
Stockholm den 15 august 1941 

Kjære Haavelmo! 

 Mange takk for ditt kort av 9/5 (?), poststemplet 10/6. Du skriver der: «Jeg, for min 

del, skulle helst reise hjem hvis det bare fantes råd, rent teknisk sett.» Jeg var overrasket 

over å lese det der, for selv om en ikke i USA kan ha så rikelig tilgang på informasjoner om 

stillingen og utviklingen i Norge som her, burde vel i et hvert fall hovedtrekkene være kjent. 

Du bør sette deg i forbindelse med presseavdelingen ved Norges Legasjon i Washington og 

spørre hvordan du kan holde deg bedre orientert, be Nortraship i New York om å få 

meddelelser fra Skipsfartdirektøren, der står det jo en hel del ting, selv om det ligger etter i 

tid. 

 Jeg ville meget beklage om du så den ting å reise fra USA til Norge som et teknisk 

problem. Den nordmann som vender tilbake til Norge fra USA i dag, fra et land som reelt og 

snart også formelt er vårt lands allierte og hvis krigsinnsats skal bringe Norge friheten, vil bli 

betraktet og behandlet som en forræder. Hvilket igjen vil si at han øyeblikkelig vil bli utnevnt 

til en meget høy stilling, at han vil miste alle sine venner og kamerater, at han vil være 

brennemerket for hele sin levetid. Jeg kan forsikre det at dette ikke er en overdreven 

fremstilling. Vi kjenner disse ting her, så godt og så fullstendig som det overhodet er mulig 

utenfor Norge, men med en daglig og vanskelig, men like fullt intim kontakt med det. Det 

ligger heller ikke noen slags personlig vurdering i det, bare en rent faktisk konstatering av 

hva den overveiendedel av det norske folk føler og tenker. 

 Om du nå mener at dette var jo en aldeles urimelig måte å se tingene på, så vil jeg 

igjen be deg huske at utviklingen i Norge siden 25. september og aller mest i vår- og 

sommermånedene i år har tatt en så forferdende drastisk utvikling at selve den tanken at 

noe menneske skulle kunne stå på noe vis nøytral til den eller utenfor den er utenkelig. Det 

norske folk undertrykkes i dag hardere og mer hensynsløst enn noe annet av de besatte 

land, bortsett fra Polen. For dem som lever der er hver dag et nytt helvete med nye savn, 

uro og sorger. Prøv å forstå at Norge i dag er en politistat, hvor intet menneske er sikker på 

sin frihet, hvor du en dag snakker med en venn og han neste dag sitter i en 

konsentrasjonsleir, hvor avisene fra første til siste side er fylt med den aller groveste og 

primitive propaganda, hvor angiveri florerer, hvor våre beste forfattere og de fremste 

litterærere representanter for den vestlige kulturverden er forbudt, hvor kjøtt, og nå også 

melk, er en ukjent vare for det store flertall, hvor du må stå mange timer i kø for å kjøpe 

noen gulrøtter, mens brødet er kullsvart og celluloseblandet, hvor det trengs passerseddel 

for å reise til en annen by, hvor alle de ledende stillinger i samfunnet besettes med folk som 

moralsk og intellektuelt med få unntak hører til bunnfallet i nasjonen, mens 

okkupasjonstroppene suger ut alle våre tilganger til det ytterste plyndrer landet slik at vil ta 

årtier å bygge det igjen. Prøv å tenke deg en nordnorsk by, jevnet til jorden av de tyske 

bombefly, og hvor ennå i dag intet er bygget opp unntatt militærbrakker og de svenske 

trehus, hvor folk ellers bor i fiskebåter hele vinteren, hvor matmangelen p.ga. 

transportforholdene er enda verre enn ellers i landet, og hvor sykeligheten nå står i forhold 

til dette. Og til alt dette fullstendig mørklegging i måned etter måned. 

 Jeg skal ikke beskrive dette mer, men vil bare si at du kan ikke undre deg over at folk 



hjemme har en eneste tanke og at de betrakter og bedømmer alt som skjer ut fra hensynet 

til å kunne vinne krigen. Og fordi alle er overbevist om at de allierte vinner, holder man tross 

alt ut, reiser tusener av nordmenn slik som de har gjort det i vinter i båter – alle slags, like til 

åpne robåter – over Nordsjøen til Skottland. Det er naturligvis dødsstraff om de blir tatt, 

deres hjem blir brent og ofte nok går det ut over familien. Hvordan skulle det sett ut om 

England i fjor hadde gitt opp, da fremtiden så svartere ut enn noen gang, eller om våre 

25 000 sjømenn, hvorav storparten er i Atlanterhavskrigens fremste frontlinje, hadde reist 

hjem til Norge isteden? Vi får aldri i vår levetid se igjen et Norge av den glade og gemyttlige 

karakter vi kjenner det fra førkrigstiden. Alle vurderingsmålestokker blir forandret, og det 

blir en hardere og mer hensynsløs tid, men sikkert også en voldsom utviklingsperiode, 

nasjonalt og økonomisk. 

 Muligheten for å være nøytral foreligger som sagt ikke for noe menneske i Norge, 

ikke en gang for skolebarna. Alle tar risikoen for motstand når nyordningen kommer til dem. 

Selve muligheten for å finne en modus vivendi under okkupasjonen er helt utelukket med 

den politikk som føres, det finnes f.eks. ingen likhetspunkter med situasjonen i Danmark. Og 

ingen som kjenner noe til forholdene i Norge mener lenger at folkets motstand har vært 

eller er nytteløs eller meningsløs. 

