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INLEDNING*

Universitetsämnet ekonomisk historia är en ung disciplin. Eli Heckschers

(1879-1952) forskningsprofessur vid Stockholms högskola inrättades 1929

och därefter dröjde det 20 år innan ämnet också fanns representerat vid

universiteten i Uppsala och Lund.

D i l e m m a t  - eller om man så vill - fördelen för ekonomisk historia har varit

den ämnesmässiga närheten till  två andra vetenskaper, historia och national-

ekonomi. Att mellan dessa söka etablera en egen fristående “nisch” innebar

oundvikliga strider. Förhållandet mellan ekonomisk historia - under den

tidiga perioden i hög grad associerad med Heckscher - och historia är re-

lat ivt  vä l  be lyst ,  b1.a.  av  Björn  Hettne . 1 Daremot tycks den andra partens -

nat iona lekonomerna  - agerande i stort sett vara outrett. Vissa antydningar

om nat iona lekonomisk  “l ikg i l t ighet” förekonimer  visserligen,2 men några mer

långtgående försök att inventera deras ståndpunkter har mig veterligen

i n t e  g j o r t s . På den punkten kan Gustaf Utterström åberopas:

“När det gäller tillkomsten av det fristående ämnet ekonomisk historia
och  dess  inr iktning ,  har  sökar l juset  h i t t i l l s  mera  r iktats  mot  f r i -
göre lsen  f rån  h is tor ia  än  mot  f örhå l landet  t i l l  nat iona lekonomien .”

(Utterström,  G. ,  Eli Heckscher, Bertil Boethius  o ch  “Sver iges  ekono-
miska historia från Gustav Vasa”, s. 31)

Före l iggande  f ramstä l ln ing  är  där för  e t t  försök  at t  de ls  i  deskr ipt ivt ,

de ls  i  f örklarande  sy f te “rikta sökarljuset mot nationalekonomerna”. Att

klargöra deras ståndpunkter och handlingssätt faller under den beskrivande

delen, som dessutom föregås av en kortfattad bakgrundsorientering där ock-

så historikernas agerande berörs. 1 det andra avsnittet ämnar jag, utifrån

de s lutsatser  som dragits , skissera  tre  tänkbara  förklar ingsal ternat iv .

Det skeende som granskas är ekonomisk historias “etableringsperiod” som

huvudsakligen sträckte sig från den nyssnämnda professurens inrättande 1929

t i l l  bes lutet  1947  at t  in föra  preceptorat  i  ekonomisk  h is tor ia .  Inom den

* Framställningen är en uppsats för fortsättningskurs B i ekonomisk historia.
Den ventilerades vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala uni-
versitet, höstterminen 1983. Inför publiceringen har den kompletterats
med en sammanfattning på engelska.
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ramen begränsas alltså framställningen. Det innebär att den i och för sig

intressanta utvecklingen av ämnet under 1950-talet  inte beaktas, liksom
på det hela taget inte heller frågan om hur ekonomernas agerande under
initialskedet kom att påverka ämnets senare inriktning.

TIDIGARE FORSKNING

Som framkommit har ekonomisk historias etableringsprocess i Sverige tidi-
gare blivit föremål för studier. Björn Hettne torde vara den som företagit
den mest heltäckande genomgången i sin Ekonomisk historia i Sverige (1980).
Han berör institutionell liksom teoretisk och metodisk utveckling av ämnet,
dock utan att mer än snudda vid det ovan skisserade problemet. Hans intresse
koncentreras framför allt på historikernas handlande. En sammanfattning av
undersökningen publicerade Hettne i Historisk Tidskrift under titeln "Ekono-
misk historia i Sverige under femtio år" (1980).

Gustaf Utterström sysslar i sitt redan citerade arbete från 1982 visserligen

till stor del med Heckscher både som person och vetenskapsman under den här
aktuella perioden, men inte heller han belyser förhållandet till national-

ekonomin.

Rolf Henriksson publicerade i Ekonomisk Debatt en uppsats om "Eli F. Heck-
scher och svensk nationalekonomi" (1979). Han redogör översiktligt för
Heckschers nationalekonomiska kontakter och dennes insatser inom ämnet.
Henrikssons ambition är däremot inte att söka "förklara" ämnet ekonomisk
historias utveckling, och han relaterar följaktligen inte sina rön till
det problemet.

Slutligen bör påpekas att hos de tre författarna förekommer några intres-
santa anspelningar på just förhållandet ekonomisk historia - national-
ekonomi, som jag återkommer till.

FÖRKLARINGAR 1 HISTORIEVETENSKAP

Då en väsentlig del av uppsatsen upptas av försök att förklara ett konsta-

terat beteende, anser jag att en kort metoddiskussion rörande de problem
som är förknippade med angreppssättet är på sin plats. Eftersom mycket

skrivits kring förklaringsproblematik ämnar jag - visserligen ytterst flyk-



tigt - redogöra för viktiga ställningstaganden och därigenom även söka

legitimera mitt eget metodval. Bör  h is tor iska  förk lar ingar  - i likhet med

naturvetenskapl iga  - förankras i allmänna lagar för mänskligt beteende?

Det torde vara en av de mest omdiskuterade frågorna och behandlas av flera

f ö r f a t t a r e . Den finlandssvenska vetenskapsmannen G.H. von Wright belyser -

enligt min mening - på ett klargörande sätt olika riktningar. Den domi-

nerande  sko lan  - d e n  “posi t iv ist iska” - hävdar  att  h istor iska  förklar ingar

bör bottna i generella lagar eller med andra ord bör vara kausala. 3 Att

historiska förklaringar mycket sällan verkligen åberopar lagbundenheter

avfärdas ibland med att historiska förklaringar av den anledningen är o-

fullständiga.4

Den  andra  r ik tn ingen  - som von Wright för övrigt själv ansluter sig till  -

menar att en reell skillnad föreligger mellan naturvetenskap och historia

i  det  at t  man inom his tor ievetenskaper  intresserar  s ig  för  det  ind iv idue l l t

särpräglade  i  s tä l le t  för  det  genere l la . Den olikheten föranleder givetvis

skilda metodiska överväganden. En “förstående” snarare än förklarande metod

krävs inom historievetenskapen.5 Förklaringarna grundas ofta i motiv-

analyser och von Wright skriver:

“Man kunde kanske uttrycka saken så här: att förklara en handling är
att förstå eller inse, hur den är framsprungen ur sina bevekelse-
grunder ,  d .v .s . vissa målsättningar och bedömningar av fakta.”

(von Wright, G.H., “Om förk lar ingar  i  h i s tor ievetenskapen”,  Studier  i
h is tor isk  metod  4 ,  Histor iska  förklar ingar ,  s .  17)

Också filosofen Lars Bergström för i stora delar ett resonemang liknande

von Wrights och lanserar begreppen “mater ia l is t iska” respekt ive  “mental -

ist iska” förk lar ingar  för  at t  k lass i f i cera  de  båda  r iktn ingarna .’ Berg-

ström är likaså inne på tanken om historie- och samhällsvetenskaperna

som “förstående” och avvisar tanken på att materialistiska förklaringar

skulle vara tillräckliga när det är mänskliga handlingar inblandade. Han

hävdar  at t  “mater ia l is t iska förklar ingar  i  v issa  fa l l  måste  b l i  o t i l l räck-

l i g a  e l l e r  otillfredsställande”.7

Som komer  att framgå är de förklaringar som i uppsatsen framförs av mental-

istisk snarare än materialistisk natur och förankras i hög grad i diskus-

s ioner  kr ing  mot iv  och  möj l iga  intent ioner  för  e t t  v i ss t  beteende .  At t
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“lagar” av generell eller annan art inte åberopas innebär inte att jag av-

visar det som metod i andra sammanhang. 1 likhet med von Wright och Berg-

ström anser jag dock att mänskliga handlingar bäst förklaras genom kart-

läggning av bakomliggande intentioner.

