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Tore Lindholt, sosialøkonom, samfunnsøkonom 
Foredrag av Steinar Strøm ved Folketrygdfondets Tore Lindholt-symposium 08.11.22 

Tore Lindholt studerte sosialøkonomi (nå kalt samfunnsøkonomi) fra 1961/62 til han ble cand.oecon. i 

1967. Han var en leder i studentmiljøet på 1960-tallet og i studietiden også en hardt arbeidende 

vitenskapelig assistent.  

Allerede som student var han redaktør av fagbladet til økonomene, Sosialøkonomen, nå 

Samfunnsøkonomen. Etter kort tid overtok hans studiekamerater Åge Sørsveen og Erling S. Andersen 

redaktørvervet frem til våren 1969. Selv var Tore medlem av redaksjonsutvalget også under studietiden. 

Fra 1969 til 1971 var han leder i Norske Sosialøkonomers Forening.  

Første gang jeg traff på Tore Lindholt var da han ledet et opprør mot ledelsen i Studentforeningen 

Fredrik, i 1963. Det var smekkfullt lokale i Fredriksgate 3, hvor vi studenter holdt til den gang.  

Hva konflikten gikk ut på husker jeg ikke helt nå, men jeg tror det handlet om manglende innsats fra 

studentrepresentanten i styret på det Sosialøkonomiske Institutt. Det sittende styret i 

Studentforeningen, med den i ettertid godt kjente sosialøkonom Tormod Hermansen som medlem, ble 

kastet.  

Tore valgte selv ikke å bli med i noe styre, verken i Studentforeningen eller som studentenes 

representant i Instituttstyret. Han fikk i stedet plassert sine beste studiekamerater, Åge Sørsveen og 

Erling S. Andersen, i ulike topp studentverv.  Tore var en talefør, karismatisk og kontant general, med 

trofaste offiserer og soldater. 

I 1989 leverte et offentlig utvalg en utredning kalt «En bedre organisert stat», en utredning som 

Torbjørn Røe Isaksen har omtalt som New Public Managements moderdokument. Leder av utvalget var 

Tormod Hermansen, et profilert medlem i utvalget var Tore Lindholt. Ifølge utredningen var de begge 

enige i utvalgets konklusjoner. Motsetningene fra 1963 var åpenbart borte. 

Tore ble vitenskapelig assistent i 1964, Åge Sørsveen omtrent samtidig som Tore, jeg ble vit.ass. vel et år 

senere, sammen med Finn Førsund og Hilde Bojer. Vi var alle vit.ass.-er til professor Leif Johansen (1930-

1982). Vårt felles vit.ass.-kontor var på loftet i midtbygningen til Universitetet på Karl Johan, uten 

vinduer, men med en luftekanal designet av Ragnar Frisch (luftekanalen virket ikke noe særlig, bortsett 

fra at det kom duer gjennom kanalen).   

Finn, Hilde og jeg arbeidet på prosjektet MSG (Multi-Sectoral Growth) som var en videreutvikling av Leif 

Johansens doktoravhandling fra 1959 og hvor formålet var å gjøre modellen empirisk relevant og 

tilgjengelig for Finansdepartementet. Departementet brukte den etter hvert til langtidsprognoser og den 

er fremdeles i bruk i Norge. 

Tore arbeidet hovedsakelig på et annet felt, knyttet til et arbeid av Leif Johansen også publisert i 1959 og 

i Econometrica. Inntil 1956 var økonomisk vekstteori basert på et fast forhold mellom BNP og 

realkapital, samt et fast forhold mellom realkapital og sysselsetting, såkalt klassisk vekstteori. I 1956 

kom et nytt opplegg av Swan og Solow hvor det til enhver tid var mulig å erstatte noe av realkapitalen 

med noe mer sysselsetting og vice versa, kalt ny-klassisk vekstteori.  
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Leif Johansens bidrag i 1959 var at denne mulige substitusjonen mellom realkapital og sysselsetting 

gjaldt produksjonsmuligheter som var under planlegging i en bedrift. Gitt at planen var realisert, så var 

det var mer faste forhold mellom investert realkapital, sysselsetting og produksjon.  

Ex-ante substitusjon altså og ex-post faste koeffisienter som karakteriserte forholdet på bedriftsnivå 

mellom sysselsetting og realkapital. Med andre ord en syntese av den klassiske vekstteorien til Harrod 

og Domar og den ny-klassiske teorien til Swan og Solow.  

