
Madison, Wisconsin, 17. des., 1940. 

Kjøre Haavelmo, 

 Takk for ditt brev, som nettopp kom inn. Jeg håper dette når deg i tide. Skulle ha 

skrevet for lenge siden, men det har ikke blitt til noe. 

 Jeg reiser ned til Chicago i julen, og det skal bli fint å treffes igjen. Jeg kommer 

antagelig ikke før rett før helgen, så du er der antagelig like tidlig som jeg. 

 Det ville være fint om vi kunne feire jul noe sammen. Jeg kommer antagelig til å bo 

hos familie, men det hindrer ikke min bevegelsesfrihet på noen måte. Ring til dem og si hvor 

jeg kan få tak i deg, og gjør det så snart du ankommer, slik at ikke noen tid går bort. Jeg 

husker ikke telefonnummeret, men adressen er 

 Solberg, 2230, N. Spaulding Ave. Belmont 7838. 

 Du finner det i katalogen. 

 Jeg har hatt et brev fra Frisch datert 13 november og et fra Jahn fra en gang i 

september. Men det står ikke noe særlig i noen av dem. Annet enn at jeg ikke bør komme 

hjem, Jahn sier det er vanskelig å komme inn og få ting å gjøre osv. når en har vært borte i 

denne tiden, og han for sin del vil ikke at jeg skal komme til Byrået igjen før han kan gi meg 

en «stor oppgave», som for eksempel en folketelling. Det høres ikke noe bra ut akkurat syns 

jeg, men det var ikke mere enn jeg hadde ventet meg. Hvis det er stillingen, kan det jo dra 

lenge ut før en kan komme seg av sted igjen. 

 Har du hørt noe mere om hvorvidt disse jentene kommer til Chicago? Jeg skulle ha 

skrevet brev lenge men har ikke gjort det, så når jeg ikke er underrettet, er det min egen 

skyld. 

 Skal bli fint å se deg igjen. 

 Glem ikke å ringe Solbergs med en gang du kommer. 

 So long. 

  Arne Skaug 



17 Ware Street 

Cambridge, Mass. 

September 26, 1941 

Kjære Skaug: 

 Takk for brevet. 

 Jeg har i mellomtiden vært en tur i New York og Washington, og tenkte jeg ville 

fortelle litt om det. 

 Først snakket jeg med Kittredge ang. fremtidsplaner, visum etc. Angående visum sa 

han at Rockefeller Foundation ville hjelpe alt de kan med det. Lyle sa det samme, men jeg 

fikk inntrykk av at de ikke visste så svært mye mer enn oss. Lyle visste bare at det var store 

vanskeligheter, som sant er (mer om dette nedenfor). Kittredge hadde, sa han, fått 

oppfordringer fra Frisch og Jahn (antagelig det samme han har nevnt før), til å forsøke å 

holde oss i vitenskapelig arbeide. Og Ræstad, Finn Moe og, så vidt jeg husker, Sunde var av 

samme oppfatning, sa Kittredge. De mente det ville være av stor betydning å ha noen som 

oss ved planeringsarbeidet i effterkrigstiden (!). Det høres jo fint ut. 

 Så reiste jeg altså til Washington for å snakke med legasjonsfolkene der (fikk ikke noe 

svarbrev fra Colbjørnsen, så jeg tenkte det var best å treffe ham personlig), og med 

immigrasjonsmyndighetene. Snakket først med Colbjørnsen (han ba meg hilse, forresten). 

Grei kar det. Men å få riktig klart for seg hva disse folkene egentlig mener og planlegger er 

ikke lett (ja det vet du jo). Colbjørnsen trodde visst nærmest at jeg var ute etter nødarbeide. 

Så vidt jeg forstod hadde de ikke egentlig bruk for noen folk nå, hverken her eller i London. 

Jeg forklarte da at jeg bare kom for å bringe dette på det rene, så jeg kunne vite om jeg 

kunne gå i gang med å skaffe meg noe her. Men da sa han at det var ikke verdt å binde seg 

for sterkt her heller, for nå drev de på å utarbeide planer av militær art sa han, og antagelig 

ville det bli resultater av det før jul (det tror jeg nå lite på, da). Jeg sa jeg gjerne ville høre fra 

folkene i London, hva jeg skulle foreta meg, om de trengte meg osv., men Colbjørnsen sa at 

det bare voldte bryderi å forstyrre de folkene nå, så vi skulle visst nærmest sitte og vente på 

å bli tatt til kanonføde (all right med meg, det er samme faen). 