  Universitetet i Oslo arbeider, tungt, men det går ennå. De veldige mengder 

vitenskapelig litteratur som er blitt beslaglagt, er naturligvis en hindring, noen professorer 

er blitt arrestert. Alle holder sammen på en beundringsverdig måte og vil heller la 

Universitet bli stengt enn underkaste det nyordningen. Instituttet er en del i virksomhet 

med de gamle ting. Frisch var voldsomt deprimert i fjor, men har enda evnen til i noen grad 

å koble av og ta opp sine spesialiteter. Det er en strålende mann, jeg hadde veldig stor glede 

av å arbeide hos ham i et år. Jeg gratulerer med at du er blitt universitetsstipendiat. – Dr. 

Wolds avhandling har jeg fått en bokhandel til å sende deg, da han alt har sendt et til Oslo til 

deg, vet jeg, men derfra kan det ikke omadresseres. Jeg kjenner ham godt og har hatt 

atskillig utbytte av å snakke med ham om enkelte ting av felles interesse. 

  Og om du nå ikke er blitt alt for irritert over dette brevet, skulle jeg råde til ikke å 

skrive til noen i Norge at du vil tilbake dit. Send et brev til legasjonene i Washington, forklar 

hva du kan og hva du nå gjør og spør dem hva de synes du bør gjøre. Om du har anledning 

til å fortsette med dine ting og de der borte eller i London også synes du bør gjøre det, er jo 

saken klar. Men du vil en dag være glad over å ha uttrykt et slikt ønske, det er for øvrig en 

plikt etter en av regjeringens siste provisoriske anordninger. 

  Jeg mener dette brevet omtrent slik, men ikke alt for høytidelig!  



c/o The Rockefeller Foundation 

49 West 49th Street New York City 

31. August 1941 

Kjære Getz Wold: 

 Mange takk for ditt brev. Jeg ble nok langt fra irritert over det. Tvert imot, det ga 

meg svar på et spørsmål som har ligget meg meget på hjertet i det siste. For du skriver med 

såpass styrke at du antagelig har solid erfaringsgrunnlag. Du skjønner, det som gjorde at jeg 

skrev om hjemreise – og jeg mente det og har ment det hele tiden – er ikke uvitenhet om 

vanskelighetene og djevelskapen hjemme. Det kjenner vi nok visst godt nok her også. Og at 

det skulle være noen personlig vinning ved å komme hjem, og – hvis så – at noen av oss her 

tenker på det kan du se bort i fra, naturligvis. Et noe sterkere drag er hjemlengselen som vi 

alle får herover, og som tilslører ens noe kalde dømmeevne. Men det som er hovedtingen, 

og som vi alle diskuterer her over, er dette: Hva er oppfatningen hjemme blant våre egne 

med hensyn til oss som er ute? For å si det så kort: Synes de at vi holder oss unna 

vanskelighetene ved å være her. Fra et nøytralt synspunkt er jo saken opplagt, men en kan 

vel ikke vente at de hjemme skal ha sin vanlige dømmeevne under dette presset. Hvis det 

imidlertid er som du sier, er det jo meget gledelig. Og, uansett hva de mener hjemme, er det 

vel kanskje ingenting nyttig vi kunne gjøre hjemme nå likevel. 

 En ting er vel sikkert, at – selv om det skulle bli en alliert seier – blir omveltningene 

hjemme så fantastiske at det å komme hjem når det hele er over, blir nesten like vanskelig, 

om ikke så, rent fysisk sett, som det er nå. Uansett hva vi som er ute gjør nå, blir det 

naturligvis galt. Det er jo ikke fritt for at en blir litt ergerlig når en hører så ofte (fra folk her): 

«Så heldig du var som kom deg ut i tide.» Men etter det du skriver å dømme har de en 

annen oppfatning hjemme, og da er jo alt all right.  

  Jeg er svært takknemlig for brev, men jeg er en stor kløne til å skrive selv. Du får 

unnskylde. 

Beste hilsen 

Trygve Haavelmo. 

(Sender kopi særskilt). 

Mange takk for bryderiet med H. Wolds bok, håper den kommer frem. Sender deg et par 

særtrykk av mine ting her. 



Stockholm den 17 september 1941 

Kjære Haavelmo! 

 Mange takk for ditt brev. Det gir meg anledning til å straks gjøre noen tilføyelser til 

hva jeg skrev til deg sist. Det er klart at det er nokså vriene spørsmål dette, men jeg tror 

likevel folk hjemme har en ganske klar og entydig stilling til dem. De ønsker at flest mulig 

skal være utenfor Norge og gjøre noe på et eller annet hold. Det er jo bare konsekvensen av 

den motstandspolitikk Norge har fulgt og fører, en politikk som betyr en forferdelig 

påkjenning i øyeblikket, men en veldig styrke for framtiden. Danmark lever jo f.eks. i en idyll 

i sammenligning med Norge. Men jeg tror nok de aller fleste dansker misunner 

nordmennene, og de vil føle det enda sterkere når de er blitt fri ved andres hjelp. 

