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Knut Sydsæter
Det var med sorg jeg mottok budskapet om at professor emeritus Knut Sydsæter
var omkommet i en ulykke i Spania, knapt 75 år gammel.
Knut Sydsæter var et enestående menneske og en fremragende matematiker. Allerede i
1965 startet han å undervise økonomistudenter ved Universitetet i Oslo. Med et lite papirark
som manuskript introduserte han meg og generasjoner av andre økonomistudenter til
matematikk som redskap i økonomifaget. Med faglig tyngde, engasjement og humør var han
en både krevende og inspirerende foreleser. Han åpnet døren inn til matematikkens verden.
Han viste at matematikk er et språk som gjør det mulig å forklare kompliserte sammenhenger
på en enkel måte.
Sydsæter hadde et eget håndlag med å utnytte tavlen som hjelpemiddel i
undervisningen. Samtidig sørget han for at langt flere enn dem som kunne få plass på hans
forelesninger skulle få nytte og glede av hans enestående formidlingsevner. Han utga flere
lærebøker i matematikk på universitetsnivå. Disse finnes nå på ti ulike språk og brukes i en
rekke land. Hans matematiske formelsamling har vært et uvurderlig oppslagsverk for flere
generasjoner av økonomer.
Knut Sydsæter var opptatt av å styrke matematikkens stilling i skolen, og han nølte ikke
med å gi meg råd og idéer om hvordan dette kunne skje. Da jeg som statsminister i 2001 var
med på å etablere Abelprisen i matematikk, var Knut Sydsæter en av dem som hadde ivret for
å få prisen på plass og ved det gi økt anerkjennelse til matematikkens stilling i samfunnet.
Selv om Sydsæter også var en dyktig forsker, har nok den norske statsforvaltningen
først og fremst dratt nytte av hans innsats for å høyne matematikkforståelsen blant
økonomistudenter. Han lærte oss at også relativt enkle matematiske metoder kan være
kraftfulle midler til å forstå den mangslungne verden vi lever i, og til å sortere de
utfordringene vi kan stå overfor i en økonomi som den norske.
Sydsæters bidrag til forskning og formidling vil leve videre i lang tid framover. Mine
tanker går i dag til hans familie.
Jens Stoltenberg