 Så snakket jeg med immigrasjonsmyndighetene. Etter nye bestemmelser 1. juli er det 

nå blitt mektig vrient å få visum. (ordningen har tilbakevirkende kraft, så dette gjelder deg 

også). Nå skal, i tillegg til alt som var før, State Department godkjenne ens ansøkning, og for 

det formål skal de ha affidavit of support fra to uavhengige personer her, hver især av disse 

må sverge å underholde deg for resten av deres liv, om nødvendig. Og dessuten skal hver av 

disse to igjen ha to letters of reference fra andre, for å vise at de to første er all right. De to 

skjemaer (affidavits) man trenger er av slik art at jeg personlig ville nesten skamme meg 

over å be noen skikkelige og aktverdige folk her skrive dem ut. Jeg kan i alle fall ikke for 

øyeblikket tenke meg noen jeg ville spørre. Dessuten gjør Canada vanskeligheter med folk 

fra tysk-okkuperte land. Imidlertid er det visst ikke så farlig med dette med visum. For jeg 

spurte om betingelsene for å ta arbeide her, og fikk uttrykkelig svar at så lenge jeg 

opprettholder Students status (hvilket bevitnes av Rockefeller eller en annen institusjon), 

kan jeg arbeide så mye jeg vil for det formål å underholde meg selv i studietiden (dette er jo 



nokså tøyelig). Jeg kan forelese eller drive med research work for betaling. Så da tror jeg vil 

la det skure med det foreløpig. Skulle gjerne hatt noe sånt arbeide å begynne med nå, og få 

utsettelse på resten av stipendiet for å ha noe i bakhånd. Så hvis du ser noe sånt midlertidig 

som kunne passe er jeg svært takknemlig. Det er altså legalt sett ikke noe i veien for å ta 

arbeide (ikke fast «full time» stilling, naturligvis).  Men når jeg skal være ærlig, tror jeg at jeg 

helst av alt ville komme noe mere med i direkte Norges-arbeide. Skulle nesten gjøre hva 

som helst for å få noe mere action. Slik er det visst med deg også så vidt jeg forstår. Så hvis 

du reiser til London eller så, slår jeg gjerne følge, ja ikke bare det, men jeg skulle være rett ut 

takknemlig for å komme med på noe slikt. Så hvis du har noe slikt i sikte eller 

korresponderer med noen om det, kan du regne med at jeg vil bli med på praktisk talt hva 

det skulle være. Jeg føler meg nå i krigshumør, enda mer enn før, etter de suste nyhetene 

hjemmefra. Kunne vi komme på samme sted, likegyldig hva det dreier seg om, ville jeg synes 

det var jævla fint. 

 Ville sette stor pris på å høre fra deg om du har noe nytt om den ene eller andre av 

de ting jeg har nevnt ovenfor. 

Hjertelig hilsen 

Trygve Haavelmo 



KONSTITUERENDE MØTE I 

STUDIEGRUPPE ETTERKRIGS REKONSTRUKSJON (SER) 

Denne redegjørelsen for det konstituerende møte i SER er ikke blitt sendt ut før nå av den 

grunn at jeg egentlig hadde tenkt å sende den i forbindelse med innkallelse til nytt møte i 

juni. Som jeg kommer tilbake til nedenfor, er det ikke sikkert at det er hensiktsmessig å 

innkalle noe nytt møte på det nåværende tidspunkt, derfor sendes da denne redegjørelsen 

ut nå som en dokumentasjon for det konstituerende møte. 

 1. Møtet ble holdt lørdag 11 april kl.2 i det Norske Informasjonsbyrå’s kontor, 

Rockefeller Plaza, New York. Følgende møtte: 

 Finn Moe    Informasjonskontoret, New York 

 Ole Colbjørnsen   Ambassaden, Washington 

 Bjarne Braatøy   Nortraship 

 Kaare Petersen   Nortraship 

 Trygve Haavelmo   Nortraship 

 Ingvald Haugen   Norsk Sjømannsforbund 

 Sigmund Skard   Library of Congress 

 Karl Evang    Ambassaden 

 Fredrik Haslund   Sosialkomiteen for Norske Sjøfolk 

 Arne Skaug    Statens Trygdekontor 

 2. En diskuterte forslag fremsatt av Arne Skaug i brev av 8 mars om å gå i gang med 

en studiegruppe for å studere etterkrigs rekonstruksjonsproblemer. En rekke av de 

fremmøtte hadde ordet, og erklærte seg enig i den arbeidsmåten for en slik gruppe som 

Skaug hadde antydet i sitt skriv. 

