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Redaktørskifte

Dette heftet blir antakelig det siste jeg står an-
svarlig for. Jeg har arbeidet mange år for Kart
og Plan og jeg har behov for å takke for godt
samarbeide. Men først kort om min historie i
tidsskriftet.

 Jeg startet som kasserer i januar 1972. Det
var Aarstein Waade som spurte om jeg kunne
ta på meg den oppgaven. Det ble ikke bare
regnskap, men også å ta meg av adresseregister
og innkreving av kontingent og abonnement.
Etter hvert også lønn og moms. Adresseregiste-
ret lagde jeg på hullkort, stående alfabetisk i
skuffer sortert på navn. Det var da enkelt å set-
te inn, ta ut eller erstatte et kort ved endringer.
FDB sentralen på NLH ble brukt til å skrive ut
adresselapper. Lappene ble sendt til John
Griegs boktrykkeri i Bergen. Der ble heftene
trykt og distribuert. Jeg skrev et program i For-
tran, som leste hullkortene og sorterte. Adres-
selappene skulle skrives ut sortert på postregi-
oner. Etter hvert ble det terminaler mot FDB
sentralen og det ble også kjøpt en Tiki bordda-
tamaskin for administrative oppgaver, som
regnskap, generering av fakturaer etc.

Det var Gunnar Balle som var redaktør og min
oppgave var å drifte forlaget. Vi samarbeidet fint
og Gunnar var ofte innom for å diskutere, både
utviklingen av tidsskriftet og mer praktiske ting.
Kart og Plan hadde i denne perioden en fin utvik-
ling, som kulminerte litt på 1980 tallet. 

Rundt 1990 overtok Universitetsforlaget for-
lagsvirksomheten. Det falt sammen med min
forskningstermin i USA. Jeg kunne ha sluttet i
tidsskriftet da, men Gunnar bestemte at jeg
skulle fortsette som fagredaktør. Så jeg var for-
melt med til Gunnar sluttet som ansvarlig re-
daktør ved utgangen av året 1999. Da regnet jeg
med at det var slutt.

Per Kåre Sky var ansvarlig redaktør fra og
med år 2000 til år 2002. 

En dag ringte Leiv Bjarte Mjøs og fortalte at
Per Kåre måtte prioritere andre oppgaver, og
om jeg kunne ta over som redaktør. Gunnar
Balle hadde vist meg hvordan drive Kart og
Plan og dette var hans livsverk. Jeg følte at jeg
burde si ja. Så fra 2003 til nå har jeg hatt den
hyggelige oppgaven å være ansvarlig redaktør.
Det har vært en del arbeide, men veldig mange
har stilt opp og bidratt. Så jeg har behov for å
takke.

Per Kåre hadde engasjert fagredaktører og
jeg er takknemlig for at dere ble med videre.
Universitetsforlaget hadde redusert tidsskrift-
porteføljen sin, vi var ute og Leiv Bjarte skrev ny
avtale med Fagbokforlaget. Jeg må takke for
godt samarbeide med alle dere i Fagbokforlaget
både i Polen og i Bergen. Setter/designer av tids-
skriftet ble Roar Fjeldbo. Han startet med å lage
en mal, og siden har vi fulgt den. Det har vært
mange hektiske dager når deadline kommer, og
Roar har stilt opp. Tusen takk for jobben du har
gjort. Jeg må også takke dere som har vært en-
gelskspråklige konsulenter, særlig Faye Bene-
dict, som har vært med lengst. Dere har gjort en
stor jobb for en svært rimelig godtgjørelse. Takk
også til Einar Hegstad som annonseansvarlig.

Så til alle dere som har tatt på dere oppgaven
å være ulønnede gjesteredaktører, rådgivere
og/eller fagfeller. Det har vært en stor dug-
nadsinnsats og uten den hadde ikke tidsskrif-
tet hatt den utviklingen vi har fått. Deres inn-
sats har vært avgjørende og har imponert meg.
Vi har sammen laget et vitenskapelig tids-
skrift, unikt i Norden. Det er tydelig at det er
behov for en slik publiseringskanal (nivå 1 i telle-
kantsystemet) og det gleder meg at stadig flere
sender inn artikler uoppfordret.

Takk også til Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leik-
nes, som foreningens ledere har de lagt til rette
for Kart og Plan og gjort det lett å være redaktør.

Til slutt. Leiv Bjarte sørget for en avtale med
Nasjonalbiblioteket om digital publisering av
tidsskriftet fra det første heftet i 1908. Der fins
heftene digitalt. Men det er også et behov for å pu-
blisere artiklene separat, i tillegg annonsene med
lenker til annonsørenes hjemmesider. Derfor eta-
blerte jeg kartogplan.no. Via kartogplan.no kan
artiklene lastes ned og /eller lenkes opp av for-
fatterne. I tillegg håper jeg at de store søkemo-
torene vil indeksere artiklene, slik at de kom-
mer opp når det søkes. Målet er å legge ut de
originale filene. Det har jeg tenkt å fortsette
med i alle fall til årene 2003–2017 er ute. Så
helt slutt med Kart og Plan er det ikke for meg.

Da gjenstår å ønske ansvarlig redaktør Ane
Margrethe Lyng lykke til med jobben fra og
med 2018!

Inge Revhaug
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