Leif Johansen viste også i arbeider på 1970-tallet at på sektornivå kunne det likevel se ut som om det var 

substitusjon, selv om det i hver bedrift var faste forhold mellom sysselsetting, realkapital og produksjon. 

Ved f.eks. en økt reallønn kunne noen arbeidsintensive bedrifter bli lagt ned og på sektornivå kunne da 

sektoren fremstå som å ha blitt mer kapitalintensiv, en tilsynelatende substitusjon mellom arbeid og 

kapital. 

Tore Lindholts bidrag i artikler hvor han samarbeidet med Leif Johansen, var å gi empirisk innhold til de 

mange dynamiske relasjonene i de vekstmodellene som ble utviklet og publisert på slutten av 1960 tallet 

og begynnelsen av 1970-tallet.  

Spesielt bidro Tore med empirisk spesifikasjon og utledning av en modell med to sektorer: en sektor 

som produserte realkapitalvarer og en sektor som benyttet realkapital i produksjon av konsumvarer. 

Gitt at realkapitalen var produsert og tatt i bruk i konsumvareindustrien, så kunne den ikke skiftes over 

til sektoren som produserte realkapitalvarer, og vice versa.  

Modellene var nå heller ikke lenger modeller som beskrev vekstprosesser som de klassiske og ny-

klassiske modellene, men optimale vekstmodeller hvor en optimal konsumutvikling for et land ble 

utledet og empirisk beregnet, gitt bi-betingelser som var differenslikninger som beskrev 

realkapitalutviklingen.  

Sammen med Leif Johansen publiserte Tore Lindholt en kort artikkel med tittelen «On a Difference 

Equation Occuring in Growth Economics» som en også finner igjen som en viktig del i en artikkel Leif 

Johansen publiserte i Review of Economic Studies i 1967: «Some Theoretical Properties of a Two-Sector 

Model of Optimal Growth». Tidsskriftet er fremdels et topp-5 tidsskrift i økonomifaget. 

Tores bidrag var blant annet å regne ut løsninger, gjerne med empiriske illustrasjoner, av 

differenslikninger med mange lag. Arbeidet Tore Lindholt gjorde som vit.ass. var krevende, og det viste 

at han kunne arbeide med problemstillinger på forskningsfronten på slutten av 1960-tallet. 

Matematisk modellering preget mye av forskning og undervisning på Sosialøkonomisk institutt i 1960- 

og 1970-årene. Instituttet hadde tidlig en heltidsansatt i matematikk, Knut Sydsæter, og ganske raskt ble 

ytterligere to matematikere ansatt. Tre heltids ansatte matematikere på et relativt lite institutt i 

europeisk og amerikansk sammenheng var ganske mye. Sydsæters lærebøker i matematikk for 

økonomer ble tatt i bruk i mange miljøer, også ved ledende institutt i USA.  

Tore Lindholt trivdes åpenbart i dette matematiske miljøet, noe hans arbeid som vitenskapelig assistent 

og senere som forelesere bar tydelig preg av.   

Sosialøkonomisk institutt i denne tiden hadde også verdensledende forskere. Ragnar Frisch fikk 

Nobelprisen i 1969, Trygve Haavelmo fikk Nobelprisen i 1989 og hadde Leif Johansen dødd noen ti år 

senere enn han gjorde, han døde 52 år gammel i 1982, så ville han etter alt å dømme også fått 
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Nobelprisen, kanskje spesielt for hans MSG-modell som var det første eksempel i faget på en utregnbar 

og empirisk generell likevektsmodell som dekket en hel økonomis utvikling.      

Lindholts masteroppgave fra 1967 handlet om endringer i kryssløpskoeffisienter. Denne oppgaven, som 

var grundig og teknisk godt gjennomført, var relevant både for Leif Johansens mer teoretiske 

vekstmodeller på den tiden og for arbeidet med MSG som har en kjerne av sammenhenger mellom 

sektorer i norsk økonomi, sammenhenger som dekker leveranser av varer og tjenester mellom 

sektorene.  