Kan ett händelseförlopp förklaras av flera likvärdiga motiv? Rolf Torsten-

dahl,  som behandlat problemet, omfat tar  - om jag tolkat honom rätt - å-

sikten att man i sitt sökande efter förklaringar i så hög grad som möjligt

bör  e l iminera  a l la  möj l igheter  utom en .  Målet  är  a t t  komna  fram till att

en förklaringsfaktor är den utlösande den “nödvändiga” faktorn. 8 Torsten-

dahls ställningstagande framstår för mig som alltför dogmatiskt. 1 många

fa l l  ter  det  s ig  omöj l igt  at t  faststä l la  en  “nödvänd ig” bet ingelse  för  et t

hände lse för lopp  i  synnerhet  när  det  gä l ler  h is tor i ska  förk lar ingar .  Ater-

igen ansluter jag mig därför till  von Wrights ståndpunkt. Denne manar att

för en handling eller ett förlopp i regel mer än en motivationsgrund kan

rekonstrueras :

“Ingenting hindrar, att en handling kan ha flera motiv, som vart för
sig i  förening med samma bedömning av situationen(madlen)  varit till-
räckligt för att utlösa handlingen, En dylik överdeterminering är
tvärtom utmärkande för det mänskliga handlandets logik, kunde man
s ä g a . ”

( v o n  W r i g h t  a.a.  s. 19)

Citatet ger en utmärkt lösning på det dilemma som åtminstone i mitt fall

uppstått , nämligen att avgöra vilket av flera plausibla motiv som varit

utslagsgivande. Svaret, enligt von Wright, är  att  något  sådant  stä l ln ings-

tagande över huvud inte krävs.

Med denna - det måste återigen framhävas - mycket ofullständiga resumé har

jag ingen som helst avsikt att inleda någon mer långtgående diskussion om

histor iska  förklar ingar  i  a l lmänhet . Avsikten har endast varit att ge en

antydan om att den förklaringsmetod som här tillämpas alls inte är allom

given och kan ifrågasättas.



1. EKONOMISK HISTORIAS ETABLERING - EN ÖVERSIKT

1929 inrättades vid Stockholms högskola den första

historia, som var en personlig forskningsprofessur
tidigt bildades forskningsinstitutet för ekonomisk

professuren i ekonomisk
för Eli Heckscher. Sam-
historia som under-

stöddes förutom av högskolan också av Handelshögskolan. 9 Heckscher - sedan

5

många år professor i b1.a. nationalekonomi - hade länge sysslat med ekonomisk-

historiska frågeställningar. Genom uppsatser i Historisk Tidskrift (1904)
och essäsamlingen Ekonomi och historia (1922) hade han bidragit till att
presentera ämnet.'o Han fastslog redan tidigt vad han senare i opposition

mot i synnerhet historieföreträdarna kom att hävda, att ekonomisk-historiska
studier förutsätter kunskaper i såväl historia som nationalekonomi. 11

Tillkomsten av professuren innebar ingalunda att ämnet blev fristående, utan
antingen inom historiens eller ekonomins ram gavs möjlighet till speciali-
sering på ekonomisk historia. 12 Heckscher förklarade sig - kanske något

överraskande - nöjd med ordningen:

"Ekonomisk historia är icke något självständigt ämne. och för egen
del är jag icke ens alldeles
kräver ordentliga insikter i
nationalekonomi/.../".
(Ekonomen 1929 s. 5f.)

Hettne komenterar yttrandet och menar att det framstår som om Heckscher

säker På att det-bör bli det, ty ämnet
både egentlig historia och egentlig

vid den tiden inte hade något intresse av att ekonomisk historia blev ett
självständigt examensämne. 13 Emellertid modifieras Heckschers nyssnända
yttrande av en reflexion av mer privat karaktär i ett brev till vännen och
ekonom-historikern Arthur Montgomery (1889-1976),  professor i national-
ekonomi vid Åbo akademi. Heckscher verkade benägen att dela Montgomerys upp-
fattning att framtidsmålet måste vara att ekonomisk historia blev fri-
stående '4 och skrev att "ekonomisk historia som fristående examensämne är
framtidsmusik, som Du säger". 15 Man kan nog dra slutsatsen att Heckscher
medvetet valde att skynda långsamt och formuleringen i Ekonomen får ses mer
som ett taktiskt än principiellt uttalande.

1935 begärde b1.a. Heckscher och Montgomery - inte oväntat - hos Stockholms
högskola att ekonomisk historia skulle bli självständigt examensämne. 16

Man önskade att ämnet skulle kunna medtagas i ämbetsexamen (7 betyg) och i
fil. kand.- och lic.examen. 17 Man tillade att ämnet dock inte kunde studeras
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utan samband antingen med historia eller nationalekonomi - helst båda -
och avslutade:

"/.../vore  det emellertid intet att invända mot en ordning, enligt
vilken ämnet ekonomisk historia icke finge avläggas i filosofie
kandidatexamen eller filosofisk ämbetsexamen annat än i samband med
antingen ;imnet historia eller ämnet nationalekonomi, i båda fallen
med minst betyget med bezodkänd i dessa ämnen".
(Skrivelse från ekonomisk-historiska institutet, bilagd i Stockholms
högskolas humanistiska fakultet, protokoll 1935 nr 69)

Begäran bifälls också 1 8vilket Heckscher genom sonderingar redan före av-
görandet försäkrat sig om. 19 Men ärendet kom även att remissbehandlas av
universiteten i Uppsala och Lund 20 och hur man där skulle ställa sig var
Heckscher mer tveksam om. Det framgår b1.a. i ett brev där han påpekade
att "upsaliensarna gör hvad de kan för att sätta krokben". 21 Men framför
allt bottnade nog Heckschers oro i ett yttrande fällt av historieprofes-
sorn Gottfrid Carlsson:

" /.../men  därvid hade också Gottfrid Carlsson låtit höra någon oro
över att ämnet /ekonomisk historia/ skulle komma att tränga ut den
egentliga historien".
(Heckscher till Montgomery 28.10.1935)

Det refererade påståendet får ytterligare intresse om man relaterar det till
historikernas faktiska handlande vad gäller ekonomisk historia, som kommer

att framgå.

Emellertid kom Heckschers farhågor till största delen på skam, då både
universiteten i Uppsala och Lund ställde sig positiva till nyordningen med
den väsentliga reservationen att endast två betyg (med beröm godkänd) i
historia skulle ge behörighet för ekonomisk-historiska studier. 22

Heckschers ursprungliga tanke om likställdhet i det avseendet mellan historia
och ekonomi vann inte gehör, och också universitetskanslern beslutade i en-
lighet med universiteten. 23 Hettne ser för övrigt den revideringen som in-
ledningen till den "för Sverige karakteristiska kantringen mot historie-
ämnet".24
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Heckscher var uppenbarligen missnöjd med det ensidiga betygskravet, vilket

med hans ekonomiska bakgrund i minne inte förvånar, och han gjorde också
försök att redan 1939 avlägsna bestämmelsen. Han begärde då hos högskolan
att det skulle bli möjligt att medtaga ekonomisk historia i statsveten-
skaplig examen (7 betyg). 1 den förbindelsen skulle också kravet på två
betyg i historia ersättas med betyg i nationalekonomi, eftersom det var
ett centralt ämne inom den examen. 25 Fakulteten beslutade uttala att Heck-
schers synpunkter var "behjärtansvärda ,,26 men någon ändring av bestämmelsen
kom inte till stånd.

En viss "seger" 'uppnadde Heckscher emellertid 1944 då universitetskanslern
ändrade examensordningen för fil. kand. och för statsvetenskaplig examen
och ersatte kravet på betyg i historia med en särskild
schers ursprungstanke var dock att betygskravet skulle
examina - även ämbetsexamen och fil. lic. 28

1 en PM argumenterade Heckscher för förändringen genom

prövning. 27 Heck-
slopas i samtliga

att påpeka det orim-
liga i att som villkor för studier i ett ämne uppställa krav på betyg i
närliggande discipliner. 29 Man kan erinra om att Heckscher själv förfäktat
en sådan ordning 1935 och i viss mån också 1939 (se s. 6).

