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 Nekrolog

Til Rolf Nilsens minne
Rolf ble født 19. april 1949 i Trondheim. Han
døde etter et kort sykeleie 12. mai i år. Rolf
ble bare 60 år. 

Sine barnsben trådde han i trygge omgi-
velser i Trondheim. Etter videregående skole
var Rolf usikker på hva han skulle gjøre.
Han studerte ved Universitet i Trondheim
hvor han bl.a. tok fag i geografi og psykologi,
ved siden av arbeid som isbilsjåfør og vakt på
Reitgjerde. Etter denne perioden søkte han
seg til Norges landbrukshøgskole (NLH)
hvor han ble uteksaminert som jordskifte-
kandidat i 1977. Etter endt utdannelse flyt-
tet Rolf tilbake til Trondheim.

Rolf Nilsen startet sin faglige karriere hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag før han gikk
over til Sør-Trøndelag jordskifterett. Han
traff Kirsten i 1984 og sammen bestemte de
seg for å flytte til Harstad. Rolf fikk arbeid
som jordskiftelandmåler ved datidens Sør-
Troms jordskifterett. Dette arbeidet hadde
han frem til Rolf ble utnevnt til jordskifte-
dommer i 1991. Senere ble han jordskifte-
rettsleder ved samme domstol. Han innehad-
de embete som jordskifterettsleder fram til
2. januar 2009, da han trakk seg tilbake fra
lederposisjonen. Rolf Nilsen var jordskifte-
dommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifte-
rett frem til sin død. 

I 2003 ledet Rolf sammenslåingen av Ofo-
ten jordskifterett og Sør-Troms jordskifterett,
som etter en opprivende og ressurskrevende
prosess ble til dagens Ofoten og Sør-Troms
jordskifterett. Rolf hadde de siste årene vært
plaget av høyt blodtrykk. En stressende og

krevende arbeidssituasjon bidro ikke til å re-
dusere dette. Han satt i flere perioder alene
som dommer ved kontoret i Harstad. Restan-
sene var store og arbeidspresset høyt, men det
ble ikke satt inn tilstrekkelige ressurser eller
gjort nødvendige tiltak fra overordnede orga-
ner for å avhjelpe situasjonen.

De som kjente Rolf vil alltid huske ham
som en omgjengelig og omsorgsfull person.
Rolf hadde et brennende ønske om å hjelpe
personer med deres problemer. Rolf sa aldri
nei verken på jobb eller i fritiden. Han var og
ble et ja-menneske. Mye av fritiden ble brukt
på Landsås håndballklubb hvor han hadde
en sentral rolle. I 2008 fikk han Landås
håndballklubbs fortjenestemedalje for sin
utrettelige innsats blant barn og unge. 

Rolf framsto som billedgjøringen av den
solide, lune jordskiftedommertypen man
ikke finner så mange av i dag. Dyp faginn-
sikt, menneskekunnskap og omgjengelig ve-
sen, gjorde at han nøt stor respekt som dom-
mer og jordskifterettsleder. Hans utadvend-
te væremåte bidro til at han hadde et bredt
kontaktnett og var svært godt likt av kolle-
gaer, advokater, parter og andre. 

Rolf Nilsen etterlater seg kone og 4 døtre. 

Vi lyser fred over Rolf Nilsens minne.

Kollegaer 
Endre Leivdal, Ingrid Nordmark, Jan Jacob-
sen og Arnulf O. Prestbakmo.

Reidar Holvik og Øyvind Ravna.
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