 En var enig i disse hovedpunkter: At gruppen skal være i første rekke en 

studiegruppe, hvor deltagerne muntlig og i skriftlig form gir hverandre opplysninger, hver 

fra sine områder, om tiltak, forslag, diskusjoner og materiale, i U.S. som direkte eller 

indirekte er av interesse for norske rekonstruksjonstiltak. En var også enig om at gruppen 

søker tilknytning med de norske institusjoner og personer i London hvis arbeide dens 

informasjoner vil kunne være til hjelp for. Gruppen er helt uoffisiell, og er å betrakte som en 

samling av individer som interesserer seg for disse problemer. Dens hovedvekt skal ligge i 

studie- og informasjonsvirksomheten. Den er åpen for enhver som er villig til å yte sin del av 

arbeidet, men det er også en forutsetning at den skal være en arbeids- og studiegruppe til 

felles nytte, og ingen diskusjonsklubb. 

 Til å lede arbeidet, vil gruppen på neste møte velge en formann og en sekretær. 

Skaug vil sørge for innkalling av neste møte. 

 En drøfter også hvordan en hensiktsmessig skulle kunne etablere kontakter for dette 

arbeide med personer og institusjoner i London. 

 3. En diskuterte de studieområder de enkelte deltagere ville konsentrere seg om og 

søke å følge med i. 



 Programmet ser slik ut: 

 Haugen: Fagbevegelsens problemer og politikk, 

 Evang:  Spørsmål vedrørende helsepleie, social medisin, ernæring 

 Skaug:  Generell sosialpolitikk, «Population and resources.» 

 Petersen: Utenrikshandelspolitikk, skipsfartpolitikk 

 Haavelmo: Beskjeftigelsesproblemer, især fra teoretisk synspunkt, pengevesen. 

 Colbjørnsen: Industripolitikk, offentlig investering, rasjonaliseringsproblemer, 

forholdet sentralbank - regjering 

Haslund: Administrasjon av offentlig bedrifter, administrasjon og planlegging 

generelt 

 Braatøy: Alminnelige uten- og innenrikske problemer og tendenser 

 Moe: 

Skard:  Vil formidle og hjelpe til med nødvendige kontakter i Library of 

Congress. 

De enkelte deltageres studieområder vil selvsagt komme til å gå noe over i 

hverandre. En fant imidlertid at det bare ville være en fordel. 

 4. Neste møte. Det var stemning for å forsøke sammenkalt et nytt møte en gang i 

mai. En tenkte seg der å diskutere de enkelte studieområder og arbeidsprogrammer noe 

nærmere. Jeg har imidlertid snakket med enkelte av gruppens deltagere siden, og vi har 

kommet til det resultat at vi ville forsøke å legge frem noe mere til det første møte enn bare 

materiale for en diskusjon om hva vi tenker å gjøre. I påvente av at enkelte av deltagerne 

kan ha annet materiale å legge fram, utsettes derfor det neste møte i noen tid. 

New York i juni 1942 

For gruppen: 

Arne Skaug  



Norwegian Embassy         5. april 1946 

Washington 7, D.C. 

Office of the  

Commercial Counselor 

Kjære Trygve: 

 Jeg skulle ha skrevet til deg før, men du vet selv hvordan det er med det ene og det 

annet og alt som skjer og skal tas vare på og hvor liten tid det bestandig blir. Dette her blir 

heller ikke noe langt brev. Jeg står nå nemlig omsider, endelig og definitivt på farten, reiser 

herfra i morgen, flyr til England søndag og skulle etter programmet være i Oslo på tirsdag. 

Jeg skulle gjerne ha snakket med deg før jeg dro for å høre om det er ting du var interessert i 

at jeg skulle prøve og gjøre noe med, men jeg har jo sånn noenlunde peiling på dem allikevel 

og skal i alle fall se å finne ut hva Frisch mener og synes og rapportere tilbake til deg om det. 

 Jeg vet slett ikke hva det blir til med meg og hva jeg kommer til å gjøre. Jahn har vært 

her og holder absolutt på at det eneste fornuftige jeg kan ta meg til hjemme er å ta over 

Byrået etter ham. Det støter bare på den vanskelighet at Wedervang også er søker (etter 

sigende for å tvinge frem en øking av bevilgningen til Handelshøyskolen i Bergen), men så 

lenge han står som søker, vil det jo ta seg rart ut om jeg ble tilsatt foran ham. Dette har jeg 

sagt til Jahn, men han påstår at det ikke blir Wedervang i noe tilfelle og at jeg ikke må ha 

sånne anskuelser om spørsmålet. Slik ligger saken foreløpig an, og vi får da se hvordan det 

går når jeg kommer frem til Oslo. 

