25.1.2015

Nekrolog: Fritz C. Holte  Aftenposten

Nekrolog: Fritz C. Holte
Fritz C. Holte døde 17. januar, vel 90 år gammel.
Oppdatert: 22.jan. 2015 15:11

Lagre artikkelen i leselisten
Han var utdannet sosialøkonom. I 1954 ble han ansatt som dosent og senere professor ved Norges landbrukshøgskole
(nå NMBU).
Holte hadde betydelige analytiske evner og ble belønnet med Hans Majestet Kongens gullmedalje i 1953 for
fremragende forskning. I 1966 ble Holte oppnevnt som medlem av Utredningsutvalget for inntektsoppgjøret. Dette
arbeidet resulterte i den såkalte Aukrustmodellen, som helt opp til i dag har spilt en sentral rolle ved inntektsoppgjørene i
Norge.
Som professor i sosialøkonomi ved NLH var det naturlig for Holte å legge stor vekt på undervisningen i faget. I 1965
kom læreboken Sosialøkonomi som var en ny type lærebok i faget. Holte var også medforfatter av lærebøker i
samfunnsfag til bruk i videregående skole.
I sin undervisning la Holte vekt på å aktivisere studentene og gjøre dem selvstendige. Dette ble også undervisning i
dannelse hvor en lærte å tenke, resonnere og føre en akademisk samtale. Denne undervisningsformen passet også
Holte godt, samfunnsengasjert, oppdatert om det som rørte seg i tiden og som den diskusjonsglade person han var.
Etter at Holte gikk av med pensjon i 1990 videreførte han sitt arbeid med å analysere hvordan et land kan opprettholde
politisk handlefrihet i møtet med markedskreftene i en globalisert økonomi. Han pekte på verdien av å opprettholde
«halvhøye handelshindringer» mellom landene for å få rom for nasjonal økonomisk politikk – ikke minst for å unngå høy
arbeidsledighet.
Som person hadde Holte mange andre interesser enn sitt fag. Han var omgjengelig, uformell, lite selvhøytidelig, hadde
godt humør og en lun og fin humor.
Per Halvor Vale, NMBU
Ragnar Øygard, NMBU
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