
July 12, 1937 

Mr. Haavelmo 

Universitetets Okonomiske Institutt 

Karl Johans gt. 

Oslo, Norway 

 

My dear Haavelmo: 

 During the Cowles Commission conference I have given some thought to your plans 

of study while abroad. I have also talked with some people here on the trip which you are 

planning. I am writing you now lest I forget to talk to you about them when I get back 

 In the first place I think you ought to read a considerable amount of mathematics 

before leaving Norway. I don’t know how much you will have read during the summer 

vacation, but I think you should be fairly well founded before going abroad. 

 I think that you would do well in first taking up the subject of mathematical statistics 

when you go abroad. The most effective thing to do would, I think, be to go back to Neyman 

in London, and stay there as long as you think Is necessary in order to get a good foundation 

in sampling theory. 

 Next you should take up -- and very thoroughly – the construction of demand and 

supply curves and similar investigations. I believe you would do well in going first to 

Marschak at Oxford getting as much as you can out of him and the group which is now 

forming around the Oxford Institute. Possibly this would fill in your first year. 

 The second year you should, I think, spend in the United States. I hope that some 

arrangement may be made so that you get a reduced ocean fare. The first thing you should 

do in the States is, I think, to see Dr. Louis H. Bean of the Department of Agriculture in 

Washington, D. C. (Dr. Bean is at present statistician to the Secretary of Agriculture, [Henry 

a.] Wallace). Bean has done much work on constructing demand and supply curves for 

agricultural commodities. I think it would be worthwhile for you to get familiar with his 

method, (the nature of his method you will see from the enclosed memorandum which I 

have written up her in Colorado). It will, of course, only take you a very short time to 

become familiar with the technicalities of his method. The main work you should do when 
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seeing Bean would be to familiarize yourself thoroughly with the various special 

investigations he has made on different kinds of commodities regarding their price fixation, 

acreage planted, etc. I think much is to be learned concretely and practically from these 

various investigations. Bean has excellent economic judgement and a good bit of common 

sense. He promised to give you as much time as would be needed and also to direct you to 

other people whom you ought to see. 

 I would also strongly recommend that you get in touch with Professor Yntema of 

Chicago. 

 Besides you ought to see Dr. Charles F. Roos, research director of the Mercer-Allied 

Corporation, 420 Lexington Ave., New York City.  

 Finally, you ought to come out to Colorado Springs and see the work of the Cowles 

Commission. 

 With best regards, 

Cordially yours, 

Ragnar Frisch 

301 Mining Exchange Bldg. 

Colorado Springs, Colorado, USA. 



May 25, 1939 

Mr. Tracy B. Kittredge, Assistant Director, 

The Rockefeller Foundation, 

European Office, 20, Rue de la Baume, 

Paris (80), France. 

Dear Mr. Kittredge,  

 This is to answer your letter of April 27. Please excuse me for not having done as 

before. 

Trygve Haavelmo, I know very well. I have been able to follow his scientific development 

closely for several years, both while he was working the University Institute of Economics in 

Oslo as my chief assistant and later. In my opinion there cannot be the slightest doubt that 

he is fully qualified for a Rockefeller Fellowship. You may remember that already several 

years ago I spoke to you about Haavelmo. I said that I expected very much from him, that he 

was then too young for a fellowship, but that I would be prepared to recommend him for a 

fellowship, later if he continued his progress. This he has certainly done. I do not hesitate to 

say that I now consider the ablest of the economic theorists that have developed here in 

recent years. He is a constructive thinker with a broad grasp of problems and a considerable 

ability to distinguish between the essential and the inessential. He has shown a distinct 

ability to handle statistical data and to combine them in such away as to fit them into the 

theoretical framework. Indeed, he could probably be classified just as well, or even better, 

as a statistician. He combines in a unusual degree the qualities of an economic theorist and 

a statistician. He is very energetic. A fellowship which he was granted by Oslo University for 

a study in European countries he used remarkably well; I think he got as much out of this 

opportunity as he possibly could. 

 He has already received a good bit of recognition. His paper “The Method of 

Supplementary Confluent Relations, illustrated by a study of stock prices” Econometrica July 

1938, has been very well received. For instance Professor Jerzy Neyman who heard 

Haavelmo deliver this paper in Oxford, England in the fall of 1937 and later read it in 

Econometrica, wrote me a personal letter expressing how favorably he was impressed by 

Haavelmo. From the fall of 1938 Haavelmo has been in charge of the course in statistics in 
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Aarhus University and I gather that they are well satisfied with his work there. I consider it 

highly probable that Haavelmo will subsequently get a position in the Oslo University. At any 

rate I will do what I can to conclude such an arrangement if he continues to fulfill my 

expectations. 