Naturligt nog väckte förslaget om borttagande av historiebetyg ont blod i

historikernas led och professor Nils Ahnlund (1889-1957) i Stockholm an-
förde b1.a. att sambandet mellan historia och ekonomisk historia var av myc-
ket speciell karaktär och inte fick gå till spillo. 30 Professor Erland
Hjärne (i historia) i Uppsala ställde sig likaså skeptisk till propån och
anslöt sig i princip till Ahnlunds reservation, 31 liksom professorn i Lund. 32

Den andre historieprofessorn i Uppsala, Erik Lönnroth (1910- ) gav i sär-
skilt yttrande till remissen uttryck för en förhoppning som förmodligen
delades av många historiker:

"Man måste också beakta möjligheten av att inslaget av ekonomisk teori
i den ekonomisk-historiska vetenskapen minskas, allteftersom denna ut-
formar sina egna problemställningar/.../".
(Uppsala universitet, filosofiska fakulteten, protokoll 15.12.1943,
bil. 17C)
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Att historikerna mer än gärna behöll kontrollen över utvecklingen av det

nya ämnet är förklarligt, i  synnerhet i l juset av det nämnda yttrandet av

Gottfrid Carlsson (se s. 6).  Anmärkningsvärt  är  däremot  at t  nat ional -

ekonomerna i  s tort  set t  ans löt  s ig  t i l l  h is tor ikernas  uppfattn ing  e l ler

åtminstone lät dessa ange tonen. Med tanke på att Heckscher byggde mycket

av sin argumentering på att med den rådande ordningen studerande i national-

ekonomi praktiskt taget var förhindrade att bedriva studier i ekonomisk

historia - beroende på kravet på historiebetyg - f ramstår  ekonomernas

tystnad som påfallande. Jag återkommer till  det.

Historikernas motvilja mot att släppa kontrollen över ekonomisk historia -

i och för sig kanske på vad de bedömde vara goda grunder - kom också till

tydligt uttryck i framför allt en av de två universitetsutredningar som

1946 framlade betänkanden, nämligen universitetsberedningen (SOLI 1946:81).

Utredarna  föres log  v isser l igen  at t  e t t  anta l  nya  t jänster  - preceptorat  -

skul le  inrättas  i  ekonomisk  h is tor ia  men kal las  “preceptorat  i  h istor ia ,

särski l t  ekonomisk  h istor ia”, 33 .vilket fortfarande innebar en nära knytning

t i l l  det  tradi t ionel la  h istor ieämnet . Sekreterare i beredningen var nyss-

nämnde Lönnroth och Heckscher ansåg, som framgår i brev till samma ut-

rednings ordförande, Georg Andrén, at t  h is tor ierepresentanterna  he l t  “kört

ö v e r ” ekonomisk  h is tor ias  företrädare :

“/.../universitetsberedningens  förslag framställts utan samråd i
någon form med vare sig någon ekonomisk historiker eller någon
nat iona lekonom.  His tor iepro fessorerna  har  ensarmna  fått sig anför-
trodda att lägga ut texten”.

(Heckscher till  Andrén 14.11.1946)

Den andra utredningen - socialvetenskapliga forskningskommittén - kom till

ett för ekonomisk historia gynnsammare resultat då man föreslog att ett av

de  t re  preceptoraten  skul le  knytas  t i l l  nat ionalekonomi . 34 Utredningen där

b1.a. tre nationalekonomer medverkade komer  jag att närmare behandla i

näst fö l jande  avsnit t .

Histor ikerna  för lorade  emel ler t id “slaget om ekonomisk historia”. 1947 be-

s lö t  reger ingen  at t  de  f öres lagna  preceptoraten  skul le  ka l las  “preceptorat

i  e k o n o m i s k  historia”,35vi lket  också  b lev  r iksdagens  bes lut .



9

1 det föregående har jag helt kort skisserat utvecklingen under den för
ekonomisk historia väsentliga "etableringsperioden" 1929-1947. Vad som
alltså kom att prägla den var Heckschers - under många år fruktlösa - för-
sök att knyta ekonomisk historia både till historia och ekonomi och histo-
rikernas mycket uttalade intresse och aktivitet för att inte "förlora grep-

pet " över ämnet.

Vad som återstår att undersöka är den tredje partens - nationalekonomernas -

förhållningssätt.

2. NATIONALEKONOMERNA OCH INSTÄLLNINGEN TILL EKONOMISK HISTORIA

Att Heckscher var djupt förankrad inom nationalekonomin har redan tidigare
antytts och dessutom var han ju professor i ämnet vid Handelshögskolan innan
forskningsprofessuren inrättades. Hans intention var att denna skulle be-
nämnas "professur i nationalekonomi och ekonomisk historia" för att betona
det samband han ansåg förelåg mellan disciplinerna.36 Om så verkligen blivit
fallet, kan man spekulera i om inte historieföreträdarna fått betydande
svårigheter att hävda den naturliga samhörighet de ansåg förelåg med enbart
historia. Det är troligt att Heckschers önskemål bottnade i den bedömning
som b1.a. Montgomery vid den tiden gjorde:

"/.../är  det väl antagligt att de studerande huvudsakligen komma att
rekryteras bland dem som ha nationalekonomi som ämne".
(Montgomery till Heckscher 10.11.1928)

Den uppfattningen reviderade Montgomery emellertid fullständigt då han ett
tiotal år senare påpekade att det var från historikernas led som ekonomisk
historiska kunde förvänta några studenter.37 Något hade inträffat som fått
honom att ändra ståndpunkt.

2.1. Var nationalekonomerna likgiltiga?

1 debatten kring ekonomisk historias etablering har påståtts att national-
ekonomerna inte hyste något intresse för ämnet, att de mer eller mindre
"vände ryggen till" 38och lät historikerna agera. Både Hettne 39

och Utterström
antyder i sina arbeten att ett dylikt ointresse förelåg, emellertid utan
att närmare förankra påståendena empiriskt. Hur såg nationalekonomerna på
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Heckscher och ämnet ekonomisk historia ? Präglades verkligen inställningen
av likgiltighet eller motstånd i en eller annan form?

Att flera ekonomer stod främmande för en historiskt präglad ekonomisk
vetenskap framstår relativt tydligt. Gunnar Myrdal (1898- ) professor
i nationalekonomi vid Stockholms högskola, gav t.ex. i ett brev uttryck
för sin syn på historia:

"Däremot har jag en alldeles bestämd uppfattning, att den /historien/
har mycket mindre att ge i praktiska nutidsproblem än Du menar."
(Myrdal till Heckscher 19.12.1934)

Myrdal tog också vid flera andra tillfällen till orda och hävdade med be-
stämdhet att ekonomisk historia utgjorde en specialgren av historieämnet. 40

Också Bertil Ohlin (1899-1979) professor i nationalekonomi vid Handelshög-
skolan har - visserligen långt senare - kommenterat Heckscher och ekonomisk
historia i inte alltför uppskattande ordalag:

"1 motsats till andra ekonomiska historiker var Heckscher även en
framstående ekonomisk teoretiker ända tills han övergick till en
forskningsprofessur i ekonomisk historia och började släppa kon-
takten med den ekonomiska teorin."
(Ur Bertil Ohlins memoarer, Ung man blir politiker 1972, s. 269)

Man kan så här med facit i hand reflektera över om den påtalade teoretiska
svagheten snarare berodde på att ekonomerna släppt kontakten med ekonomisk
historia.