 For å komme tilbake til Norge, er det klart at de som er hjemme i alle henseender 

bærer den tyngste byrde. Men de ønsker jo slett ikke derfor å få flest mulig hjem, byrdene 

ville ikke blitt mindre da. Tvert imot er det deres stolthet at det finnes et norsk forsvar, en fri 

norsk handelsflåte og en selvstendig norsk administrasjon. Norge er jo også i den heldige 

stilling at denne motstand på ingen måte bare er av symbolsk betydning. Bare en ting som 

størrelsen av vår tankskiptonnasje i sammenligning med den britiske er i grunnen nok til å 

overbevise enhver om at det arbeidet som gjøres av det frie Norge, er av vesentlig 

betydning for utgangen av slaget om Atlanterhavet. 

 Når jeg omtalte forholdene hjemme, var det derfor ikke for å avskrekke deg fra å 

reise hjem av den grunn, men for å understreke at de som lever under slike forhold, stiller 

nokså store krav. De går altså ikke ut på å reise hjem, men på å gjøre noe ute i en eller 

annen form, at Amerika der i mange forbindelser er ytterst viktig, er jo klart for alle også 

hjemme. (At nazistene splittet en beskjeden demonstrasjon ved Abraham Lincoln-statuen i 

Oslo den 4.juli, var jo i grunn utmerket for oss, og jeg hører at det også har gjort sitt inntrykk 

på noen derover.) Det med en høy stilling var også bare nevnt som et eksempel på hvor glad 

nazistene er over noe som kommer hjem. Det var en norsk skipskaptein i Lisboa i vår. Han 

fikk gratis 1.klasses billetter gjennom Europa, sightseeing i Berlin, store avisintervjuer og 

velkomstfest i Oslo. Du skjønner det er ikke hver dag at en nordmann frivillig kommer til 

Norge, og naziene feirer en slik begivenhet stort. Det er nok også slik at mange ville 

foretrukket ubehaget og risikoen med den passive motstand hjemme, fremfor å være ute i 

denne tiden. Men alle får jo innrette seg etter forholdene som de faktisk er nå. At det i 

mange henseender kan bli vanskelig å komme hjem om 2 år, når folk hjemme har opplevd 

ganske andre og meget verre ting enn vi, er sikkert også riktig. Men det er en overgang, folk 

får tusen andre ting å tenke på, og langt viktigere enn denne forskjellen vil alltid skille 

mellom Quislinger og nordmenn være. 

 Utviklingen i Norge tok jo en forferdelig retning i forrige uke. En regner med at tusen 

mennesker ble arrestert, særlig fagforeningsfolk, og ved Universitetet rektor Seip og 

professorene Brögger, Schreiner og Mohn. Den svenske opinion er under et hardt press, 

men reagerte i hvert fall voldsomt på (?). 

Mange hilsener 

Knut Getz Wold 



Trygve Haavelmo     c/o The Rockefeller Foundation 

49 West 49th Street 

       New York City 

         Dec. 25, 1941 

Kjære Getz Wold: 

   GODT NYTT ÅR! 

 Jeg må skrive noen ord til deg igjen om vårt gamle emne: “Arbeid for Norges sak.” 

Min forvirring – og vrede – over ting i den forbindelse stiger dag for dag. Ja, dette går ikke ut 

over deg, forstår du, men jeg må ha noen å uttrykke meg til, og jeg kjenner ingen nærmere 

der over, og har nå uttømt mine opplysningskilder her over for lenge siden. 

 Kort sagt, hva fanden er det «rette vedkommende» - hvis noen sådan finnes – vil at 

vi som er her over skal gjøre, for – som det heter – å arbeide for Norges sak? Jeg hører 

daglig forskjellige rykter og oppfatninger om at det er noe – ett eller annet – som vi her over 

skulle og burde gjøre, men hvordan i himmelens navn skal en stakkar få greie på hva dette 

ett eller annet udefinerbare noe er? Nå har jeg spurt og gravd hos alle de autoriteter som 

finnes her over, om – for mitt vedkommende – jeg skulle trenges og være brukbar til ett 

eller annet. Jeg reiste f.eks. ned til legasjonen i Washington (hvem ellers er det en skal rette 

seg etter når en er her?) for å spørre om dette, og sa jeg var villig til å gi opp fellowship og 

alt, hvis jeg skulle trenges til ett eler annet. Svar: Alt besatt for øyeblikket, både her og i 

London, men kanskje det senere kunne graves opp noe for meg enten der eller her. I 

mellomtiden ble det sagt, ville jeg tjene Norges sak best med å ta det med ro, fortsette mitt 

arbeide, ikke «forstyrre» de som nå sliter med ordning av rekruttering til tjeneste (jeg har jo 

meldt meg til alt mellom himmel og jord i den anledning, naturligvis, ja sjømann er jeg 

dessverre ikke), og, hvis jeg kunne klare meg selv inntil videre, var det nok bra ikke å «falle 

statskassen til byrde» nå. Så jeg fikk inntrykk av at det å få jobb i Norges-administrasjonen 

nå, var liksom en siste utvei, finansielt sett, om vi her ikke skulle kunne klare oss selv. (Det er 

vel ingen vanskeligheter med det skulle jeg tro, hvis en bare hadde lyst til å bli her. Hvis du 

tror at det går an å bli «amerikanisert» etter å ha vært her en stund, skulle du jammen 

komme og bo her en stund selv. Jeg har uttømt mitt ordforråd i den retning). 

 Så jeg må si at det forbauser meg å høre slike ting som du nevner i siste brevene til 

[Arne] Skaug (jeg har truffet ham her i New York i jula), om oppfatningen i London. Mitt 

navn har riktignok aldri vært nevnt i slike forbindelser, så jeg har vel antagelig ikke med 

blant de brukbare, men jeg har følelsen av at dette angår meg også, før eller senere, likevel. 