 I may add that Haavelmo is a perfect gentleman whom I trust in all matters. 

 As appears from his application, Haavelmo will be in the U.S. during the fall of this 

year. I hope that it will be possible to grant him a fellowship early enough to permit him to 

continue his stay in the U.S. uninterruptedly without making an unnecessary ocean trip back 

and forth.  



September 18, 1939 

Mr. Tracy B. Kittredge 

The Rockefeller foundation 

20 rue de la Baume 

Paris 8. 

Dear Mr. Kittredge: 

I have heard that Mr. Arne Skaug’s Rockefeller fellowship has first been granted and 

subsequently withdrawn on account of the international situation. I do not know how the 

matter stands with regard to Mr. Haavelmo but I hope that his case has been handled 

differently. 

As you know Mr. Haavelmo is at present in the United States and it would be very desirable 

for him to be able to carry on his research in that country now without being forced to take 

the extra expense and risk involved in coming home. 

If his stipend is granted and made effective, there will probably be no difficulty on this side 

for his continued stay in the United States. Unless something very unexpected happens, he 

will not, it seems be called back to Norway for military service. The other day Mr. 

Haavelmo’s father contacted the general in command who confirmed this. Nor is there any 

other reason why Mr. Haavelmo should need to come back. 

I feel a responsibility of doing what I can to help Mr. Haavelmo getting the fullest 

opportunity of study during this decisive period of his development because I have great 

faith in his ability and energy and expect very much from him. 

I shall therefore be exceedingly grateful for whatever you may be able to do for him under 

the present circumstances, and particularly if his stipend can be granted and made effective. 

With best personal regards 

Sincerely yours 

Ragnar Frisch 



  
 

c/o The Rockefeller Foundation 
49 West 49th street 

 New York City  31-8-1941 

 

Kjære professor Frisch: 

 Jeg er tilbake i Cambridge efter å ha tilbragt sommeren sammen med Wald og Skaug 

oppe i Maine. Fikk da ferdig manuskriptet til noe i retning av en bok om økonometriske 

forskningsmetoder. Manuskriptet er nå blitt hektografert (foreløpig), og jeg sender dem et 

par eksemplarer særskilt, så jeg håper De får i alle fall ett. 

 Jo mere jeg har arbeidet med spørsmålet om «Statistisk verifikasjon av økonomiske 

lover», spørsmålet om strukturelle vs. confluente relasjoner osv., dess mere overbevist er 

jeg blitt om nødvendigheten og fruktbarheten av å studere disse problemer fra synspunktet 

«probability and random variables». I det nevnte arbeidet har jeg derfor like godt tatt 

skrittet fullt ut og forsøkt å legge alle problemene opp på sannsynlighetsmessig grunnlag. 

Problemene om «statistisk verifikasjon», måling av strukturkoeffisienter osv., kan da 

formuleres slik at de faller inn under Neyman-Pearsons skjema for «testing statistical 

hypotheses». Jeg har prøvd å gi de generelle prinsipper for en slik formulering. – Fra først av 

trodde jeg at dette bare ville dekke en meget spesiell gruppe av økonometriske 

forskningsproblemer, og at det ville trenges andre slags apparater for en hel gruppe 

problemer «hvor man ikke kan anvende sannsynlighetsbetraktninger». Men dette 

synspunktet er jeg kommet helt bort fra etter hvert. Det kan selvfølgelig komme opp nye 

slags problemer der en annen teknikk er bedre, men for så vidt angår de problemer som er 

oppe i diskusjonen om økonometrisk forskning i dag, kan de alle, så vidt jeg kan se, 

formuleres – og det behagelig presis og uhyre generelt også – som spørsmål om «testing 

statistical hypotheses» i Neyman-Pearsons forstand. Noe av dette forsøker jeg altså å utvikle 

og begrunne i det Ms. jeg sender Dem. 

 Det er jo ikke fritt for at en spør seg selv disse dager om nytten av slikt rent teoretisk 

arbeid, eller at en blir spurt om det av andre. Det er jo så mange mere aktuelle ting en 

kunne gjøre, kanskje mere takknemlig i øyeblikket. Jeg har likevel, inntil nå i alle fall, forsøkt 

å holde trutt på med det arbeide jeg har begynt på, om noen skulle være interessert når 

verden engang kommer ned på bena igjen. Det er jo mange som nå mener at denne krigen 

og det som etterpå, vil bringe de «praktiske problemer» i forgrunnen, gjøre det av med 



  
 

teoretisk økonomisk forskning osv. Jeg har nærmest holdt på med det motsatte, at den 

tiden som kommer vil stille større krav til teoretisk økonomisk forskning enn noen tidligere 

periode. Sammenbrudd av visse dogmer har vel lite med spørsmålet om teori eller ikke teori 

å gjøre. 