Dåvarande docenten sedermera professorn i nationalekonomi i Lund, Johan
.&kerman (1896-1982)  gjorde också vissa intressanta kommentarer beträffande

ekonomisk historia. 1 en artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 1938 fastslog
han t.ex. '- nagot överraskande - att ekonomisk historia nu, efter flera års

4'diskussion, befunnits tillhöra historieämnet. Den uppfattningen vidhöll
Åkerman även i senare inlägg och betonade vikten av att uppmärksamma den
gränslinje som han ansåg förelåg mellan ekonomisk historia och national-

42ekonomi. Den förindustriella epoken var ekonomisk historias domäner medan
däremot industrialismen och den senare utvecklingen utgjorde national-
ekonomernas.
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För fullständighetens skull bör nämnas att Åkerman redan 1934 berörde proble-

met, men han tycks då ha omfattat om inte en annorlunda så dock mindre
kategorisk ståndpunkt. Visserligen hävdade han att ekonom-historikerna
tenderade att syssla med äldre data, medan industrialismen lämnades till

ekonomerna. 43 Emellertid skrev han:

"Att en sådan uppdelning icke är principiellt motiverad ligger i
öppen dag, och vi kunna därför säga, att det i fråga om fakta icke
finnas någon principiell demarkationslinje mellan historien och
nationalekonomien."
(Akerman, J., Några synpunkter på nationalekonomiens ställning till
angränsande vetenskaper, 1934, s. 11)

Den faktiska uppdelning av undersökningsområden som dock förekom, föranledde
emellertid Åkerman att 1938 helt hänföra den ekonomiska historien till den
humanistiska historievetenskapen.

1 en artikel 1939 framförde Erik Lindahl !1891-1960)  professor i national-
ekonomi 1942 i Uppsala tankegångar liknande Åkermans. Om någon direkt på-
verkan förelegat är svårt att med bestämdhet avgöra. Även Lindahl verkar ha
sett en uppdelning av den ekonomiska historiens förlopp, där ekonomerna
sysslade med industrialismen, som naturlig. 44

För övrigt synes det emellertid som om Lindahl betraktade den historiska
aspekten av den ekonomiska utvecklingen som en väsentlig dimension av ämnet
nationalekonomi, 45 men att det då av praktiska skäl kunde finnas fog i att
överlämna en del av förloppet till andra än fackekonomer. Trots den relativa
åsiktsöverensstämmelsen i slutet av 1930-talet kom Lindahl och Kkerman
under 40-talet successivt i fråga om ekonomisk historia mer och mer i mot-
satsställning till varandra.

Torsten Gårdlund - själv nationalekonom - berörde i ett inlägg 1943 en mot-
sättning han ansåg vara för handen mellan å ena sidan nationalekonomins
analyserande, teoretiska ansats och å den andra ekonomisk historias beskri-
vande och empiriska. 46 Enligt Gårdlund ledde olikheten till en viss ned-
låtenhet från ekonomernas sida, De tenderade att kritisera empiristerna för
brist på vetenskaplig metod (vad Gårdlund åsyftade var förmodligen att
ekonomerna efterlyste mer teori och modelltänkande). Gårdlund, som var eko-
nomisk-historiskt orienterad kunde dock inte alls instämma i den kritiken. 47

Hur mycket denna typ av metodiska motsättningar betydde för ekonomernas för-
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hållningssätt är svårt att spekulera i. Karin Kock - även hon national-
ekonom - bestred dock i en replik till Gårdlund att någon motsättning av
nyssnämnda slag över huvud förelåg. 48 Jag tror att Gårdlunds karakteristik
möjligen äger större riktighet som en beskrivning av 1930-talets  förhållan-
den. Under 1940-talet  blev lyhördheten inför och uppskattningen av ekonomisk
historia bland ekonomer större, beroende delvis på generationsskifte, något
jag återvänder till.

Ytterligare belägg för att ett visst motstånd eller åtminstone påfallande
likgiltighet på 1930-talet  förelåg från ekonomernas sida ger ekonom-
historikerna själva. Heckscher och Montgomery uppfattade en brist på res-
pons från nationalekonomer och Heckscher omtalade b1.a.  i brev till Johan
Åkerman:

"Jag är ej så främmande för de stämningar som behärskar våra teore-
tiker att jag förbiser deras likgiltighet, att ej säga förakt, för
en historisk orientering i ekonomisk veteriskapp....".
(Heckscher till Åkerman 9.5.1938)

Heckscher beklagade sig också över Myrdal och i synnerhet över sin forne
elev Ohlin, som enligt Heckscher föreföll främmande för vetenskapligt arbete
utanför sitt eget område. 49

1 flera brev - de flesta från slutet av 1930-talet  - påpekade båda också
den utpräglade "teoretisering" och den totala frånvändhet från verkligheten
som utmärkte ekonomerna. 50

Montgomery uttryckte t.ex. sin missbelåtenhet och oro över dessas utveck-
ling:

"Bland de yngre nationalekonomerna av 'Stockholmsskolan', om vi skall
använda denna term, har det ju varit en stigande tendens att ängsligt
undvika mera direkt beröring med den ekon. verkligheten/.../".
(Montgomery till Heckscher 30.1.1938)

Utterströms reflexion beträffande Heckschers kritik av ekonomerna - att den
skulle varit som livligast under 40-talet51 - finner jag inte belägg för i
det material jag haft att tillgå. 1 stället är det under senare delen av
1930-talet  som kommentarerna om ekonomerna är som mest frekventa och beska.
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Med stöd av denna genomgång på det mer "principiella planet anser jag att

man kan dra slutsatsen att ekonomernas inställning - främst från 1935 och
framåt - präglades av påfallande ointresse som i vissa fall tycks ha åt-
följts av en nedsättande attityd gentemot ekonomisk historia. Det återstår
att avgöra om samma tendens också utmärkte det mer konkreta handlandet.

2.2. Hur agerade ekonomerna?

1936_-_-

Den första motgången för ekonomisk historia inträffade 1936 då universi-
teten i Lund och Uppsala i remissvar avvisade betygskrav i national-
ekonomi till förmån för historia (se S, 6). Remissbehandlingen hade före-
gåtts av att ärendet dryftats vid Stockholms högskolas humanistiska fakul-
tet - där Myrdal var dekanus - vilket utmynnat i stöd för Heckschers linje.52

Observera att Myrdals agerande inte var i linje med det tidigare påtalade
ointresset utan var gynnsamt för ekonomisk historia. Högskolan var alltså
mer "radikal" än universiteten. Några år senare retirerade man emellertid
och anslöt sig till den då allmänt rådande uppfattningen att sambandet
mellan just historia och ekonomisk historia var det primära och måste be-
varas.53 Nationalekonomin tycks man därvid ha tappat bort.

Vid universiteten handlades ärendet 1936 inom de filosofiska fakulteterna.54

Då låg de nationalekonomiska professurerna - en i vardera Lund och Uppsala -
inte inom filosofisk utan inom juridisk fakultet och benämndes "national-
ekonomi och finansrätt". 55 Några renodlade ekonomiprofessurer existerade
inte.

De båda professorerna i nationalekonomi - Fritz Brock i Uppsala och Ernst
Sommarin  i Lund - hade följaktligen inte säte i filosofiska fakulteten och
deltog inte i ärendets handläggn$g. 56 Men i både Uppsala och Lund passerade
ärendet även större konsistoriet

58
och i Uppsala ingick Brock i egenskap av

dekanus för juridiska fakulteten. Konsistoriet godtog emellertid fakul-
tetens förslag och några reservationer eller särskilda yttranden kan inte
återfinnas. 59 Man kan givetvis invända att varken Brock eller Sommarin -
åtminstone formellt sett - hade stora möjligheter att påverka, men i varje
fall vad Brock beträffade förelåg tillfälle till reservation. Man kan ock-
så spekulera i om de ändå inte kunnat få "ett ord med i laget" om de ägt
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intresse  för  f rågan.  Tro l igt  är  dock , att ingen av dem hade något större

intresse av att hjälpa fram ekonomisk historia och därigenom Heckscher.

något jag återkommer till  längre fram i skildringen.