Etter cand.oecon.-eksamen i 1967 ble Tore ansatt som stipendiat (1968-1971) og deretter som 

amanuensis (1972-1978), avbrutt av arbeid som underdirektør i Finansdepartementet i 1973/74, hvor 

han drev med utredninger knyttet til demokratisering av forretningsbanker, og i 

Samferdselsdepartementet 1976/1978, hvor han var politisk sekretær for statsråd Ragnar Christiansen. 

Som amanuensis på Sosialøkonomisk institutt på begynnelsen av 1970-tallet var han en høyt skattet 

foreleser på en rekke områder. Tema han dekket var enkle makromodeller av Keynes-typen, 

handelsteori, vekstmodeller, mål-middelanalyser, men også mer avanserte og den gang nye dynamiske 

makromodeller, åpenbart inspirert av det arbeidet han gjorde for Leif Johansen som vit.ass.  

Hans makroforelesninger til 1. avdelingsstudentene (nå kalt bachelorstudenter) ble legendariske; de var 

svært krevende tematisk, han dekket enormt mange områder som tradisjonell makro, inflasjonsteorier, 

vekstteorier, teori for internasjonalt varebytte, med mer. 

Han kommuniserte med studentene ved å skrive med sprittusj på en plastikkrull på en lysskjerm. I løpet 

av ett semester ble ganske mange meter dekket med den ene modellen etter den andre. Disse 

forelesningene ble seinere maskinskrevet og samlet i datidens stensilhefter – det burde egentlig ha blitt 

en lærebok publisert på engelsk og rettet mot et internasjonalt publikum.  

Jeg vil spesielt fremheve hans undervisning i makro basert på dynamiske sammenhenger. Han 

introduserte 2. avdelingsstudentene (nå kalt masterstudenter) til dynamiske makromodeller av Ragnar 

Frisch og Leif Johansen, bl.a. den krevende makrodynamiske konjunkturmodellen til Frisch fra 1933, som 

bl.a. lå til grunn for tildelingen av «Nobelprisen» til Frisch i 1969, der løsningen ble avledet fra en modell 

med blandede differens- og differensiallikninger.  

Artikkelen til Frisch er også noe av det senere grunnlaget for arbeidene til Edward Prescott og Finn 

Kydland på slutten av 1970 årene og som førte til at de fikk Nobelprisen i økonomi i 2004.  

Denne typen undervisning som Tore Lindholt gjorde for det vi dag kaller masterstudenter ville vært 

utenkelig for dagens studenter. Mattenivået er ikke det samme lenger. 

Tore foreleste også over emner knyttet til aktuelle problemstillinger på 1970-tallet og, i tråd med det 

han var engasjert i på den tiden, bankenes roller i samfunnsøkonomien. Han tok utgangspunkt i Leif 

Johansens banebrytende arbeid om «Bankenes rolle i en makroøkonomisk modell» fra 1956, et arbeid 

som mange studenter ble introdusert til også etter at Tore hadde sluttet som foreleser.   

Om noen studenter opponerte mot et eller annet som Tore sa, kunne han be vedkommende ta opp 

spørsmålet i et eget innlegg på neste forelesning. Det kunne virke noe spesielt; kanskje arrogant, men 

viste vel egentlig bare de krav Tore stilte til faglighet. 
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Tore utga flere arbeider i denne tiden, om makroøkonomisk modeller og vekst, men også et omfattende 

arbeid om teori og prognoser i regionaløkonomisk planlegging, samt også et arbeid om 

transportøkonomiske modeller. Arbeidet om transport viser nok at han tidlig var orientert mot å arbeide 

i transportsektoren, han ble da også senere direktør i NSB fra 1978 til 1990, og en kort stund fungerende 

generaldirektør fra 1988 til 1990. 

Tore Lindholt var en teoretisk orientert økonom og med svært god peiling på matematisk modellering. 

Et felt han ikke dekket i særlig grad var økonometri, som kanskje var noe spesielt i og med at to av 

grunnleggerne av økonometrifaget var begge tilknyttet Sosialøkonomisk institutt, dvs. Ragnar Frisch og 

ikke minst Trygve Haavelmo.  

På det personlige plan derimot hadde åpenbart Tore Lindholt og Trygve Haavelmo mye til felles; 

nøysomhet og ikke noe jåleri. 