 Det er visst et mildt uttrykk å si at reiseforholdene til Norge for tiden er umulige. Jeg 

har også regnet med at Universitetet finner det like nyttig at jeg arbeider her inntil videre, så 

jeg forsøker å innrette meg deretter. Jeg holder for tiden på med å «dynamisere» Keynes, 

og håper å få noe ut av det, hvis jeg får holde på. 

 For en uke siden traff jeg Myrdal. Han ba meg hilse så meget. 

Hilsen Deres 

Trygve Haavelmo 



Universitetsstipendiat 

Trygve Haavelmo 

17 Ware street 

Cambridge, Mass. 

Kjære Haavelmo: 

Takk for deres brev av 31.8. Jeg gleder meg over framgangen i arbeidet deres. Hvis det 

passer å levere inn arbeidet som doktoravhandling der borte, så gjør det, selv om det vil 

berøve meg en av de ting jeg har gledet meg til, nemlig disputere med Dem i den gamle 

festsal. Bli så lenge De kan. Hils [Arne] Skaug og si det samme. 

 Driv på med matematikken. Og for alvor. 

Hilsen 

Ragnar Frisch 

 

Uten alvorlig kjennskap til funksjonsteori og algebra kommer de til å oppleve skuffelser. De 

kommer til å bli stående halvveis der De burde kommet helt fram og gjort en virkelig 

innsats. 



c/o Norwegian Embassy 
Washington, D.C.  21. Mai, 1945 

 

Kjære professor Frisch: 

 Jeg må få benytte denne første anledningen til å sende Dem en hilsen. Jeg vet alle 

Deres venner her gleder seg over at De nå igjen kan arbeide under det frie miljø De selv 

alltid har fremhevet som livsbetingelsen for objektiv forskning. Jeg håper De tilgir min 

klossete uttrykksmåte når jeg tilføyer at vel ingen er mere glad enn jeg. 

 Jeg kunne tenke meg at De kanskje ville ha interesse av en slags rapport om 

utviklingen her borte, i den utstrekning De ikke har kunnet holde kontakt. Men det er 

likesom litt vanskelig å få samlet seg til noen intelligent framstilling i en bråhast og midt oppi 

alt det som er skjedd i de siste dagene. De er naturligvis ajour med slike ting som at De er 

gjenvalgt til Editor av Econometrica til ut 1948 (acting editor Oscar Lange). Hvis De ikke 

skulle ha sett Econometrica på en tid, kunne jeg antagelig få sendt et sett med kurerpost om 

ikke vanlig postforbindelse åpnes i mellomtiden. De kunne eventuelt gi meg beskjed, 

telegrafisk, om dette eller hvilke som helst andre ting De tror jeg kunne ordne eller sende 

Dem herfra. Jeg er ved Norwegian Embassy, Washington, D.C. (Holder på med forsyninger til 

Norge sammen med Arne Skaug). 

 Min nysgjerrighet angående Universitetet og fremtidsmulighetene der er naturligvis 

stor, men jeg vil ikke bry Dem med dette nå. Det frister meg sterkt det De engang nevnte 

om at vi kanskje kunne møtes i den gamle festsal (hvis den enda står). 

Deres 

Trygve Haavelmo 



Hr. Stipendiat Trygve Haavelmo 

c/o Norwegian Embassy      Oslo 5. juni 1945 

Washington D.C        Oslo 

Kjære Haavelmo! 

Takk for ditt brev av 21.mai – vi må si du til hverandre som vi andre gjør som har 

gjennomlevet noe sammen I denne tiden - . Det var morsomt å få et livstegn fra den annen 

side. Jeg har vært helt uten underretning om Econometrica sakene. 