Ekonomisk-historisk professur?---_--------_---___-  __-_-_-_

När universitetsberedningen 1937 publicerade sitt betänkande förekom en

passus  6:
“önskvärdheten” av att inrätta en ekonomisk-historisk professur

i Lund. Ordförande var dåvarande universitetskanslern Ernst Trygger,  som

Heckscher  redan t id igare  konstaterat  var  vä lv i l l ig t  instä l ld  t i l l
61ämnet.

1 första kammaren motionerade man i frågan 62
med Heckscher som initiativ-

tagare bakom kulisserna. Han skrev b1.a.  till Montgomery:

“F.ö. tänker jag mig honom /Andrén/  som medmotionär för professur i
ekonomisk historia i Lund - liksom också nationalekonomerna. Jag
tycker motionen inte borde vara utan utsikter/. . . /  It.

(Heckscher till Montgomery 12.9.1937)

Men Heckscher lyckades inte i sitt uppsåt att få ekonomerna med sig - b1.a.

satt Ohlin och Myrdal i första kammaren - medan däremot andra skrev under. 63

Myrdal och Ohlin motionerade i stället om förbättring av nationalekonomins

s t ä l l n i n g .
64

Något stöd från ekonomernas sida beträffande denna professur kunde Heckscher

sålunda inte  inkassera .  1  s tä l le t  såg  h istor ikerna en  chans  at t  erhål la  yt -

ter l igare  en  professtir  och arbetade - en l ig t  Heckscher  - för att göra den

föres lagna t jänsten  mer  h istor iskt inriktad. 65
Både Gottfrid Carlsson och

Lauritz  Weibull i Lund visade intresse för idén 56
som emellertid inte kom

a t t  r e a l i s e r a s .
67

Historiebetygets slopande 1943- - - - - - - - - - -  -_-_---  -_--_-___

Vid  behandl ingen  av Xeckschers  begäran anno 1943 - att ersätta kravet på

betyg i historia med särskild prövning - hade både de institutionella och -

i viss mån - personliga förhållandena ändrats något. 1942 hade de tidigare

professurerna i “nat iona lekonomi  och  f inansrät t” omvandlats  t i l l  “national-

ekonomi och finansrätt”.
68

Att notera förändringen bör inte uppfattas som

ordmärkeri.  Den innebar i själva verket en klar markering av finansrättens
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sekundära position i förhållandena till ekonomin. 69 En väsentlig institu-

tionell förändring följde också genom att den nationalekonomiske professorn
i förekonrmande fall fick säte i filosofiska fakulteten.

70

1943 handlades ärendet i Uppsala av en inom filosofisk fakultet utsedd
kommitté bestående av Axel Brusewitz (statskunskap), Erland Hjärne (histo-

ria), Erik Lönnroth (historia) och Erik Lindahl (nationalekonomi med finans-

rättj.7' Med nämnde Lindahl verkar Heckscher ha upprätthållit förhållande-

vis goda kontakter. 72

Kommittén kom till slutsatsen att endast särskild prövning kunde bli fallet
vad gällde fil. kand. och statsvetenskaplig examen, medan däremot betyg i
historia fortfarande borde krävas för ämbetsexamen och fil. lic. 73 Visser-
ligen kan sägas att ställningstagandet innebar en halv seger för det heck-
scherska förslaget, men någon förändring beträffande den "tunga" fil. lic.-
examen hade t.ex.  inte gjorts. Någon reservation från Lindahls sida kan
heller inte återfinnas, trots att han i brev till Heckscher hävdat att "jag
instämmer till fullo i Dina synpunkter och hoppas att de komma att bli ut-
slagsgivande". 74 . . .Mollligt är att Lindahl valde att agera taktiskt och med
vetskap om historikernas motstånd begränsade sig till att söka genomdriva
Heckschers förslag endast till viss del. Å andra sidan, om Lindahl hyste
den uppfattning han i brevet omtalade, hade väl ett särskilt yttrande varit
påkallat.

1 Lund - där en kommitté med b1.a. Åkerman handhade ärendet - var man än mer
restriktiv och hävdade att betygskravet inte i någon examen helt kunde bort-
falla och att man borde överväga om inte för fil. lic.-examen i ekonomisk
historia berömlig (mot varande tre betyg) i historia skulle krävas.75 Man
får utgå från att då varken yttrande eller reservation föreligger från
Åkermans sida, också han var helt införstådd med detta. Det är för övrigt
inte förvånande med tanke på hans tidigare redovisade ståndpunkt.

Någon mer påtaglig hjälp från ekonomerna kan man rimligtvis inte påstå att
Heckscher heller denna gång erhöll. Utgången blev ändå att betygskravet för
statsvetenskaplig - och fil. kand.-examen - bortföll. 76
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Diskussionen kring preceetorat i ekonomisk historia 1946______-__-----_-_ - --_- ~~-~--~-----~~~~~~~~~~~~~~~_~__

De båda utredningarna 1946 markerade slutpunkten på vad man kan kalla
ekonomisk-historias etableringsperiod och inledningen på vad Hettne beteck-
nar som "genombrottsfasen".

Universitetsberedningens lyhördhet inför historikernas önskemål har redan
berörts och vid remissbehandlingen anslöt sig samtliga filosofiska fakul-
teter i Uppsala, Lund och Göteborg till detta "historieinriktade" förslag.ji7
Akerman i Lund avgav också ett särskilt yttrande där han - i likhet med
resten i fakulteten - hävdade att samtliga preceptorat, även det i Lund,
borde inordnas under historieämnet.7s Åkermans  uttalande får å ena sidan ses
mot bakgrund av att han redan tidigare bunidit sig relativt hårt vid en
åsikt som han inte utan vidare kunde överge. a andra sidan delade ju fakul-
teten i sin helhet hans uppfattning i sak, varför ett särskilt yttrande
framstår som en kraftig markering.

Om därefter intresset koncentreras till den andra utredningen - social-
vetenskapliga forskningskommittén - kan konstateras att där medverkade tre
nationalekonomer.79 Som jag tidigare påpekat föreslog kommittén att ett pre-
ceptorat (i Lund) borde knytas till nationalekonomi. de övriga  däremot till

historia.
80 Denna skenbart inte stora men dock betydelsefulla skillnad mellan

utredningarna tillskrev Heckscher ekonomerna:

"/.../att  det är nationalekonomerna som - om jag är riktigt under-
rättad - dikterade den formulering som socialvetenskapliga kommittén
stannade vid i fråga om ekonomisk historia",
(Heckscher till Andrén, universitetsberedningens ordf. 14.11.1946)

Om man får döma av ovanstående hade den tidigare passiva och ointresserade

hållningen börjat ersättas av en mer aktiv, även om någon enig opinion bland
ekonomerna inte förelåg (jfr Åkerman). 1 Uppsala inkom t.ex. Lindahl denna
gång med ett särskilt yttrande där han yrkade på inte bara att ekonomisk
historia skulle anknytas även till ekonomi utan att det skulle bli ett fri-
stående ämne. Därigenom skulle möjlighet ges för såväl ekonomiskt sinnade
historiker som historiskt bevandrade ekonomer att insättas på befattningarna

81
ansåg Lindahl. Troligtvis anade Lindahl här utsikter till att den vägen

vidga basen av potentiella akademiska tjänstetillfällen för ekonomerna.
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Att nationalekonomernas (åtminstone vissas) attityd förändrats i en för

ekonomisk historia gynnsam riktning visas också av att både national-

ekonomiska klubben i Stockholm och nationalekonomiska föreningen i Uppsala

inkom med skrivelser under remissomgången där man uttalade sitt fulla stöd

för Heckschers krav på ekonomisk historias frigörelse; 82 ett krav som man

ett par år tidigare inte i nämnvärd utsträckning tycks ha uppmärksammat.

Från nationalekonomiska klubbens sida betonade man b1.a.  att ekonomisk

historia inte kunde bedrivas tillfredsställande utan kontakt med både his-

toria och nationalekonomi. Universitetsberedningens förslag menade man där-

för  vara  oacceptabel t :

“En sådan ordning skulle stympa ämnets studium genom att avskära
det från förbindelsen med nationalekonomien, som både själv är i
behov av kontakt med  ämnet och utgör ett oumbärligt stöd för dess
behandl ing .”

