
Trygve Haavelmo      c|o The Rockefeller Foundation 

                49 West 49th Street 

                New York City 

                8.8.1941 

Kjære Reiersøl: 

 Det er nå visst snart to år siden jeg hørte noe fra eller om Økonomisk Institutt, og en 

blir jo litt nysgjerrig etterhvert. Jeg lurte på om du skulle ville være så snill å sende meg et 

par linjer om det, og om tilstanden til den økonomiske vitenskap hjemme i sin 

alminnelighet. (Jeg har ikke hørt noe fra Universitetet heller, siden i februar i år). 

 Jeg må forresten gratulere deg med din Econometrica artikkel, jeg har hørt den 

omtalt med stor respekt av flere. De jeg har snakket med mente det ville være jævla 

interessant hvis du kunne supplere artikkelen med en til angående de sampling-teoretiske 

problemer som oppstår, og som er av avgjørende betydning i nesten alle praktiske tilfeller. 

 Her blir gjort adskillig kvalitetsarbeide i statistisk teori om dagen. For eksempel du 

husker at Neyman og Pearson ikke hadde så mye til overs for Fishers maksimum likelihood-

metode, for de trodde ikke metoden hadde noe grunnlag fra synspunktet «Most powerful 

tests» og «shortest confidence intervals» osv. Nå har Dr. Wald vist, i en serie artikler i 

«Annals of Mathematical Statistics», at man kan gi et helt solid grunnlag for metoden på 

basis av Neyman-Pearsons skjema, så Fisher fikk for så vidt rett enda han jo selv ikke ga noe 

grunnlag. (Wald har vist at, under temmelig generelle forutsetninger om fordelingsloven, 

alle maksimum-likelihood-estimates tenderer mot normal fordeling, og bygger videre på 

det. Se rapport fra Cowles Commission 1940, hvis du har den). 

 Jeg har skrevet en del ting her, og sendte deg en pakke med særtrykk her en dag. 

Håper du får dem. 

 Hils Professor Frisch, og alle de kjente som enda måtte finnes på Økonomisk Institutt. 

  Hjertelig hilsen 

  Trygve Haavelmo 



Universitetets 

Sosialøkonomiske Institutt 

Laboratoriene: Midtbygningen 

    Karl Johansgt. 47 

    Telefon 12756      Oslo, 9.september 1941 

Kjære Haavelmo: 

 Takk for brevet av 8.aug. Økonomisk Institutt er det nå nesten slutt med. Inntil i vår 

var det ca. 10 assistenter ved instituttet. Nå er det bare frk. Jullum som arbeider for 

Wederwang. Ved Frisch’s avdeling arbeider 2 assistenter. Dessuten arbeider Luihn og Stein 

Johnsen foreløpig videre med nasjonalregnskapet. Poulsen sluttet ved instituttet i fjor 

sommer. I vår fikk han opprettet «Kjøpmennenes statistiske kontor» som han nå er leder av. 

 Undervisningen ved Universitetet går nesten som før. Foruten de faste lærere nemlig 

professor Frisch, dosent Sinding, aktuar Palmstrøm og meg, underviser i dette semester 

følgende «løsarbeidere»: Erling Petersen, Myhrvoll Jensen, Johan Vogt, Albert Wie, 

Malterud og P.J.Bjerve (cand. oecon fra i vår). Erling Petersen er professor ved 

Handelshøyskolen, men fordi Wedervangs permisjon fra Universitetet er forlenget med ett 

år, så har Universitetet bedt om til gjengjeld å få beholde Petersen her det året. 

 Jeg har arbeidet svært lite med den samplingteoretiske behandling av 

konfluensanalysen, og jeg tror heller ikke at jeg kommer til å arbeide noe mer med den, i 

hvert fall ikke i nær fremtid. Så jeg ville gjerne at en annen skulle ta seg av den. Min større 

avhandling om konfluens arbeider jeg fremdeles med. Jeg skal naturligvis sende deg den så 

snart den er trykket, såfremt det da fremdeles går post til USA. 

 Det er ikke kommet noe nr. av «Annals of Mathematical Statistics» for 1941 hit. Jeg 

ville derfor sette pris på å få særtrykk av Walds siste arbeider. Hvis du treffer han kunne du 

kanskje si det til han. 

  Hjertelig hilsen 

  Olav Reiersøl 



Berkeley, 8.jan. 1948 

Kjære Haavelmo: 

 Jeg kom til California i forgårs. Det er en stor overgang å komme fra vinterklimaet i 

Chicago til sol og sommervær, grønne marker og grønne trær. Jeg reiste fra Chicago 

nyttårsdag. På turen hit besøkte jeg Ames som jo også er et betydelig statistisk sentrum. 

Hurwicz var reist fra Ames da jeg var der, men jeg traff ham på møter av Eonometric Society 

og American Economic Association som ble holdt i Chicago mellom jul og nyttår. Hurwicz 

forlot Ames nyttårsdag for å reise til Geneve hvor han skal være et år i den økonomiske 

Europakommisjon, eller hva den heter.  

 Det var ikke mange igjen av den statistiske staben ved Cowles Commission i høst. 

Rubin har et fellowship og oppholder seg i Princeton, men han kom tilbake til Chicago en 

stund før jul og skulle være der til en stund over nyttår. Dr. Rasch fra København var ved 

Cowles Commission et par måneder i høst. Han og Koopmans og jeg hadde nokså mange 

diskusjoner. Vi kommer til å publisere et joint paper om identifikasjonsproblemet. Ellers har 

jeg arbeidet noe med shock-error-modeller. Jeg har skrevet en hektografert artikkel om det 

som du vil få tilsendt om du ikke allerede har fått den. Jeg har der en kommentar til din 

artikkel i Monograph No. 10. Jeg er selvfølgelig takknemlig for kommentarer til min artikkel 

dersom du leser den. Spørsmålet om å bedømme hvor mange variabler som bør inkluderes i 

et sett av ligninger er ikke så enkelt som jeg har presentert det der, og jeg har arbeidet noe 

videre med spørsmålet.  

 Sliter du med nasjonalbudsjettet fremdeles, eller er du blitt professor nå? Har du 

noen greie på hvordan det går med min dosentur? Jeg sier mitt, selv om det selvfølgelig ikke 

er gitt at det blir meg som får det om det blir opprettet. For å si det presist så mener jeg det 

dosenturet i teoretisk statistikk som av Universitetet er foreslått opprettet under det 

juridiske fakultet. Jeg er selvfølgelig også interessert i et eventuelt dosentur eller 

professorat i statistikk ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller ved Norges 

Landbrukshøyskole. Bjerve fortalte meg at det i fjor ble foreslått opprettet et professorat i 

statistikk ved landbrukshøyskolen, men det ble strøket. Det professoratet var sikkert 

beregnet på Ottestad, men hvis det blir opprettet et professorat med fri ansøkning, så 



koster det jo ikke mere å søke. Hvis det ikke blir opprettet noe dosentur eller professorat 

hjemme som jeg har sjanse til å få, så foretrekker jeg å bli her i landet. 

Hjertelig hilsen, 

Olav Reiersøl 

Min adresse er: 

International House, Berkeley 4, California 
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