Da Trygve Haavelmo fikk «Sveriges Riksbanks prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel» i 

1989, var Tore fungerende generaldirektør i NSB. Tore tok på seg ansvaret for transporten til og fra 

Stockholm, og ryktet sier at han fikk rekvirert «kongevognen» for at Haavelmo med følge skulle få en 

behagelig reise.  

På vei til Oslo S på morgenen, i NSB-direktørens tjenestebil med uniformert sjåfør, var trafikken vanligvis 

tett, og en sto i fare for å bli forsinket. Det eneste Tore måtte forholde seg til var tidspunkt for 

togavgang! Hva gjorde da handlingens mann Tore? Jo, han ringte politiet og ba om politieskorte, noe 

han fikk innvilget!  

To politimotorsykler med blålys, til stor glede for motorsykkelentusiasten Haavelmo, førte da 

nobelprisvinneren og Tore greit inn til Oslo S.  

Det samme gjentok seg da Haavelmo returnerte til Oslo, men da med seks politimotorsykler med blålys 

og som eskorterte Haavelmo og Tore, igjen i NSBs representasjonsbil og uniformert sjåfør, tilbake til 

Haavelmos bosted i Bærum. 

Disse episodene er beskrevet i en fantastisk tale Tore holdt i 2011 («An almost ordinary man») i 

forbindelse med feiringen av at det var hundre år siden Haavelmo ble født. Haavelmo døde i 1999. 

Tore Lindholt tok også mye del i økonomenes foreningsliv.  

Sosialøkonomene, eller Samfunnsøkonomene, hadde lenge to foreninger Statsøkonomisk Forening og 

Sosialøkonomisk Forening, som i dag heter Samfunnsøkonomisk Forening. Begge foreninger ga ut 

tidsskrifter, Statsøkonomisk tidsskrift og Sosialøkonomen, senere kalt Samfunnsøkonomen.  

Statsøkonomisk Forening ble etablert i 1883 med professor Torkel Halvorsen Aschehoug som leder. 

Aschehoug var professor i rettsvitenskap, statsøkonomi og statistikk. Inntil 1960-årene var 

Sosialøkonomisk Institutt del av det juridiske fakultet. 

Statsøkonomisk Forening fyller dermed 140 år neste år. Foreningen har i dag jevnlige møter i 

Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass. Tore Lindholt var medlem i Statsøkonomisk Forening siden 

begynnelsen av 1990 tallet og styremedlem fra begynnelsen av 2000 tallet og frem til 2019. Han var 

foreningens leder fra 2007 til 2013.  
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Han representerte Statsøkonomisk Forening i styret for Wilhelm Keilhaus Minnefond og var leder for 

dette styret fra 2007 til 2013, deretter medlem av styret for minnefondet frem til 2019.  

Professor Keilhau var for øvrig leder av Statsøkonomisk Forening fra 1937 til 1954. Han ledet også 

foreningens arbeid i krigsårene 1942-1945 i London.   

Tore var en markant person i det norske samfunnsøkonomiske miljø fra 1961 og til sin død i 2021, dvs. i 

60 år. Han var en svært flink og profilert økonom, talefør, arbeidsom, nøktern, og opptatt av at alle 

skulle gjøre rett og skjel for seg. 

I 1969-1971 var som nevnt Tore Lindholt i formann i Norske Sosialøkonomers forening. Som nyutdannet 

økonom i 1969 ble jeg redaktør av bladet Sosialøkonomen (som nå heter Samfunnsøkonomen). Bladet 

hadde en dårlig finansiering og stofftilgangen var heller ikke god. Sammen med en medredaktør fikk jeg 

til en om-redigering av bladet med Debattspalte og Aktuell Kommentar, pluss artikkelbidrag, en 

redigering som bladet har den dag i dag. 

Men vi fikk også reklame i bladet og økonomien ble kraftig forbedret. Så bra at vi to redaktører mente vi 

kunne unne oss en fest på Grand med overnatting på hotellet, vi bodde begge utenfor byen, dvs på 

Hadeland. Regningen lot vi bladet vi dekke. 

Da formann Lindholt i Sosialøkonomisk Forening fikk nyss om disse festlighetene ble vi kalt inn på teppet 

og sagt opp. Tore Lindholt og jeg møtes sporadisk etter han sluttet på Sosialøkonomisk Institutt, og vi 

hadde et godt forhold, selv om han var den eneste som noensinne har sagt meg opp fra en jobb.   

 

 

 

 

 

      