Vi har hatt en tid som jeg personlig ikke ville unnvært for noe pris. Den bidrar til ens 

personlige utvikling på avgjørende måter. For meg personlig tilspisset situasjonen seg 

gjennom året 1943 da vi hadde de avgjørende kamper ved Universitetet med å motstå 

nazistene der. Jeg var som kanskje vet Dekanus i det juridisk fakultet og kom i den anledning 

opp i betydningsfulle ting. Ting som lå atskillig utenfor en dekans vanlige arbeid. Jeg hadde 

en god del arbeid i forbindelse med den «uoffisielle» forberedelse av de store sakene, var 

med i aksjonskomiteens arbeid med dem osv. Men det ville formodentlig alt sammen blitt 

uten konsekvenser for min person da tyskerne neppe hadde større opplysninger om dette, 

det som tilslutt førte meg i fengsel var nok mine bataljer med «minister» Skancke. Jeg måtte 

si tydelig visse prinsipielle ting. Knyttnevetrusler og hatske øyekast mv. over 

forhandlingsbordet gjorde at jeg ikke behøvde være i tvil om grunnen til at jeg ble satt fast. 

Senere ble det også opplyst at det kunne i være tale om å slippe meg ut igjen da jeg «satt 

som minister Skanckes personlige fange». Det kaster et interessant lys over den form for 

rettspleie som tyskerne og quislingene hadde innført. Jeg ble ikke direkte utsatt for tortur 

men Grini den første tid var en sultens tid. Jeg var jo vant til og hadde behov for nokså mye 

mat. Etter noen måneder da jeg hadde funnet meg til rette og fått de livsviktige illegale 

forbindelser i stand gikk det bedre. Men det var jo en uhyggelig tid med skytinger og 

tysklandssendinger osv. det var jo også et psykisk press at vi ikke visste hvorledes finalen 

skulle bli. Jeg slapp ut igjen senhøstes 1944, og omtrent samtidig med meg prof. Hassel og 

noen tid etter prof. Francis Bull og ved juletider 7 andre universitetslærere. Tre proffer ble 

sittende til bare noen uker før kapitulasjonen. Dette er bare i groveste trekk det som er 

skjedd av personlig art. Vær så snill å sende en hilsen til venner derover. Send særlig et par 

ord til Irving Fisher, hvis han lever. Jeg har tenkt så ofte på ham i denne tiden. 

Ved instituttet har en god del vært gjort, men mange ting har selvsagt ligget nede. Det er nå 



Sven Vigger som er mesteren her, vi kommer riktig godt ut av det med hverandre. Vi var 

sammen på Grini også. Der hadde vi på en viss tid ikke mindre enn 5-6 av instituttets folk 

som bl.a. var meget etterspurt som illegale foredragsholdere. 

Jeg gjentar hva jeg sa at det blir morsomt å møte deg i den gamle festsal, men husk at 

Cartago bør ødelegges. 

Reiersøl har tatt doktorgrad i Stockholm. Ha det riktig bra.  

Din, Ragnar Frisch 



Trygve Haavelmo 

Norwegian Embassy 

Washington, D.C.        24. Juli, 1945 

 

 

Hr. Professor Dr. Ragnar Frisch 

Universitetets Sosialøkonomiske Institutt 

Universitetet, Oslo 

Kjære Frisch! 

Mange takk for ditt vennlige og kjærkomne brev. (Jeg behøver vel ikke si at jeg er både stolt 

og glad over å få lov til å skrive på denne formen). Brevet kom akkurat inn her i dag da Skaug 

stod på farten til å reise, så det blir ikke tid til å skrive mye, og det jeg skriver blir visst litt 

rotet. 

Jeg skal sende din hilsen videre til venner her, og spesielt til Irving Fisher. Så vidt jeg vet er 

alt vel med ham. 

Jeg holdt det gående som Rockefeller Fellow inntil begynnelsen av 1942, idet det inntil da 

ikke var noen anledning til å komme med i direkte arbeide for de norske myndigheter ute. 

Fra januar 1942 arbeidet jeg imidlertid som «Statistiker» for Nortraship i New York, sammen 

med Kåre Petersen. Fra våren 1944 ble jeg, som jeg har nevnt, med Arne Skaug til 

Washington og har ikke hatt noe særlig fritid utenom arbeidet her. Mens jeg var i New York 

var det derimot litt mere anledning til å følge med, og jeg fikk skrevet en del. Jeg fikk 

omarbeidet og utvidet en avhandling jeg sendte deg hektografert kopi av i 1941. Den ble i 

fjor trykt som spesialnummer av Econometrica under tittelen «The Probability Approach in 

Econometrics». I 1943 fikk jeg også laget et par artikler, en om «The Statistical implications 

of a system of Simultaneous Equations», i Econometrica, og en om «Statistical testing of 

business cycles theories», i Review of Economic Statistics. Den første av disse artiklene har 

jeg hatt inntrykk av var nokså heldig, idet f. eks. Cowles Commission med Marschak i spissen 

tok opp de metodene som var antydet i artikkelen og nå har en spesiell research gruppe 

som arbeider med videre utdypning (særlig Koopmans). Jeg var på en konferanse om dette 



arbeidet i Chicago i vinter. Hotelling og andre av «de store gutta» var også innbudt, så det 

var jo nokså morsomt. Jeg er ikke så sikker på hvordan det står til med Kartago for 