(Eckles iast ikdepartementet  Konse l jakt  1947:81,  skrivelse national-
ekonomiska klubben 22.3.1947)

1 Uppsala anslöt sig nationalekonomiska föreningen i alla delar till  klubbens

yttrande.
83 Man kan emellertid ställa frågan om inte förbindelsen med ekonomin

skur i ts  av  he l t  e l ler  de lv is  redan t io  år  t id igare .

Hettnes karakteristik av perioden efter 1946____-____---_-_-_-__-----  --_-__---_---_____

Man kan med utgångspunkt från de nyss refererade källorna sluta sig till  att

ekonomernas engagemang nu var något annat än förut, att vissa till  och med

aktivt stödde Heckscher på områden där han tidigare mötts med tystnad eller

rent  av  i  rea l i teten  motarbetats . T i l l  v i ss  de l  torde  förändr ingen bot tna

i  at t  ekonomisk  h istor ia  hö l l  på  at t  utv idgas  t i l l  en  s törre  d isc ip l in  än

tidigare och därigenom kom i blickpunkten. Heckscher tycks också varit med-

veten om förskjutningen vilket framgår då han i polemik med Lönnroth i
84Dagens Nyheter konstaterade att nationalekonomerna “bsrjat  röra på sig”.

Därför är det desto mer förvånande att Hettne i samband med universitets-

utredningarna och Heckscher - Lönnroth-debatten hävdar:

” /.../fastän  han /Heckscher/  i  s in  po lemik  antydde  at t  nat ional -
ekonomerna delade hans uppfattning var det ingen som tog till  orda
vare sig för den ekonomiska historiens anknytning till  national-
ekonomi eller för dess självständighet från såväl historia som
nationalekonomi”.
(Hettne  a.a.  s .  44)
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Det är i princip - som jag ser det - en helt korrekt beskrivning av i
synnerhet sista delen av 1930-talet  och den brist på engagemang som då
utmärkte ekonomerna, men beskrivningen är knappast giltig för åren 1946-
1947 då Heckscher faktiskt hade vapendragare inom det nationalekonomiska
lägret.

Bara som en parentes kan nämnas att när det gällde tillsättningen av pre-
ceptoraten - främst det i Uppsala - lyckades Heckscher erhålla stöd för

85sin linje från de uppsaliensiska ekonomerna Lindahl och Tord Palander
vilket understryker den tidigare nämnda tendensen.

2.3. Nationalekonomernas agerande - en samnanfattning

Avslutningsvis anser jag att man med fog kan hävda att förhållandet
nationalekonomi - ekonomisk historia under den undersökta perioden under-
gick en förändring. Från att hela 1930-talet,  med tonvikt på sista delen,
och fram till 1946-1947 varit kylslaget inträdde efter framläggandet av
universitetsutredningarna en markant förbättring. Natioulekonomerna  som
visat en iögonenfallande brist på intresse som kanske i:te yttrade sig
så mycket i vad de gjorde som vad de inte gjorde började vid den tiden i

vissa fall aktivt stödja Heckscher gentemot historikerna.

1 det följande har jag för avsikt att söka resonera kring olika tänkbara
förklaringsmöjligheter till ekonomernas agerande och den ovan konstaterade
förändringen. Framställningen gör inga anspråk på att betraktas som ut-
tömmande.
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3. HUR FÖRKLARA NATIONALEKONOMERNAS HANDLANDE - TRE MÖJLIGHETER

3.1. Hypotes 1: T e o r e t i s k  - pol i t isk konf l ikt

1 d iskuss ionen  - i  den lilla utsträckning den överhuvud taget förts -

kr ing  ekonomernas  förhål ln ingssätt  t i l l  ekonomisk  h is tor ia  har  f l er  för -

fattare antytt att avståndstagandet skulle bottna i en form av teoretisk

motsättning. Rolf Henriksson menar t.ex. att Heckscher var kritisk både

till Keynes och till Stockholmsskolans teorier och att han av det skälet

mer eller mindre avslutade sina nationalekonomiska kontakter. S6 Hettne

är delvis inne på samma spår:

” /.../Heckscher  hade uppenbarligen inte längre samma position bland
ledande nationalekonomer. Den keynesianska revolutionen hade gått
honom förbi /. . ./ “.
(Hettne,  B . , Ekonomisk historia i Sverige. En översikt av veten-
skapl ig  produkt ion  och  forsknings inr iktning ,  1980 ,  s .  44 )

Även Utterström företräder en liknande uppfattning:

“Men nationalekonomiens frigörelse från ekonomisk historia låg också
i tiden, dvs förklaras av Stockholmsskolans tillkomst och nya teo-
ret i ska  s trömningar  (Keynes)  .”

( U t t e r s t r ö m  a.a.  s. 32)

För mig framstår Utterströms formulering som något dunkel då han alls inte

klargör varför just Stockholmsskolans tillkomst och keynesianska idéer

mer än andra skulle medföra någon självklar alienering nationalekonomi -

ekonomisk historia. Huruvida de nyssnämnda författarna påverkat varandra

är en öppen fråga, men förefaller sannolikt i  beaktande av att ungefär

samma formuleringar återkommer.

Emellertid fordrar hypotesen i sin helhet ökad belysning innan man kan ta

stä l ln ing  t i l l  huruvida  den  påstådda  teoret i ska  konf l ikten  var  av  betyde l -

se för ekonomernas bristande intresse för ekonomisk historia. Vad var

Heckscher egentligen kritisk mot, vilka teoretiska resonemang förkastade

eller avvisade han? Var konflikten över huvud teoretisk?

Stockholmsskolans  - och Keynes - teoretiska utgångspunkt var i all kort-

het  e t t  t i l l s tånd av  o fu l ls tändig  sysse lsättning  och  för  at t  öka  antalet
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arbetstillfällen ville man öka efterfrågan på varor och tjänster för att

därigenom indirekt öka efterfrågan på arbetskraft. 37 Det var den grundval
som därefter givetvis byggdes ut och även försågs med praktiska rekom-
mendationer. Dessa s.k. expansionistiska idéer låg till grund för den
socialdemokratiska regeringens arbetslöshetspolitik från 1933. 88

3.2. Heckschers uppfattning av de keynesianska idéerna

Att Heckscher ställde sig kritisk till Stockholmsskolan och vissa av de
tankegångar som där kom till uttryck är otvivelaktigt riktigt. Det fram-
går av en rad artiklar i Dagens Nyheter09 men också av personliga yttran-
den t.ex. till vännen och nationalekonomen Gösta Bagge 90 och till Åkerman
då han skrev:

"/.../jag  på senare tid har kommit längre än förut inte bara från
den mekanistiska, monetära teorien utan också från den här hos oss
av Myrdal-Wigforss  och Ohlin representerade Cambridgeriktningen/.../".
(Heckscher till _&kerman 17.2.1934)

Men problemet är inte att Heckscher var kritisk utan vad han egentligen-
vände sig mot.

Man får lätt den uppfattningen av de ovan citerade författarna att Heck-
scher ställde sig avvisande på framför allt teoretiska grunder. Enligt
min uppfattning var det i synnerhet de praktiska - om man så vill politiska -
konsekvenserna som avgjorde Heckschers ställningstagande, som framgår nedan.