 Om det skulle være noen som går rundt og mener at jeg, for eksempel – jeg er jo 

ubetinget villig – burde komme over der og «arbeide for Norges sak», kunne det være 

ganske artig å høre – om bare én eneste -  konkret antydning i retning av en jobb som skulle 

gjøres. For det er vel ikke meningen at vi skulle kjøpe en kanon og begynne for oss selv? 

 Som sagt, jeg har ingen forespørsel fått. Det er mulig at dette er i sin orden, at det 

foreløpig ikke har vært bruk for meg, hverken her eller der. Men skulle dette bero på 



manglende opplysninger om min eksistens, ville jeg være takknemlig om du kunne snakke 

med noen derover (Sunde f.eks.) og se at mitt navn er på en liste eller slikt, hvis det finnes. 

Jeg må si igjen at jeg handler stikk imot alle råd fra norske myndigheter her når jeg bråker 

med dette: Jeg har spurt om det er bruk for meg i London eller her, og fått svar: nei, ikke 

enda. Og jeg blir stadig oppfordret til å forsøke å fortsette mine studier og ikke gi opp, enda 

så vrient det er å konsentrere seg om slikt nå om dagen. Men etter de opplysninger vi får ad 

omveier fra London, ser det ut til at kontakten kanskje ikke er helt perfekt. Som sagt, jeg 

søker jo ikke nødsarbeid, jeg kan klare meg selv. Men hvordan i helvete jeg skal gjøre begge 

deler på en gang kan ikke jeg skjønner. Hvis du kunne sende et par ord, var jeg veldig 

takknemlig, ikke bare om at det er folks oppfatning at «nå må vi arbeide for Norges sak» 

(det gjør vi jo alle), men ganske konkret: den og den jobb trenges å bli gjort. 

 Ja, du får unnskylde at jeg plager deg med dette bestandig, min unnskyldning er bare 

at jeg synes jeg må utnytte deg som en av de få som – selv etter å ha vært med på 

spetakkelet hjemme – har bevart objektiv dømmeevne. Takk for det du har skrevet før, og 

de trykte ting du har fått sendt meg. 

Hjertelig hilsen 

Trygve Haavelmo 

 

PS. Skaug ber meg hilse. 

  



Trygve Haavelmo      c/o The Rockefeller Foundation 

49 West 49th Street 

       New York City 

       January 7, 1942 

Dear Getz Wold: 

 Here is a somewhat more positive counterpart to my letter a couple of weeks ago. In 

that letter I expressed our despair over her, regarding the lack of information as to what 

useful duties, if any, we might be able to, and required to, perform. For my part, I am ready, 

and in fact very eager, to start something at once. And I happened to think of this: Maybe it 

Would be useful if I tried to make a few suggestions myself, if you would be kind enough to 

carry them to the proper authorities.  

 As you know, the argument regarding people like [Arne] Skaug and myself has been 

this: It is useful that we continue our studies here, follow the economics developments, and 

prepare for work later, on the enormous and intricate reconstruction problems that are 

bound to come. Now, my own feeling is this: I feel somewhat fed up with the role of a 

passive observer. Moreover, I feel that it would be a better preparation for my future work, 

if any, on reconstruction problems, if I came into this business right now. I express this, not 

only as a personal desire, but as a positive suggestion to start research and planning for 

economic reconstruction on a broad basis at this time already. Let me make this more 

specific: The economic developments here are bound to influence profoundly our own 

economic program after the war. They ought to be observed very closely, not only what is 

happening day by day, but the broader plans for the post war period, that are so much 

discussed here. As you know, Washington is now influenced by economic experts, even pure 

theorists, to an extent as never before, and more than anywhere else. That means that 

there is going to be more system (and more logic, maybe)in the economic developments 

here. And whether the results be good or bad, it will at least be possible to draw up a broad 

design of what is going to happen. In short, if one has followed the scientific and semi-

scientific economic work here lately, one is almost an insider. That is why I think that, 

maybe, we who have been here during this period, might be of some aid – with some purely 

descriptive information at least – if we were drawn into active work right now. 

  It is possible that more of this kind of work ought to be concentrated over here, but 

personally, I would not hesitate in going to London, if that be required. 

  Could you send me a few words? 

Yours  

Trygve Haavelmo 

(I write in English to speed up the mail, pardon me). 



London den 22 januar 1942 

c/o Norwegian Ministry of Finance 

Kingston House, Princes Gate, S.W.7. 

Kjære Haavelmo! 

 Mange takk for brevet av 25. Desember, som først kom hit igår, hvilket antagelig må 

tydes som en forverring av postforbindelsen etter at USA kom med krigen. 

 Jeg håper du fikk også mitt annet bre fra Stockholm, da jeg var redd du hadde 

misforstått det første noe. Hva jeg mente med det, var utelukkende å fraråde deg 

inntrengende å reise til Norge eller skrive dit at du gjerne ville hjem. Der hjemme ville man 

nemlig ikke kunne forstå en slik ting, og du ville fått det meget ubehagelig om du hadde 

realisert en slik plan. Nå, det tilhører jeg fortiden nå. 

 Mht de eiendommelige oppfatninger på enkelte hold her omkring Skaug, bygger de 

absolutt ikke på annet enn hans formentlig negative innstilling overfor en forespørsel fra 

Torp i 1940 om å komme hit. Disse folkene mener at det er noe ganske skrekkelig, men de 

kjenner jo tydeligvis ikke nærmere til omstendighetene, hvilket for så vidt ikke jeg heller 

gjør, da jeg ennå ikke har fått et brev Skaug har sendt meg. 