øyeblikket. For et år eller to siden hadde jeg inntrykk av at jeg begynte å få et lite hull i 

muren, men med det nåværende arbeide kan det vel lett gro igjen. Skal prøve å rette på 

dette snarest rå er.  – Jeg må forresten nevne at jeg ble valgt til «Fellow» i Econometric 

Society her i vinter, det er jeg jo veldig stolt av. 

Jeg vil gjerne tilbake til universitetsarbeid så snart det ikke lenger er så påkrevet med dette 

departementsarbeidet her i Washington. Men jeg er nokså mye i villrede om hvor og 

hvorledes. Kan jeg få komme tilbake til dette og be deg om godt råd som alltid? 

Hjertelig hilsen 

Trygve Haavelmo 

P.S. Beste Hilsener til Instituttet og til kjente for øvrig. En spesiell hilsen til Reiersøl med 

gratulasjoner og takk for tilsendt avhandling. 



Trygve Haavelmo 

Norwegian Embassy 

3401 Mass. Ave. NW 

Washington, D.C.        July 28,1945 

 

Professor Irving Fisher 

P.O. Box 1825 

New Haven, Conn. 

Dear Professor Fisher: 

A couple of days ago the writer had the pleasure of receiving a letter from Professor Ragnar 

Frisch, his first since the liberation of Norway. (I should perhaps explain that I have been a 

student of Frisch, and that I am connected with the Cowles Commission as research 

associate. I had the honor of meeting you at one of the last conferences of the Cowles 

Commission in Colorado Springs). My specific reason for writing to you at this time is to 

comply with Professor Frisch’s request that I send you his warm regards and good wishes. 

He mentions in his letter that he has often been thinking of you during these hard years, 

during which he has been cut off from communicating with you and many of his other most 

intimate friends abroad. He was as you no doubt have heard actively engaged in the 

resistance movement against the Germans in Norway and was imprisoned in a camp in 

Norway for a whole year. I hope it will not take long before he will be able to write to you 

directly through the regular mail. In the meantime I hope you will accept this indirect 

message, though my attempt to translate from Frisch’s short letter no doubt is clumsy as 

compared with his own writing. 

May I add my own admiration for your work and my sincere regards. 

Sincerely yours 

Trygve Haavelmo 



13.8.45 

Dr. Arnold Ræstad, 

Oslo. 

Dear Dr. Ræstad: 

 At your suggestion I submit the following outline of a work which would be of prime 

importance in the reorganization of the intellectual activity in Norway within the general 

field with which I am familiar. A use of Rockefeller Foundation funds for this work would 

seem extremely well founded. 

 During the past years individual research workers as well as business firms and 

institutions have in an increasing degree come to the University Institute of Economics in 

Oslo to ask for aid in matters of statistical technique and in some instances more generally 

for and with regard to the statistical formulation of the specific problems with which they 

were confronted. Experience has shown that when statistics have to be used, persons with a 

general statistical knowledge and ingenuity are often able to lay out the research plan in a 

more fruitful, time-saving and efficient way that the specialists from the particular branch of 

industry or administration or field of social work. Lack of efficiency in the layout and 

handling of the statistical problems has sometimes wasted considerable sums that were 

devoted by individuals or granted by foundations towards specific research work. I do not 

need to elaborate on this, a similar situation exists no doubt in other countries, but with us 

it is acute and a serious factor in the intellectual reconstruction work. 

 Together with collaborators from the Institute I have on various occasions devoted 

much time and energy to helping research work along through consultations, in some cases 

even going so far as to actually directing the work. This has of course to a considerable 

extent hampered the work on our own problems at the Institute, but we could not very well 

refuse to render such services when we saw that they were needed. At any rate, this of the 

work of the institute has now reached such proportions that it has to be organized in 

another and more permanent way. 

 Fortunately we have a man who both through his training and ability is particularly 

well fitted to go into this type of work: Mr. Trygve Haavelmo. He is already well known by 

the Rockefeller Foundation. After having passed his examination in economics in our 



University he worked for several years in the Institute, getting thoroughly familiar with the 

methods we have developed here. Then he went to the U.S. where he spent some years in 

pure study. In the last years of the war he worked in Washington D.C. for the Norwegian 

government. He has published several papers in the U.S. as far as I have gathered they have 

been very well received. This is what I have expected from him. We are very much in need 

of getting him home now in this particular job. I know that he wants to get home as soon as 

he has finished his present job. 