Redan 1929 behandlade Heckscher de expansionistiska tankegångarna, föranledd
av Lloyd Georges i England utkomna program mot arbetslösheten.91 Programmet
innehöll många av de grundelement som sedan blev Stockholmsskolans känne-
tecken." Heckscher framstår som relativt trevande inför de nya idéerna men
väsentligt att lägga märke till är att han inte avvisade tankarna i teo-
retiskt hänseende. Frågan om det var möjligt att medelst fler arbetstillfäl-
len till samma löner avskaffa arbetslösheten besvarade Heckscher sålunda:

"Teoretiskt utan tvivel; enda frågan är om de teoretiska möjligheterna
också motsvaras av praktiska verkligheter."
(Dagens Nyheter 26.3.1929)
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Heckscher förnekade heller inte att idéerna faktiskt motsvarades av de
efterlysta "praktiska verkligheterna" d.v.s. att de var utförbara. 93 Vad

han däremot uttryckte oro inför var konsekvenserna av teorins omsättning
i praktiken. Som exempel anförde han vad som efter depressionens slut
skulle ske med alla dem som - till marknadsmässiga löner - var sysselsatta
inom offentliga arbeten. 94 Heckscher resonerade så att friställandet av

dessa måste åstadkomma en ny massarbetslöshet, såvida inte förutsättningarna

under depressionens gång förändrats. Det var i och för sig möjligt men för
osäkert att bygga en politisk strategi på, hävdade han. 95

3.3. Heckschers teoretiska kritik

För att bilden inte ska bli skev vill jag emellertid inskjuta att det för-
visso förelåg konfliktanledningar av mer ren teoretisk natur och att dessa
kanske inte heller saknade betydelse. Heckscher omfattade t.ex. idén att i
en lågkonjunktur det framför allt var produktionsmedlens överproduktion
som var boven i dramat och hävdade med den utgångspunkten att regeringens
politik motverkade en ökad användning av produktionsmedlen. 96 Med offentliga
arbeten som betalades med marknadsmässiga löner - i stället för de tidigare
reservarbetena vars löneläge låg under marknadens - kunde färre arbetslösa
sysselsättas och sålunda färre produktionsmedel utnyttjas, resonerade Heck-
scher.g7 Konsumtionsvarornas betydelse tycks Heckscher mer eller mindre
bortsett från, Man kan kanske tolka det så att Heckscher såg ekonomin mer
statisk i motsats till expansionisterna som inriktade sig på dynamiken i
systemet. Heckscher verkar t.ex. ha sett kostnaderna för bekämpande av
arbetslöshet som i viss mån fasta och på förhand avgjorda vilket framgår av
nyssnämnda resonemang rörande offentliga arbeten och reservarbeten.

Heckschers alltmer med emfas omfattade hållning var i stället att lönerna

borde sänkasg8 och att sparandet skulle öka. 99 Heckscher var med andra ord
trogen vad Ohlin kallar den tidigare "accepterade" teorin, där just löne-
sänkningar betraktades som botemedlet mot arbetslöshet. 100

Emellertid bör man, trots vad som ovan relaterats, alls inte betrakta Heck-
scher som någon rabiat motståndare till de idéer som framfördes av Stock-
holmsskolan. Han kunde - som jag också sökt visa i samband med artikeln om
Lloyd George - uttrycka en slags osäkerhet och tvekan inför tankegångarna
eller en attityd av "de kan åtminstone vara värda ett försök" som i föl-
jande citat:
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"Liksom Du är jag mycket skeptisk mot värdet av hvad teoretikerna
för närvarande prestera, men då världen befinner sig i ett sådant
ekonomiskt kaos som för närvarande kan man inte på förhand avvisa
försöken att komma till en teoretiskt bättre tolkning än den nu-
varande."

(Heckscher till Nontgomery 21.9.1933)

Heckscher tycks dessutom här antyda en skepsis inför den äldre teori som
han själv tidigare mer eller mindre helhjärtat anslutit sig till.

3.4. Heckschers "politiska" kritik

Om Heckscher intog en ambivalent hållning till det teoretiska värdet fram-
kom redan på ett tidigt stadium i hans argumentation misstanken om att
teorierna implicit var uttryck för politiska ställningstaganden och värde-
ringar som Heckscher menade alla pekade i socialistisk riktning. Så t.ex.
hävdade han att det för Ernst Wigforss främst var politiskt betingat att se
överproduktion som satmunhängande med otillräckliga arbetslöner. 101 På samma
sätt tolkade (eller misstolkade?) han förespråkarna för offentliga arbeten
som i grund och botten strävande mot en snabbare socialisering av närings-
livet. 102 Att andra motiv än värn om de arbetslösa - underförstått socia-
lisering - låg bakom regeringens handlande återvände Heckscher till. 103

Häri ligger en nyckel till Heckschers avståndstagande frzri Stockholmsskolan.
Han uppfattade nämligen deras vetenskapliga produktion som i otillbörlig
hög grad bestämd av politiska hänsyn och ansåg ekonomerna präglade av intel-
lektuell och vetenskaplig ohederlighet. 1934 skrev han:

"Och jag kan omöjligt komma i från att den behandling av ekonomiska
ting som Myrdal, Alf Johansson etc. tillämpa är tendentiös."
(Heckscher till Montgomery 20.10.1934)

1 synnerhet beträffande sin forne elev och vän Bertil Ohlin tog Heckscher
bladet från munnen - åtminstone privat - vilket framgår av den omfattande
korrespondensen dem emellan. Heckscher anklagade - i hårda ordalag får man
tillägga - Ohlin för att vara en opportunist som de maktägande i princip

kunde få med på vad som helst. 104 Det hade varit hederligare av Ohlin att

i likhet med Myrdal skriva in sig i det socialdemokratiska partiet i stället
för att som nu segla under falsk flagg. 105 Ohlin var vid tidpunkten ledare
för folkpartiets ungdomsförbund.



23

1 en PM Heckscher i anledning av konflikten med Ohlin utarbetade fram-

härdade han i anklagelser om opportunism som för övrigt innefattade även
Myrdal och andra och påstod:

"Hvad Gösta och Bagge och H. /Heckscher/ vid det ifrågavarande till-
fället reagerade mot var att man rekommenderade åtgärder som enligt
den nyss angivna tolkningen vore endast alltför mycket politiskt
genomförbara f. ../“.
(Heckscher till Ohlin 30.8.1935)

Ohlin upptog indignerat anklagelserna om vetenskaplig och annan oärlighet
och förklarade att hans ståndpunkt var den dominerande inom liberala

partier. lU6 1 sina memoarer berör Ohlin konflikten med Heckscher och menar

att det i synnerhet var anklagelserna om opportunism som - både för hans
egen del och vad han tror för Myrdals - ledde till den allvarliga och var-

aktiga störning som följde, 107 Ohlin tycks även ha avsikten att påvisa

att "vetenskaplig oärlighet" i det här fallet präglade Heckscher:

"När man betänker att Heckscher brukade med sällsynt allvar pröva
sig själv och sin egen ärlighet i den vetenskapliga debatten . . .
är det märkligt att han i fråga om de teoretiska grunderna för den
aktiva konjunkturpolitiken aldrig erkände att han därvidlag helt
enkelt från början gjort väsentliga misstag".
(Ohlin a.a. s. 270)

Men den intellektuella oförmåga som ovan antyds blir mer förståelig om man
som jag tidigare utuecklat ser Heckschers motstånd som en funktion av främst
de praktiska konsekvenserna - ökningen av statliga, långvariga ingrepp och
i förlängningen socialism - och inte som en dogmatiskt oförstående hållning
till de rent teoretiska resonemangen.

Erik Lundberg (nationalekonom som brukar räknas till Stockholmsskolan) gör
för övrigt i sin nekrolog över Heckscher en liknande reflexion och påpekar
att det heckscherska motståndet bottnade just i fruktan för konsekvenserna
och "inte därpå att han inte såg att de moderna keynesianska teorierna
kunde vara riktiga inom en begränsad ram”. 108 Också Montgomery tolkade ekono-
mernas ståndpunkter som politiska markeringar:

It /.../vi  skulle bilda en motvikt mot teoretikerna, inte genom politiskt
ställningstagande utan genom att hålla ämnet neutralt i politiskt hän-
seende".

