
Tale for Knut Sydsæter ved SV-fakultetets avskjedsmiddag for pensjonister 31. 

mai 2007, ved daværende instituttleder Diderik Lund, Økonomisk institutt 

 

Kjære Knut, 

Det er vanskelig å uttrykke sterkt nok hvor mye du har betydd for instituttet og 

faget vårt gjennom 42 år.  Du er en beskjeden mann, men jeg er nødt til å plage 

deg med en god del uforbeholden ros de neste minuttene.  Du har vært en 

hjørnestein ved vårt institutt og har spilt en helt unik rolle, både hos oss og i en 

del andre sammenhenger. 

 

Ditt fag, matematikk, er et hjelpefag for oss.  Noen vil kanskje oppfatte dette 

som noe mindre viktig, men det er tvert imot helt nødvendig.  Ved mange andre 

økonomiinstitutter rundt om i verden har man valgt å la undervisning i 

matematikk for samfunnsøkonomer bli utført av tilfeldig valgte økonomer.  Våre 

forgjengere på sekstitallet ville heldigvis ha det annerledes.  De utlyste stillinger 

for matematikere, og på den måten fikk vi deg og seinere Atle Seierstad og Arne 

Strøm.  Siden de to andre også nærmer seg pensjonsalderen, har det blitt en 

diskusjon om hvordan vi kan erstatte dere.  Det er i hvert fall åpenbart for meg 

at vi ikke kan vente å finne noen som vil gjøre en slik innsats som du har gjort. 

 

Allerede da du ble tilsatt, hadde bedømmelseskomiteen merket seg at du var en 

dyktig og engasjert foreleser.  Dette engasjementet har, såvidt vi kan se, ikke 

avtatt gjennom 42 år.  Du har ofret enormt med tid og krefter på jobben og har 

ytt mer for studentene enn noen annen universitetsansatt som jeg har hørt om.  

Du er en dyktig og avholdt lærer.  De fleste vil mene at du er alt for snill, men 

det er ingen tvil om at både studentene og kollegene har hatt stor nytte av deg.  

Du hjelper alle som banker på døra di.  Etter hvert har stadig flere kommet fra 

utlandet, og du har stilt opp med annen hjelp enn bare den faglige.  Du inviterer 

folk hjem og tar deg av alle slags problemer de måtte ha.  Gjennom innsatsen 

din er du blitt stående som den mest kjente læreren på instituttet gjennom de 

siste 25 åra, og det er utallige samfunnsøkonomer som uttaler at de ikke hadde 

greidd seg gjennom studiet uten deg. 

 

Du tar alle studenter like alvorlig, både de flinkeste og de mindre flinke, og 

gjennom din holdning inspirerer du dem til å yte noe. 

 

Utenfor landets grenser er du blitt mest kjent for lærebøkene.  Da du begynte på 

sekstitallet, fantes det ikke noen egnet lærebok på norsk.  Første utgave kom fire 

år etter at du hadde begynt hos oss.  Denne ble for øvrig også brukt som 

innføringsbok i matematikk på Matematisk institutt, og har seinere blitt brukt for 

økonomistudenter over hele Norge og Danmark.  Seinere har du revidert boka 

utallige ganger, skrevet bind II og flere andre lærebøker, og du har lagd 

versjoner på engelsk og svensk som dekker omtrent de samme emnene.  Bøkene 



er høyt verdsatt i faget, og er blitt oversatt til ytterligere ti språk, altså tretten 

tilsammen.  Særlig samarbeidet med fakultetets æresdoktor Peter Hammond om 

de engelskspråklige bøkene har vært fruktbart, og har ført til at bøkene er 

standardpensum i matematikk for økonomer over hele verden.  Det fins 

konkurrenter, men dine bøker er etter manges mening i særklasse.  Så vidt jeg 

forstår, har de solgt i over 240 000 eksemplarer.  Få om noen andre nordmenn 

har oppnådd noe liknende. 

 

Du fattet for mange år siden en særlig interesse for Afrika.  Så vidt jeg vet var 

det der du og Malinka traff hverandre.  Du har besøkt flere afrikanske land for å 

undervise og diskutere undervisningsopplegget i matematikk for økonomer, og 

vil fortsette med dette som pensjonist.  Du viser som vanlig stor idealisme og 

selvoppofrelse.  Du har i hvert fall vært i Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Sør-

Afrika, Etiopia og Malawi.  Ditt langvarige forhold til Zimbabwe førte bl.a. til 

utgivelse av en spesiell billigutgave av læreboka i Harare.  Jeg merker meg at 

denne handler om zimbabwiske forhold, f.eks. “A Zimbabwean company, 

Mardon Printers, quotes the price of $1400 for printing 100 copies of a report 

and $3000 for printing 500 copies.  Assuming a linear relation, what would be 

the price of printing 300 copies.”  For øvrig vet jeg at du har bidratt til å hogge 

over denne gordiske knuten ved å gi en printer til søsterinstituttet vårt i Harare. 

 

Det er krevende å komme til afrikanske universiteter for å forbedre 

undervisningen der.  Du har risikert å bli sett som en arrogant bedreviter, men 

det har gått bra.  Jeg tror du vinner fram ved å vise at du er genuint interessert i 

hva de driver med, ved å hjelpe på mange nivåer og mange måter, og ved å være 

villig til å bruke mye tid på oppgaven. 

 

Jon Elster har startet en debatt om overdreven formalisering av samfunnsfag, og 

særlig økonomi, gjennom et innlegg for et par uker siden.  Noen ville kanskje 

mistenke deg for å ha bidratt til noe slikt.  I en viss forstand vil det være riktig, 

fordi det blir lettere å innføre matematiske modeller når en kan matematikk.  

Men jeg har aldri oppfattet deg som talsmann for at matematikken har svar på 

økonomiske problemstillinger.  Du har med sedvanlig beskjedenhet lagt vekt på 

at du gir oss et verktøy, men at vi selv har ansvaret for bruken av det.  Takk skal 

du ha! 

 