 Du kommer jo ikke i samme stilling på det punkt. Med å arbeide for Norges sak 

menes ikke annet enn å stille seg til rådighet for regjering, hvilket du altså har gjort. Når 

legasjonen har sagt at det er bra du fortsetter med dine ting og du har anledning til det, vil 

du ikke risikere noen form for kritikk hverken her eller hjemme. Du kan være fullstendig 

trygg på det punkt. Det man gjør her i London, er jo for øvrig ganske enkelt å arbeide, og det 

representerer ingen innsats ut over det. For en som ikke er i regjeringens tjeneste, vil jo 

hovedkravet være at en ikke er defaitist, og at en gir uttrykk for denne sin oppfatning i de 

kretser en ferdes. Dette hører jo ellers nå fortiden til, ingen tror vel lenger på tysk seier nå. 

Men ser en tilbake er det jo tydeligvis at norsk-amerikanerne står langt tilbake for 

nordmennene i Norge når det gjelder politisk tenkeevne og moralsk mot. Det er lite ærefullt 

for skandinavene i Amerika at nettopp de skulle representere isolasjonistenes sterkeste 

støte både før og etter 9.april. Nå, det var en sidebemerkning. 

 Rent konkret sett er nå saken den at Washington-legasjonen neppe er synderlig vel 

underrettet om forholdene her. Administrasjonen her ekspanderer jo stadig, det er ikke så 

farlig, da det bare blir en forsvinnende del av statsbudsjettet som går til det, og antallet av 

folk betyr heller ikke noe i forhold til alle de nordmenn som er utenfor Norge. Om du synes 

du vil det, kan du sende en søknad til Utenriksdepartementet her, hvor du omtaler din 

utdannelse, at du kan klare deg selv, men at du heller vil gjøre statistisk eller økonomisk 

arbeide her. I så fall blir en slik søknad sirkulert til interesserte institusjoner. Hadde den 

foreligget for en måned siden, ville di antagelig fått en av de sekretærposter i 

Forsyningsdepartementet, Forsyningsdirektoratet (som kontraherer meget store varepartiet 

for leveranse til Norge under og etter Invasjonen) og Nortraship, som Søren Chr. 

Sommerfelt, Hans Gröner, Stören (en fyr som har studert «food economics» ved Stanford 

University i 4 år) og sekretær Asbjørn Bjerke i byrået, nå etter hvert har fått. Men det kan jo 

bli annet senere (det er ikke ment som talemåte), særlig statistikere. Det er ofte lite 



selvstendig arbeide disse tingene, og slå lenge det finnes andre, er det konkret sett ingen vil 

om at du gjør Norge en større tjeneste ved å fortsett ved å fortsette med økonometrien. Det 

siste er heller ikke ment som noen talemåte, jeg er sikker på at f.eks. Frisch ville være helt 

enig – også nå. Men som sagt, synes du det ville være mere tilfredsstillende å ha en konkret 

jobb her, så send en slik søknad. Alt tar sin gode tid her, men dømt ut fra tendensen hittil, 

skulle jeg tro at den ville føre til et resultat. Uansett hva du gjør, så lenge du ikke direkte har 

stilt deg avvisende til noe, og har meldt deg, risikerer du selvsagt ikke kritikk. 

 Til forklaring av en del ting må det jo tjene at de folkene som har vært her lenge, 

kom til England på en tid da det virkelig krevdes en god porsjon optimisme for ikke å gi opp. 

Mange av dem var stillet overfor et klart valg, og de valgte rett. Når nå det hele har snudd 

seg i en nesten ufattelig grad, skaper det naturligvis en ganske bestemt psykologisk 

innstilling hos disse menneskene. Det er ganske forklarlig. En viss triumferende – og delvis 

kritikkløs – uforsonlighet. Det stikker ikke så dypt, og det er snart glemt etter krigen, også 

hos dem. 

 Fra Stockholm fikk jeg din fine avhandling «On the Theory and Measurement of 

Economic Relations». Jeg studerer den med beundring og sier hjertelig takk. 

 Lev vel. Mange hilsener 

Knut Getz Wold 

P.S. Sender Skaug en kopi. 

[Håndskrevet] 

Har tidligere sendt Skaug et eksemplar av et P.M. av November 1941 av Frisch om 

Økonomisk Institutt og (?) og (?) han sendte det over til deg etterpå. 



Nortraship, 80 Broad Street. N.Y. 

23. februar 1942. 

Kjære Getz-Wold: 

 Mange takk for ditt telegram, og brevet som kom etterpå, greie og klare som vanlig. 

Jeg er jo alltid sen til å svare, men denne gang kan jeg kanskje bruke som en liten unnskyldning 

at begivenhetene her i det siste har utviklet seg litt fortere enn vanlig, og at det derfor har 

vært nokså travelt. 

