
Nekrolog, Aftenposten 11. oktober 2012 
 

Knut Sydsæter 
Frem til sin bortgang 29. september var Knut Sydsæter, i sitt 75. år, i full vigør 
med bokprosjekter og annen virksomhet. Han var ansatt ved Økonomisk institutt 
fra 1965 til han gikk av med pensjon som professor i 2007.   

Ikke bare var han en fremragende foreleser i matematikk, han hadde også stor 
omsorg for sine studenter og en enorm begeistring for sitt fag. Han var alltid 
tilgjengelig for dem som trengte hjelp, og ga ekstraundervisning i klasserom og 
på kontoret når han mente det var nødvendig.  

Gjennom sine lærebøker nådde Knut langt utenfor Universitetet i Oslo. Bøkene er 
kommet i stadig nye opplag og er oversatt til mer enn ti språk.  

Knut engasjerte seg også i undervisningen ved andre læresteder, særlig i Afrika 
og andre deler av den tredje verden. Han bidro med undervisningsmetoder og 
lærestoff, og deltok selv i undervisningen. En kollega fra Zimbabwe skriver "Jeg 
tror han bidro mer enn noen annen person til å utvikle en generasjon av 
velutdannede økonomer i Zimbabwe".  Nå i midten av oktober skulle han ha vært 
i Mexico for å holde et seminar om matematikkundervisning for økonomer. 

Knut stilte store krav til seg selv i alt han gjorde, han kompromisset aldri når det 
gjaldt kvalitet.  Han var svært samvittighetsfull i alt han gjorde, fra å rette – eller 
lage – eksamensoppgaver til å skrive bøker.  Og han hadde en enorm 
arbeidskapasitet, som ble utnyttet gjennom lange arbeidsdager. Han fulgte 
økonomistudentene ved Økonomisk institutt tett, og nedla et stort arbeid for å 
sikre at undervisningen de fikk, var best mulig tilpasset dem. For å nå dette 
målet var han stadig opptatt av å prøve ut endringer i undervisningsmetodene.  

Vi som var hans kolleger, vil savne en faglig støttespiller og et ualminnelig 
hyggelig og omgjengelig menneske, med standarder som motiverte alle oss 
andre.   

I dag går våre tanker til hans familie. 
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