 Jeg håper du kommer hjem en tur i sommer som du så smått hadde tenkt på, og jeg 

kan forsikre deg om at såfremt jeg blir hjemme og skulle få noe med Byrået å gjøre, kommer 

du igjen til å bli bedt om å gå inn der i alle fall for en tid. Det skal ansettes en byråsjef der for 

en spesialavdeling som skal ha med nasjonalregnskapet og spesielle undersøkelser å gjøre. 

Det ville bli en så fri stilling at jeg synes du burde tenke på den i alle fall som en overgang. 

 Ellers håper jeg det går bra i Chicago og igjen på fallrepet takk for godt kameratskap 

og godt arbeidsfellesskap i årene som gikk. 

 Hilsen 

 Arne Skaug 



Det Kgl. Utenriksdepartement     Oslo, 10. november 1951. 

 Pressetjenesten 

Herr professor Trygve Haavelmo, 

Universitetet, 

Oslo. 

Kjære Trygve, 

 En raring, en verksmester ved Nore kraftstasjon, var i vår innom med vedlagte opus. 

Han ba meg gi den til deg for din uttalelse. Det var hans livsverk, sa han. Så vi måtte ta saken 

alvorlig. 

 Senere har jeg glemt hele tingen inntil jeg i dag ryddet opp i en skuff. Her har du den. 

Hvis du ikke gidder se på saken, så send den tilbake til forfatteren. 

 Arne Skaug 



Trygve Haavelmo 

Social Science Bldg. Room 401 

The University of Chicago 

Chicago, 37, Illinois        11. Mai, 1946 

Kjære Skaug! 

 Takk for brev jeg fikk like før du reiste. Det ble ikke tid til å svare. I mellomtiden hører 

jeg du er kommet vel frem. 

 Det første jeg må gjøre er å gratulere med din nye utnevnelse. Det var gledelig – om 

enn ikke så helt uventet – at du ble tilbudt denne stillingen, og enda mer gledelig at du 

valgte den, fremfor andre muligheter. Det er vel neppe noen stilling som åpner større 

muligheter for å sette spor etter seg i Norge i dag enn direktørstillingen i Byrået, og 

stillingen er vel nå også nærmere knyttet til aktuell økonomisk politikk enn noen gang. Så 

igjen: lykke til! 

 Det du nevnte i ditt brev om mulig samarbeide igjen hjemme vil jeg gjerne diskutere 

med deg når vi treffes. Så vidt jeg forstår på Frisch er det fremdeles nokså sannsynlig at jeg 

kommer hjem en tur i løpet av sommeren eller tidlig på høsten. Skulle mere definitive 

planer komme opp i mellomtiden mht. mulig spesialarbeide i Byrået, håper jeg du vil holde 

meg underrettet. Jeg må tilstå at de mulighetene du antyder frister sterkt. Det er også, så 

vidt jeg forstår, visse andre alternativer som, i prinsippet, ikke ligger så helt langt unna, 

nemlig ved universitetet. Jeg går ut fra at du selv nå ikke er direkte interessert i de 

mulighetene som nå foreligger der og at jeg derfor kan nevne dette for deg, i alle 

fortrolighet. Din «konkurrent» har jo etterlatt seg en åpen plass der, og det er så smått blitt 

nevnt for meg at jeg burde søke, idet bedømmelsen vil skje på mye bredere basis enn det 

spesielle fagområde som har karakterisert den tidligere. Dette ligger jo i tråd med en mere 

moderne samkjøring mellom økonomisk teori, økonometri og praktisk økonomisk politikk, i 

samme retning som utviklingen her over. Jeg skulle sette veldig stor pris på å høre din 

mening om dette. Du treffes jo også sikkert ofte med omtrent alle de som har med sakene å 

gjøre, så du vet antagelig nokså nøyaktig hva mulighetene er. Som du vil forstå er jeg nokså 

sterkt opptatt av denne ideen, ikke minst på grunn av de muligheter som ville foreligge for 

et nære samarbeide mellom byrået og Universitetet. Vi har jo ofte diskutert dette emne. 

Men jeg ville jo helst unngå å stange hodet mot veggen, i tilfelle saken er avgjort, så hvis du 

kunne få sendt meg et par hint ville det ha stor verdi for meg. 

 Ellers går alt jevnt og bra her. Cowles Commission er kommet nokså mye i skuddet, 

etter at det viste seg at de mere raffinerte metodene vi bruker her har gitt mye bedre 

forecasts mht. nasjonalinntekt og beskjeftigelse enn det Washington-ekspertene presterte. 

Så vi driver nå en vel mottatt misjonsvirksomhet. Selv er jeg nettopp kommet tilbake fra et 

to ukers opphold i Washington, ved Dep. of Agriculture der. Så også flere gamle kjente der, 

og skal hilse. 

 Hilsen 

Trygve Haavelmo 
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