 Som du vel kanskje har hørt, er jeg nå begynt i Nortraship. Og jeg får si jeg er glad for 

dette, og særlig for at det kom i form av en «request», så saken ble automatisk avgjort. Det 

er jo adskillig lettere enn på egen hånd å kaste over bord det en har følt seg mer eller 

mindre drevet til å holde på med, både av egen trang og oppfordringer utenfra. Nå, jeg har 

jo ikke tenkt å legge vitenskapen på hylla akkurat, da. For det første kan den vel få litt 

direkte anvendelse i arbeidet. Selv om de endelige resultater bør ha en meget enkel og 

praktisk form, er det jo ingen begrensning på komplikasjonen av de metoder en måtte finne 

tjenlig å bruke for seg selv ved selve utarbeidelsen. Dernest kan en jo gjøre litt utenom. Jeg 

hadde først tenkt at jeg skulle forsøke, liksom, å la det ene beinet bli hvor det var før. Men 

nå, etter å har fått smaken på problemene i forbindelse med «economic reconstruction», er 

jeg blitt nokså oppsatt på det, så jeg tror at det kommer til å få den tid jeg måtte få til 

rådighet utenom. Det er dette jeg gjerne ville si et par ord om igjen. 

 Resultatet av ditt telegram er det at en gruppe av oss her (inkl. Braatøy, Haslund, 

Petersen, Skaug og jeg) nå skal forsøke å sette opp noe i retning av et utarbeidet forslag. Ja, 

du får betrakte dette som mellom oss sagt, foreløpig, så det ikke kommer opp noen diskusjon 

om noe som enda ikke har konkret form. Det jeg nevner nedenfor, er, for øvrig, helt for min 

egen regning. 

 Det som for meg står som særlig viktig element i det forslag jeg antydet av siste brevet, 

er dette: 

 Det er av en aldeles avgjørende betydning for hvordan vi skal komme ut av denne 

krigen rent økonomisk sett at det finnes en gruppe folk her som får i oppdrag å følge med og 

erverve et virkelig grundig og «up to date» kjennskap til det rent teknisk fagmessige apparat 

som nå ligger bak det økonomiske planarbeid i moderne Washington. Etter å ha hatt 

anledning til å se litt hvordan de forskjellige planer og tiltak i Washington oppstår, at de så å 

si gror ut av ekspert-utredninger, tror jeg det vil være aldeles umulig, selv for en aldri så 

gløgg legmann eller en ren politiker, å komme i ordentlig kontakt på disse feltene. Jeg kunne 

fylle en hel liten telefonkatalog med rent akademisk utdannede folk, folk som for et par år 

siden satt rundt ved universitetene her, som nå sitter i Washington. (Du kunne f.eks. bare se 

på medlemslisten i Econometrica). 

 Grunnen til at jeg fremhever dette så sterkt er selvfølgelig først og fremst den at jeg - 

som vel de fleste andre – antar at U.S. kommer til å dominere ved en eventuell 

fredskonferanse, ved økonomiske verdenskonferanser etc. etter krigen. En tilstrekkelig 

begrunnelse for en slik antagelse er jo simpelthen den at vi nå har i alle fall et visst begrep 



om dimensjonene av det produksjonsmessige apparat som må til for å få ende på krigen på 

en akseptabel måte. Og ser en på ekspansjonsmulighetene i de forskjellige allierte land, ser 

en også med en gang hvem det er, hvis noen, som har avgjørelsen i sin hånd. Og det vet de 

her også nå. 

 Når dette er slik, hvordan kommer det da til å bli ved et eventuelt fredsbord? Eller 

ved en økonomisk reorganiserings-konferanse? Riktignok kommer vel forhandlingene, som 

alltid, rent formelt sett til å foregå mellom politikere. Men de som møter opp herfra vil ha 

en stab av eksperter, og tonn av tekniske utredninger bak seg. De vil boltre seg i 

ekspertenes termini, kanskje til og med forstå noen av dem også. Herunder vil det kunne 

komme til store praktiske feilgrep ved behandling av et land som vårt f.eks., feilgrep som 

kunne vært avverget, men kanskje ikke blir det nettopp fordi de som møter opp fra vår side, 

selv om de har et meget bedre kjennskap til praktiske forhold i vårt land enn noen, ikke har 

en tilsvarende ekspertmessig «back-up». Hvis de har det, derimot, er det temmelig sikkert at 

vi vil kunne oppnå overordentlig meget fra amerikansk side, og her finne et vidsyn med 

hensyn til våre fremtidige krav i langt større utstrekning enn fra noe annet hold. Det er 

kanskje ikke bare under krigen vi vil trenge beskyttelse, vi vil kanskje trenge den ved 

fredsbordet også. Små land er jo blitt solgt før. Nå ja, det tenker dere vel litt på der borte. 

 Mens jeg husker det, hjertelig takk for Frisch’s P.M. som jeg fikk via Skaug. Jeg er ikke 

blitt såpass oppmuntret med hensyn til forholdene i Norge på lenge. Det å se at Frisch 

fremdeles har stilen, og uttrykker seg fritt om betydningen av frihet i vitenskapelig forskning 

er for meg av større verdi enn jeg kan beskrive. 

Hjertelig hilsen 

Trygve Haavelmo 

P.S. Skriv om du vil ha sendt noe litteratur som interesserer. Jeg skal i alle fall forsøke å 

skaffe det som kan skaffes. 

 



London den 20 mars 1942 

4, Kingston House, Princes Gate, S.W.7. 

Kjære Skaug og Haavelmo! 

 Jeg lager dette som et brev til dere begge, da det er en del ting av felles interesse å 

skrive om, og da jeg nettopp har fått både Skaugs brev av 12/2 og Haavelmos av 23/2 – de 

kom samtidig, og takk for dem. 

