
120 KART OG PLAN 2–2007

Personalia

Professor emeritus Olav Mathisen 75 år

Olav Mathisen ble født 12. juni 1932 på Ha-
marøy i Nordland fylke, og ble uteksaminert
som jordskiftekandidat ved Norges land-
brukshøgskole (NLH) i 1958. Fra 1958 til
1975 var han ansatt som geodet i Norges
Geografiske Oppmåling. Etter et par år  ved
Norsk Regnesentral i Oslo,  vendte han tilba-
ke til NLH  som  leder for Forsknings- og da-
tabehandlingssentralen (FDB-sentralen) fra
1977 til 1985. Våren 1985 tiltrådte han pro-
fessoratet i landmåling etter Paul Gleinsvik,
og virket i denne stillingen med stort faglig
og administrativt engasjement, også som in-
stituttbestyrer (1989–1992), inntil han gikk
av med pensjon våren 1998. 

Olav Mathisen er kjent som en ualminne-
lig dyktig foreleser. Han evner å gjøre også

innfløkt teori basert på avansert matema-
tikk begripbar for tilhørerne, og har som del
av sin lærergjerning forfattet en rekke kom-
pendier. Han har alltid vært en populær fore-
leser blant studentene, kjent for sin åpenhet,
vennlighet og gode formidlingsevne. I 1997
fikk han tildelt Norges landbrukshøgskoles
pedagogiske pris.   Etter hvert som den orga-
niserte forskerutdanningen kom i gang ved
instituttet, var han  svært opptatt av å eta-
blere 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 doktorgrads-
studenter.

Svært mange i det norske geomatikksam-
funnet har hatt gleden av å oppleve Olav
Mathisen som foreleser i eget studium eller
som foredragsholder. Han har vært svært ak-
tiv i det norske fagmiljøet og brenner fortsatt
for utvikling og forskning. Som pensjonist
har han fulle dager på sitt kontor på UMB
beskjeftiget med egen kompetanseoppbyg-
ging, forskning, konsulentoppdrag, faglig de-
batt og publisering. For oss som er så heldige
å fortsatt ha Olav som kollega, betyr han
svært mye både faglig og sosialt, og vi er me-
get takknemlige for hans innsats.  

Øystein Dick og Inge Revhaug
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