I therefore venture to ask that the Rockefeller Foundation make a grant to the 

University Institute of Economics in Oslo of approximately $ 4000.- a year for a period of 5 

years to be used partly as salary to Mr. Haavelmo and partly as salary to one or two 

assistants working under Mr. Haavelmo on the specified kind of work. 

 As research director of the Institute I would of course keep in constant touch with 

Mrr. Haavelmo and give him whatever advice he may want to ask for. 

 At the same time I beg to suggest that Mr. Olav Reiersøl, lecturer of 

mathematical statistics in our University, and Mr. Petter J. Bjerve, teacher of economic 

theory here, be awarded fellowships for study in the U.S. But that I suppose will come under 

the regular fellowship regulations, so I shall not go into details about these two candidates 

in this connection. 

Sincerely yours 

Ragnar Frisch 



19.11.45 

Hr. Rektor Fredrik Vogt 
Norges Tekniske Høyskole 
Trondheim 

 Engang for flere år siden snakket vi sammen om besettelsen av professoratet i 

sosialøkonomi ved Den tekniske høyskole. De husker kanskje at cand.oecon. Trygve 

Haavelmos navn var på tale. Siden den tiden har Haavelmo hatt en bemerkelsesverdig 

karriere i De Forente Stater. Han har publisert en rekke arbeider som har gjort ham godt 

kjent blant økonomer og statistikere derover. Nå er han nylig blitt invitert av University of 

Chicago til å delta i et betydningsfullt arbeid med å undersøke hva etterspørselen etter visse 

viktige varer kan antas å ville bli ved forskjellige høyder av nasjonalinntekten. Det gjelder 

anvendelsen av nye metoder til hvis utvikling Haavelmo selv har ytet betydelig bidrag (det 

var vel derfor de ville ha ham til University of Chicago). Han har forresten nylig sendt inn sin 

doktoravhandling til Universitetet i Oslo. 

 Jeg er redd for at han nå skal bli helt innfanget av Amerika. Med den nød det er på 

økonomer her hjemme (administrasjonen kan jo ikke få tilnærmelsesvis de folk de trenger) 

vill dette være meget beklagelig. Etter mitt skjønn må hele hans legging og utrustning gjøre 

ham særlig skikket nettopp for stillingen i Trondheim. Jeg har snakket med dosent Sinding 

om saken og han sier at en slik plan ikke ville kollidere med hans interesser. Selvfølgelig 

måtte Haavelmos ansettelse eventuelt skje på regulær måte etter søknad. Jeg håper De ikke 

tar meg det ille opp at jeg tillater meg å spørre om hva Deres planer er med professoratet i 

sosialøkonomi der oppe. Vil det bli oppslått ledig med første? 

Ærbødigst 

Ragnar Frisch 

[Påskrift av Frisch på kopien av ovenstående brev] 

Kjære Håv. Takk for ditt brev av 9.ds. som jeg nettopp har fått. Jeg synes du gjorde helt rett 

da du aksepterte Chicago. Det behøver jo ikke bære noe giftermål. Det juridiske fakultet 

nedsatte i dag en komite bestående av Frisch, Reiersøl, og Lange-Nielsen til å bedømme 

doktoravhandlingen fra en viss Haavelmo, p.t. U.S.A (det førstnevnte komitemedlem har for 

tiden fire doktorarbeider liggende til bedømmelse så han er helt fortvilet). Takk for din hjelp 



med materialet om «Full employment Bill». Min kone oppdaget i går på en pappeske i 

kjelleren en påskrift ang. adresseforandring, det var en håndskrift som hun mente å 

gjenkjenne som din. Det løste et mysterium som har plaget oss helt siden i sommer da vi 

mottok en Amerikapakke som ikke hadde noen avsender. Hjertelig takk for den. 

Skulle det inntreffe noe nytt skal du høre fra meg. 

Kan nevne at Instituttet skal arbeide med over 100 assistenter (studenter) en tid framover 

for å bearbeide et svært husholdningsregnskapsmateriale innsamlet av Arbeidernes Faglige 

Landsorganisasjon. Vigger er nettopp i Stockholm i den anledning. For øvrig mener jeg at 

Kartago bør ødelegges.     Din R.F. 

 



Airmail. 

Cand.oecon. Trygve Haavelmo,, 

Social Science Bldg. Room 401,     Oslo, May 16, 1946. 

