også examen artium som kveldsskole. I peri-
oden fra 1966 til 1969 gjennomførte han sitt
studium på Ås.

I september 1969 ble Håkon tilsatt som
avdelingsleder for Jordskifteverkets flyfoto-
grammetriske kartleggingsarbeider i Troms
fylke. Fra 1974 ble avdelingskontoret erstat-
tet av Jordskifteverkets kartkontor i Troms
og Finnmark med Håkon som kartsjef.

Ved opprettelsen av de statlige fylkeskart-
kontorene under Miljøverndepartementet
fra 1. januar 1977, tiltrådte Håkon som den
første fylkeskartsjefen i Troms. Denne stil-
lingen hadde han til han selv søkte om fra-
tredelse – som trådte i kraft fra 15. mars
2005. Han fortsatte imidlertid i rollen som
prosjektleder for BarentsGIT til han gikk

over i pensjonistenes rekker i 2006. Håkon
satt som fylkeskartsjef i over 28 år – ingen
andre har innehatt denne stillingen i så lang
tid.

Håkon var en dedikert fagmann – med fo-
togrammetrien i høysetet. Han fulgte nesten
hele prosessen med førstegangsetableringen
av økonomisk kartverk i Troms fylke. I den-
ne tiden var det vanlig at de ulike private
kartleggingsfirmaene hadde langtidskon-
trakter med sine fylker, broderlig fordelt
mellom firmaene. I Troms var det i hovedsak
Blom som hadde denne kontrakten og de ble
holdt godt i ørene av en kompetent fagmann.

Håkon var en kjær kollega som satte sitt
preg både på de faglige arenaene og de sosi-
ale sammenhenger. Det er lett å huske hans
mange opptredener med en imponerende ba-
ryton og godlynt humor.

Jeg var selv i noen år fylkeskartsjef i nabo-
fylket i øst, og vi hadde mange møter
sammen – oftest i Tromsø med Håkon og Ei-
lev (Aurstad) fra Bodø. Den første regi-
onsamlingen for de tre nordligste fylkene i
Skibotn i 1988 og en helt spesiell helikopter-
tur for signalering i Lyngsalpene er minner
som for alltid har brent seg fast i hukommel-
sen – begge med Håkon i helt sentrale roller.

Jeg lyser fred over Håkons minne!
Erik Perstuen
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