 For min del er jeg jo fullt klar over hvor nødvendig det er med en slik fast organisert 

kontakt med hva som foregår i USA, både på grunn av den betydning USA i og for seg vil få i 

det økonomiske rekonstruksjonsarbeidet etter krigen og pga den kvalitet de ting som nå 

lages der, sikkert har. Ikke så å forstå at engelskmennene skulle ha dårligere betingelser for 

arbeidet med disse tingene enn amerikanerne. Men jeg ser jo tydelig nå jeg har fått en viss 

oversikt over hva som gjøres her, at det ikke kan bli så overveldende imponerende. De yngre 

er innkalt eller arbeider døgnet rundt i administrasjonen, og de eldre er også i meget stor 

utstrekning beskjeftiget med de dagsaktuelle spørsmål. Kapasiteten strekker simpelthen 

ikke til så mye mer her. Og krigen er jo overveldende meget nærmere, invasjonsfaren i det 

minste en mulighet å regne med. Men en del ting som tegner bra er begynt å komme opp, 

ta f.eks. London School of Economics’ nye kvartalsskrift «Agenda», som handler om 

rekonstruksjonsspørsmålene. Jeg tror også det gjøres fint arbeide i Nuffield College i Oxford 

under ledelse av Harold Butler, som var sjef for ILO. Jeg skal opp der i neste måned til en 

serie diskusjonsmøter. Det er jo annet også, som jeg senere skal komme tilbake til. M.h.t de 

ting som gjøres her på norsk hold, er det naturligvis nødvendig til gjengjeld å holde dere 

ajour, jeg tror faktisk man skulle kunne få til en meget verdifull forbindelse på denne måten. 

Det er en del prinsipielle og praktiske spørsmål å diskutere, men jeg venter med det inntil 

jeg hører nærmere om det utarbeidete forslag Haavelmo antyder. Tenkte også å snakke 

med noen av de høye herrer her, men da Haavelmo ber meg la det være mellom oss to 

foreløpig, venter jeg så lenge. At det skal kunne la seg ordne, tviler jeg ikke på. 

 Jeg håper at jeg skal kunne få sendt dere på betryggende måte et P.M jeg har laget 

om pengepolitiske og finansielle spørsmål i forbindelse med oppgjøret av det tyske bo i 

Norge. 

 Bjerke ble det en forandring med, idet han er blitt ansatt ved legasjonen i Stockholm 

og kommer vel til å bli der foreløpig. Imidlertid er det nå åpnet en luftpostforbindelse herfra 

til Stockholm, og jeg har derfor brakt Skaugs forespørsel videre til ham. Skulle det være en 

betryggelse å la korrespondansen gå herover, vil jeg naturligvis meget gjerne formidle det 

fortsatt. Imidlertid har jeg her for meg noen av Gunnars synspunkter på den økonomiske 

politikk. Han fremhever at kredittekspansjonen i Norge har vært meget lærerik i så måte at 

den har vist at produksjonsmulighetene har vært voldsomt undervurdert før krigen. Norges 

Bank vil etter krigen måtte føre en langt mer aktiv pengepolitikk enn før og en lav rentefot 

blir av sentral betydning. Heller ikke Arbeiderpartiet hadde noen riktig forståelse av disse 

ting før krigen og interesserte seg alt for meget for langt mindre viktige fordelingsspørsmål, 

sosiale reformer. Kredittekspansjonen må dirigeres til steder med latent etterspørsel, særlig 

boligbygging og elektrisk kraftutbygging. Lav rente er forutsetning for å få disse ting avsatt. 



En kredittekspansjon med sikte på å høyne levestandarden er langt mer komplisert enn 

krigsøkonomien. Problemet er å hindre at friheten i det økonomiske liv og den individuelle 

frihet ikke går tapt sammen med statsdirigeringen. 

 Nå, jeg mener ikke at alt det der er så sensasjonelt, men det har alltid sin store 

interesse når det kommer fra det hold. Han fortsetter med å understreke at man har bruk 

for dyktige økonomer etter krigen, men den akademiske undervisning som bl.a. professor 

Frisch er talsmann for, er neppe egnet til å skape den slags økonomer Norge trenger. 

Arbeiderbevegelsens folk er uunnværlige. Men har de nok av dyktige folk? De økonomiske 

og finansielle etterkrigsspørsmål må nå planlegges utenfor Norge, men har regjeringen nok 

av kyndige folk til dette? --- Som dere ser, tross alt som er hendt er han seg selv. Jeg kan 

høre ham komme med sine betraktninger i sin spesielle formanende tone. En merkelig 

mann, som vi nok får se mer til etter krigen, hvis han er i behold til da. Mange mente han 

skulle bli en fører (nei, jeg mente ikke å bruke det ordet!), andre tviler nå, fordi han jo har en 

dypt forankret forakt for alle andre mennesker overalt på jorden, og ville blitt vanskelig å 

samarbeide med.  

 Wilhelm har skrevet en bok, som nå er under trykking. Man kan se de lange 

korrekturark ligge der, men han vil ikke røpe nærmere hva den handler om, det skal visst 

nesten være en hemmelighet det hele inntil den går av stabelen. Ellers har han alle mulig 

gjøremål, har egen skrivemaskindame, som han benytter til en enorm privatkorrespondanse 

med imponerende høye journalnumre. Så skrive han også brev om alt mulig og i stor 

utstrekning her innen Kingston House. Han er så uforandret at det er oppmuntrende på alle 

vis. 

 Lev vel. Hjertelig hilsen Knut Getz Wold 



       London den 1. februar 1943. 

Sekretær Trygve Haavelmo, 

The Norwegian Shipping and Trade Mission, 

80 Broad Street, 

New York, N.Y. 