The University of Chicago, 

Chicago, 37, Illinois, U.S.A. 

Kjære Haavelmo! 

 Det er all utsikt til at Rockefeller bevilger en hel del penger til Oslo-Instituttet. Det er 

også store statsbevilgninger på trappene her hjemme. Derfor må du forberede deg på å 

komme hjem en gang utover høsten og da bli her for godt. Du skal få et rom på Instituttet 

hvor du kan låse døren og la være å se et menneske (hvis du ikke vil). Men øyeblikket er nå 

kommet da det trengs en «omgruppering» og jeg må ha deg for hånden under den videre 

gjennomføring av planene. 

 Dessverre har jeg ennå ikke fått uttalelsen fra Reiersøl om ditt doktorarbeide (han ble 

så oppskjørtet da han skulle reise til England) så det blir vel ikke noe offisielt om 

doktorgraden før sommerferien allikevel. 

 For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. 

Din 

Ragnar Frisch 



Trygve Haavelmo 

Social Science Bldg. Room 401 

The University of Chicago 

Chicago, 37, Illinois         31.mai, 1946 

 

Professor Dr. Ragnar Frisch 

Universitetets Sosialøkonomiske Institutt 

Universitetet, Oslo 

Kjære Frisch! 

Jeg er naturligvis udelt begeistret over de mulighetene du nevner i brev av 23.mai. jeg vet 

ikke om jeg kan klare å leve opp til de forhåpninger du må ha gitt uttrykk for overfor 

fakultetsmedlemmene for å få dem så interessert, men blir planene til virkelighet, skal jeg i 

alle fall gjøre mitt beste. 

Det er fremdeles et spørsmål om «timing». Jeg skrev om dette i mitt svar på brevet jeg fikk 

via Leavens. Men det er vel i grunnen mindre vesentlig. Som nevnt bør jeg helst holde fast 

ved min plan om å komme hjem en tur først, men dette er jo nærmest en teknisk detalj som 

jeg ikke behøver å bry deg med, uten i det tilfelle da[Olav] Reiersøl skulle la høre fra seg i 

tide og det ble positiv avgjørelse. 

Ellers må jeg be om unnskyldning for å ha forvoldt så mye brevskriving om akkurat disse 

tingene. Jeg er redd jeg har virket litt selvopptatt, en uheldig, men kanskje ikke helt 

ualminnelig, effekt av den usikkerhetsfølelsen en lett får ved å være lenge i utlandet uten å 

slå rot der. Jeg skal forsøke å bruke fremtidige brever til mer interessante emner. 

Jeg må nevne en liten episode fra faget her. Som du kanskje la merke til hadde jeg en artikkel 

om «Multiplier effects of a balanced budget» i oktobernummeret av Econometrica. 

Hensikten var nærmest å vise hvilke enorme skatter en ville trenge for å bekjempe en 

depresjon med et balansert budsjett, for å gi dem som stadig brøler om dette noe å tenke 

på. Hensikten ble også oppnådd, for det kom mye «comments». Som du så i siste 

Econometrica-nummeret rykket Haberler, som vel neppe kan sies å være noen egentlig 

radikaler, ut med en «advarsel». Han fremholdt at det ville være mye lettere og bedre å 



bruke «deficit spending» om nødvendig. Dette måtte jeg jo være enig med ham i! Det 

minner litt om de avisene som alltid brukte nest siste rettskrivning. (Nå, dette med 

rettskriving er visst for øvrig et litt farlig eksempel for mitt vedkommende). 

Jeg må ønske deg riktig god sommerferie. 

Hilsen 

Trygve Haavelmo 



Trygve Haavelmo, 

Social Science Bldg. Room 401 

The University of Chicago 

Chicago, 37, Illinois 

2. desember, 1946 

Professor Dr. Ragnar Frisch 

Slemdalsveien 98, 

Vindern pr. Oslo 

Kjære Frisch! 

 Jeg må på forhånd be om unnskyldning for at jeg bryr deg med det jeg skriver 

nedenfor. Kanskje er saken mye enklere enn den tar seg ut herfra. 

 For ca. tre uker siden fikk jeg et telegram fra [Erik] Brofoss med forespørsel om jeg 

var villig til å ta konstitusjon som direktør i Statistisk Sentralbyrå i ett år fra 1. januar 1947. 

