
Stockholm den 28 november 1949. 

Professor Trygve Haavelmo, 

Socialøkonomisk Institut, 

Oslo Universitet, 

Oslo. 

Kjære Professor Haavelmo,  

 Jeg skriver på Stockholms Høgskoles vegne for å hermed tilby deg å holde et par 

forelesninger neste termin ved høgskolens sosialvitenskapelige institutt. 

 Det er for meg og mine kolleger egentlig ubegripelig, at vi ikke tidligere har hatt 

mulighet til å treffe og høre deg. Men nå håper vi at dette skal endres. Hva angår emne 

skulle vi gjerne likt å høre hva som helst du ønsker å snakke om. Spesielt interessant skulle 

det nok være å få en forelesning om økonometriske metoder – misbruk og muligheter. Det 

finnes et antall yngre forskere her som jobber med disse problemene og som nok skulle nytt 

godt av veiledning. Vi har som kjent ingen ekspertise på dette området i Stockholm. 

Ønskelig er det dog – spesielt for oss «litterære» økonomer – om presentasjonen av emnet 

ikke blir altfor komplisert rent matematisk. 

 Det beste tidspunktet for ditt besøk vil være en gang i februar 1950, si for eksempel 

den 15 og 16 februar. Et senere tidspunkt er og mulig, om det passer dem bedre. Jeg 

foreslår februar av rent egoistiske årsaker, da jeg i starten av mars reiser til USA for et 

halvår. Jeg er nemlig ytterst interessert i å bli kjent med deg og bli opplyst om 

økonometriens fordeler i en ordentlig diskusjon. Vår plan er også å invitere deg til vår 

økonomiske klubb i Stockholm for mer gemyttlig samvær. 

 Angående honorarer, så kan du regne med 250 kr for to forelesninger pluss 

reiseerstatning og dessuten et mindre beløp fra den Økonomiske klubben. Det er jo og 

mulig at deres reise hit til Stockholm kan kombineres med et besøk i Uppsala. 

 Nå håper vi at du virkelig har tid og mulighet til å komme til oss for et par dager. Det 

finnes en rekke økonomer som, akkurat som meg, skulle gjerne møtt deg. Jeg får avslutte 

med å ønske deg hjertelig velkommen til Stockholm, og som sagt helst i februar. 

 Med vennlig hilsen 

 Erik Lundberg 



19. desember 1949 

Professor Erik Lundberg, 

Konjunkturinstitutet, 

Storkyrkobrinken 4, 

Stockholm, 

Sverige. 

Kjære professor Lundberg. 

 Mange takk for deres vennlige brev av 28.november, og for innbydelsen til å komme 

til Stockholm Högskola. 

 Når jeg ikke har svart tidligere er det fordi jeg har holdt på å planlegge en tur til 

Amerika, og jeg har ikke vært klar over tidspunktet for min reise før nå. Det viser seg at jeg 

kommer til å reise i januar, og at jeg neppe kommer tilbake før i februar. Det ville nok da bli 

litt vanskelig for meg å søke om ytterligere fritagelse fra forelesningene ved Universitetet 

her for å reie bort igjen med en gang. Til tross for at jeg svært gjerne skulle komme en tur til 

Stockholm tror jeg derfor at jeg må få be om at de har meg i erindring til en senere 

anledning. 

 Får jeg igjen si hjertelig takk for innbydelsen og bare beklage at det ikke passet 

akkurat denne gangen. 

  Hilsen Deres 

  Trygve Haavelmo 
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