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Festskrift for Hans Sevatdal
Dette heftet av Kart og Plan er festskrift tilegnet
Hans Sevatdal, professor i eiendomsfag ved Insti-
tutt for landskapsplanlegging (ILP), og som rundet
70 år i januar 2010.

Nedenfor vil jeg heretter henvende meg direkte
til deg Hans.

På den ene siden er det en stor glede å lage et
festskrift til en person som har betydd så mye for
eiendomsfaget som det du har gjort. Den betydnin-
gen du har hatt for faget og ditt kontaktnett fikk vi
alle se da ILP arrangerte den store Hansedagen i
2010, og vi så hvor mange fagfeller fra fjern og nær
som møtte opp for å hedre deg.

Det er særlig hyggelig å kunne tilegne deg et
slikt hefte, for er det noe vi vet du er opptatt av, så
er det at det blir skrevet gode artikler innen faget.
Dette er det et sårt behov for, blant annet med tan-
ke på undervisning. Og undervisning har vært en
hovedpilar i ditt virke gjennom alle år; her har du
lagt ned en formidabel innsats til nær sagt alle døg-
nets tider. – Vi er mange som har nytt godt av din
veiledning og kompetanse også utenom ordinær ar-
beidstid. Du stiller opp og leverer!

På den annen side er det også trist å lage et fest-
skrift. Dette heftet er enda en påminnelse om at du
nå formelt sett er gått over i pensjonistenes rekker.
Det unner vi deg virkelig etter den store innsatsen
du har lagt ned gjennom årenes løp. Og vi vet at du
har mange gjøremål og interesser også utenom
eiendomsfaget, som familie med barn- og barne-
barn, samt jakt og fiske.

Men for oss som kjenner deg er det vanskelig å se
for seg at du skal legge faget på hylla. Det har du
selvsagt heller ikke gjort, og vi ved ILP setter veldig
stor pris på at du er en ivrig bruker av ditt emeri-
tuskontor, og fortsatt er en meget viktig bidragsyter
i ILP sitt daglige arbeid. Det er fortsatt gjerne slik
at det er du som har kaffen klar når vi andre kom-
mer på jobben om morgenen. Vi som er nær deg i
det daglige lar oss imponere over den fortsatt
barnslige interessen og gløden du viser når du kom-
mer over nye faglige problemstillinger, og som du
ifølge eget utsagn blir «høy» av. Vi lar oss imponere
av din evne til å holde deg oppdatert, og din evne til
fornying av det faget du er så glad i.

Vi håper at dette heftet også vil gi deg glede. Den
røde tråden finner vi faglig sett ikke mellom arti-
klene i heftet. Tanken er mer at heftet skal gjen-
speile noen av de temaene du har vært opptatt av. Å
favne alle dine faglige interesser er ikke mulig, men
artiklene berører viktige hovedtemaer du brenner
for; eiendomsteori, eiendomsforhold, matrikulære
forhold, eiendomshistorie og selvsagt jordskifte.

På vegne av veldig mange vil jeg med dette ønske
deg god lesing av heftet, og vi ønsker deg mange gode
år fremover, både faglig sett, men at du også tar deg
tid til å nyte pensjonisttilværelsen med Birgitta,
med dine mange andre interesser og gjøremål.

Einar Hegstad
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