Han ba om telegramsvar. På bakgrunn av tidligere erfaringer antok jeg at [Arne] Skaug som 

vanlig skulle til utlandet i ett eller annet oppdrag, og at det var han som hadde bedt Brofoss 

å telegrafere til meg. Jeg syntes nok det hele var litt rart, og utenom tidligere planer, men på 

den annen side syntes jeg heller ikke jeg kunne si nei takk, for det har jeg allerede gjort et 

par ganger før m.h.t. lignende tilbud fra Brofoss, og jeg ville nødig risikere å miste hans 

goodwill for en annen gangs skyld. Så jeg telegraferte tilbake at jeg ville være villig og ba 

samtidig om litt mere opplysninger. 

 Jeg har siden ikke hørt mere om saken, men et par dager etter overnevnte 

telegramutveksling fikk jeg et langt brev fra Skaug, hvor denne saken overhodet ikke var 

nevnt, men hvor han tvert imot ga uttrykk for at han nå begynte å slå seg til ro, prøvde å 

finne hus osv, og at det var mange viktige arbeidsoppgaver i Oslo nå. Samtidig nevnte han 

noe om at jeg visstnok skulle være utnevnt til varamann, istedenfor Skaug, til en statistisk 

kommisjon ved U.N. her, hva nå det måtte bety. Jeg har ikke svart på hans brev enda. 

 Vel, disse prosjektene er vel allerede falt helt bort, så det hele er kanskje ikke noe å 

bry seg med. Men jeg må innrømme at jeg ikke synes det er så morsomt at denne 

telegramutvekslingen ser ut til å ha foregått uten Skaugs vitende. Hvis det er tilfelle må jeg 



nok før eller senere diskutere saken med Skaug, for det er jo ganske opplagt at han vil få 

underretning på annen måte likevel. Jeg håper imidlertid at Skaug har vært med på det hele 

og at han bare glemte å nevne det i sitt brev. Ellers synes jeg det er nokså kjedelig, så godt 

som jeg kjenner Skaug. 

 Jeg hadde i grunnen mest lyst til å la det hele gå i glemmeboken, men det er kanskje 

ikke så enkelt. Vet du noe om dette, og kunne jeg be om et godt råd? Det var ikke noen 

antydning av «konfidensielt» i Brofoss’s telegram, men det er vel kanskje best å gå ut fra det 

var meningen. 

 Jeg ville være svært takknemlig for et par ord fra deg. 

Hjertelig Hilsen 

Trygve Haavelmo 

 



Professor Ragnar Frisch 

Vinderen, Oslo, Norge. 10.12.46 

Kjære Haavelmo: 

Takk for ditt brev av 2.des. Saken henger slik sammen. Brofoss ha flere ganger snakket med 

meg om direktørstillingen i byrået, da det er planer om at Skaug for en tid skal gå over til 

Forsyningsdepartementet som statssekretær for å bringe orden i visse viktige saker der. 

Brofoss nevnte deg som direktør i byrået. Jeg begynte straks å frese som en katt, slik jeg 

alltid gjør når noen kommer i nærheten av deg (det er stadig en eller annen). Jeg sa du måtte 

forbeholdes Universitetet. Imidlertid etter å ha tenkte meg om kom jeg til det resultat at det 

av hensyn til deg selv kanskje ikke var riktig av meg å sette meg imot. Jeg sa dette til Brofoss, 

men sa også at jeg ville foretrekke en annen. Jeg nevnte særlig Lange-Nielsen hvis han kunne 

beveges. Jeg sa dette ville være en øking av «fellesboets» masse, mens din overtakelse av 

byrået bare ble en omplassering. Lange-Nielsen hadde liten lyst og henviste til deg. Siden det 

bare gjelder en konstitusjon på et år eller to kan det kanskje enda tenkes at Lange-Nielsen 

ville ta det. Alle parter er klar over at det ville bli et intimt samarbeid mellom instituttet og 

byrået. ----Det viktigste for deg skjønner jeg er forholdet til Skaug. Jeg har nettopp snakket 

med Brofoss og han sier det er full forståelse mellom alle parter så du behøver ikke av den 

grunn nære noen bekymring. Skaug vet at det drives undersøkelse for å finne en mann til 

byrået, men han kjenner ikke noe nærmere til hvorledes undersøkelsene pågår. Han vet 

heller ikke at jeg har vært tatt med på råd. Slik står altså saken. Det som jeg synes ville være 

den sterkeste løsning var Lange-Nielsen i byrået og deg ved instituttet (med rask tilknytting 

til en professorstilling så snart den er bevilget). Derved ville repercussion studiet kunne 

komme ordentlig i sving. Hvis det bare blir en konstitusjon for deg på et års tid i byrået er det 

vel ikke så stor ulykke. Men faren er at det blir lenger. 

Hjertelig hilsen din 

Ragnar Frisch 
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