Kjære Haavelmo! 

 Mange takk for ditt brev av 28. desember 1942 med innlagte memoranda som jeg 

fikk i dag. Jeg har studert dem med stort utbytte. Jeg synes dine sluttbetraktninger i 

avsnittet om den internasjonale handel etter krigen virker nokså pessimistiske. Jeg tror ikke 

Norge ville komme så pass bra ut av en slik økt selvforsyningspolitikk som du antar. Men 

hvordan det nå enn måtte være med det, vi må vel i det minste ha lov til å håpe at USA både 

vil gjennomføre en nasjonal ekspansjonspolitikk og avvikle førkrigstidens 

høyproteksjonisme. Det er klart at dette ville kreve en ganske smertefull tilpasning i Amerika 

eget produksjonsliv. Men i siste instans er det vel faktisk ingen annen vei ut av all denne 

elendighet, det er jo bare Amerika som faktisk kan føre an. Og gjør de ikke det, vil det hele 

føre direkte til en tredje verdenskrig. 

 Jeg skulle ønske du ved leilighet ville fundere litt på overgangstidens pengepolitiske 

problemer i Norge. Kontrollen med priser, lønninger og andre omkostninger etc. ser 

fremdeles ut til å være relativt effektiv på de strategiske punkter. Dette gjelder også prisene 

på fast eiendom. Men samtidig har en veldig oppsvulming av penge- og kredittvolumet. Vi 

har jo konkrete planer ferdige om disse ting her nå, men det ville alltid vært interessant å 

høre hva du har å si om det. Jeg skulle også ville rette et spørsmål i forbindelse med ditt 

avsnitt om statsgjelden. Det gjelder ditt syn på en «capital levy», hvis økonomiske karakter 

og virkninger naturligvis er ganske forskjellige fra skatter som helt eller delvis betales av den 

løpende inntekt. 

 Men det var jo ikke egentlig for å plage deg med spørsmål om alt mulig annet jeg 

skulle skrive. Jeg synes det var veldig interessant å lese dine utredninger og håper du trives 

bra med ditt arbeide der borte. 

Knut Getz Wold 



Statistical Department 

TH:GM 

Med Kurerpost        16. Mars 1943 

Hr. Knut Getz Wold 

Kgl. Norsk Finansdepartement 

Kingston House, Princes gate 

London, S.W. 7, 

England. 

Kjære Getz Wold: 

 Mange takk for brevet (av 1/2-43) jeg fikk for en tid siden. Siden du sier at du hadde 

en viss interesse av å lese de memoranda jeg sendte over, tenkte jeg du kanskje kunne 

fordøye ett til (om gjenoppbyggingsproblemet i Norge, vedlagt i 5 kopier om du kjenner 

noen som skulle være interessert). 

 Jeg burde kanskje ha utdypet noe nærmere grunnlaget for min «pessimisme» - som 

du sier – m.h.t USAs bidrag til den internasjonale økonomiske utvikling etter krigen. 

Grunnlaget er nærmest dette: En har inntrykk av at det her nå er – iallfall tilsynelatende – 

skjønn enighet for så vidt målene angås, men at det er en meget sterk og voksende politisk 

tve-deling med hensyn til midlene. Her er en stadig voksende politisk opinion mot «New-

Deal» «and all it stands for». Denne retningen holder på at årsaken til 

sammensnøringstendensene i den økonomiske utvikling, så vel innad som utad, før krigen, 

har vært at privat foretaksomhet er blitt bundet på hender og føtter av «teoretikerne» i 

Washington. Hvis bare næringslivet fikk utfolde seg fritt («som i gamle dager») ville alle få 

arbeide. Det ville bli bedre utnyttelse av fremmede markeder, og utenrikshandelen 

(Amerikansk definisjon: Utenrikshandel= US eksport) ville blomstre. Du kan selv tenke deg 

resultatet om en slik retning skulle få overtaket (og dette er slett ikke umulig etter manges 

oppfatning). Men vi får se. 

 Jeg var meget interessert i din utredning om Wehrmachts-kontoen. Fikk låne den av 

Arne Skaug for en tid siden. Jeg skulle gjerne ha lyst til å se litt nærmere på dette og andre 

pengepolitiske problemer fra Norge i etterkrigstiden. Men her borte er det vanskelig å gå 

tilstrekkelig førstehåndskjennskap til de faktisk forhold for å kunne yte noe særlig bidrag. 

Rent «makro-økonomisk» sett er jo problemene nokså simple. De virkelig vanskelige 

problemer er vel av mere politisk art, mere et spørsmål om hva befolkningen hjemme vil gå 

med på etter alt de har gjennomgått. 

 La meg for øvrig i den forbindelse nevne en ting fra denne siden, for sikkerhets skyld, 

selv om det vel er gamle nyheter. Du vet sikker at «Board of Economic Warfare» her har en 

spesiell avdeling som forsøker å sette opp detaljerte planer for å administrere den tekniske 

side av pengevesenet i de okkuperte land under og like etter en alliert invasjon. Planene skal 

være mere av militær enn av økonomisk art, så vidt jeg forstår. Men de kan sikkert få 

merkbare konsekvenser for de senere pengepolitiske problemer. Om du er interessert kan 



jeg forsøke å få litt mere greie på dette gjennom folk jeg kjenner her som har hatt litt med 

dette å gjøre. 

Hjertelig hilsen 

Trygve Haavelmo 
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