(Montgomery till Heckscher 6.2.1937)
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Kontentan av det anförda blir att den motsättning som på ytan kan tolkas

som - och i viss mån var - teoretisk i grunden ändå var politiskt betingad
och att den tillspetsades av Heckschers anklagelser mot ledande ekonomer
att i vetenskapens namn ta politiska hänsyn.

3.5. Vilket förklaringsvärde har hypotes l?

Kan denna konflikt ha påverkat ekonomernas förhållningssätt vis à vis
ekonomisk historia?

Svaret är - ansar jag - utan tvivel jakande. Ett avståndstagande från den

då populära och dominerande Stockholmsskolan i endera teoretisk eller politisk
form kan väl med stor sannolikhet ha lett till, om inte totalt avbrutna för-
bindelser så åtminstone en "frysning" från ekonomernas sida vilket just kan

ha yttrat sig som en långtgående brist på intresse. Sannolikt är väl också
att Heckschers ibland ganska grava anklagelser mot vissa ekonomer från
deras sida kan ha gett upphov till motreaktioner t.ex. av ovan nämnda slag.

Dessutom ledde väl den, får man förmoda, djupt kända indignationen hos

Heckscher över nationalekonomernas bristande ärlighet att han fjärmade sig
från deras krets. Tidsmässigt överensstänrmer  skeendena också väl då Stock-
holmsskolan dominerade främst under 1930-talet  den period då ointresset för
ekonomisk historia var mest påfallande. En invändning som kan göras är att

flera ekonomer, b1.a. i Lund och Uppsala, inte tillhörde Stockholmsskolan

(men sympatiserade kanske ändå med idéerna?) och att den nyssnämnda kon-
flikten för deras del därför inte behöver ha varit utslagsgivande.

4. HYPOTES 2 - PERSONLIGA KONFLIKTER

För att erhålla en mer fullständig bild av dels den i föregående avsnitt
skildrade konflikten, dels skissera ytterligare en förklaringsmöjlighet, bör
framställningen kompletteras med en skildring av de mer renodlat personliga
förbindelserna mellan Heckscher och ekonomerna. Jag är därmed inne på den

typ av förklaring som filosofen Sören Halidén kallar "ursprungliga sanno-
likheter" d.v.s. ungefär sådana förklaringar som omedelbart kan te sig
sannolika utan egentliga belägg och ofta har sin utgångspunkt i den mänskliga

naturen.'09 Det är förklaringar som enligt Halidén ofta brukar men inte

borde ignoreras."' Jag  tar därför hans påpekande ad notam.
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Utterström gör i sin uppsats reflexionen att personkännedom i stor ut-

sträckning kan underlätta förståelsen av en vetenskapsmans verk. 111 Däri

är jag helt ense med honom och vill dessutom hävda att personkännedom
(om Heckscher) i det här fallet underlättar förståelsen av nationalekono-
mernas attityd vis à uis ekonomisk historia. Förhållandena på det mer
personliga planet har visserligen tidigare blivit föremål för viss uppmärk-
samhet, dock mera i förbigående. Henriksson skrev t.ex. i sin översikt:

"Hans personliga relationer till nationalekonomerna hade, som
tidigare noterats efter framväxten av Stockholmsskolans yngre
generation förbättrats."
(Henriksson, R., "Eli F. Heckscher och svensk nationalekonomi",
Ekonomisk Debatt, nr 8, 1979, s. 516)

Vad Henriksson underförstår (han avser 1951) är att relationerna tidigare
varit ansträngda. Det kan ha sin förklaring idennyss  belysta konflikten
men kan också ha sin grund i andra faktorer.

4.1. Väsentliga karaktärsdrag hos Heckscher

1 framställningar rörande Heckscher framkommer några karaktärsdrag som i
detta sanrmanhang  kan vara värda att ta fasta på. Ohlin förmedlar i sina
memoarer - samtidigt som han redogör för kontrouersen  med Heckscher - en
bild av dennes natur:

"Till undvikande av missförstånd kanske jag kan tillägga att åt
skilliga andra gjorde liknande erfarenheter - en viss nedkylning
av tidigare vänskapliga förbindelser."

(Ohlin a.a. S. 272)

Ohlin ger ytterligare en nyckel till Heckschers personlighet då han i sam-
band med en hyllning i Vetenskapsakademin betonar Heckschers högt ställda
krav på sig själv som även resulterade i högt ställda krav på andra. 112

Det ledde till att Heckscher kunde vara "obarmhärtig" mot dem som inte lyc-

kades uppfylla kraven, menar Ohlin. 113 Att Ohlin åtminstone delvis syftar
på sig själv kommer att framgå. Vid samma tillfälle berör Ohlin Heckschers
uppträdande bland kollegor och formulerar i tämligen försiktiga ordalag
att Heckscher stundtals betraktades som besvärlig inom t.ex.  fakultet och
lärarråd, beroende på sina bestämda åsikter, 114 Myrdal är vad gäller den
egenskapen mer rakt på sak och deklarerar:
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"Jag kanske inom parentes får tala om att Heckscher var känd för sin
nästan fullständiga oförmåga till samarbete."
(Myrdal, G., Hur styrs landet? 1982, s. 164)

Erik Lönnroth, slutligen, påpekade i polemik mot Heckscher i Dagens Nyheter
att Heckscher talade i "maktpolitiska ordalag" och antydde att Heckschers
ambition i grund och botten var att tillskansa sig kontroll över ämnet
ekonomisk historias utveckling. 115 ~Lonnroths formulering är säkerligen, med
tanke på det sannnanhang  vari den yttrades, tillspetsad, men skulle ändå
kunna antyda ett icke oväsentligt drag hos Heckscher.

Förmedlar då ovanstående påståenden en någorlunda sanningsenlig bild av
Heckschers karaktär? Man kan hysa betänkligheter vad gäller sanningshalten
så till vida att ingen av upphovsmännen var särdeles vänligt stämd mot Heck-
scher och kan ha haft skäl att delvis skissera en alltför mörk bild. Därför
kan det vara befogat att på andra vägar närmare undersöka huruvida bedöm-
ningarna är rättvisande.

4.2. Heckschers avbrutna relationer med ekonomer

Den omfattande korrespondens Heckscher underhöll - b1.a. med ett flertal
ekonomer - ger vid handen att förhållandena mellan Heckscher och national-
ekonomerna i flera fall var ansträngda och kontakterna i något fall helt
avbrutna. Det mönster som Ohlin nyss beskrev med en tids vänskapliga för-
bindelser som långsamt försämras stämmer väl i flera fall t.ex. beträffande
ekonomerna David Davidson, 116 Sven Brisman,'17 Gustav Cassel,"8  Myrdal,"'
och inte minst Ohlin själv. 120

Karakteristiskt för Heckscher tycks ha varit att anlägga ett moraliskt per-
spektiv på andras uppträdande och bedöma - eller snarare döma - dem uti-
från det. Det illustreras utmärkt av konflikten med Ohlin vars upprinnelse -
åtminstone vad gällde Heckscher - inte låg i den i föregående avsnitt be-
handlade politiska motsättningen utan i Heckschers besvikelse då ha" ansåg
att Ohlin inte motsvarat hans förväntningar. 121 Ohlin - som hade övertagit
Heckschers professur vid Handelshögskolan - skötte enligt Heckscher inte
sina åligganden utan ägnade sig åt forskning utomlands och försurmnade  studen-
ter"a.'22 De synpunkterna framförde Heckscher i ett färdigskrivet men aldrig
avsänt brev till Ohlin redan 1932. 123 Samma brev innehåller en sats som
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tämligen väl illustrerar Heckschers uppfattning. Han citerade “för att

vara vetenskapsman måste man ha karaktär”
124 vilket han menade att både

Keynes och Cassel saknade, och nu sällade sig också Ohlin till den skaran.
125

U t t a l a n d e t  ä r  äuen intressant  såt i l lv ida  att  det  kan re lateras  t i l l  den i

tiden något senare politiska konflikten då Heckschers huvudanklagelse

gällde just en form av karaktärslöshet.

Konflikten med Ohlin fördjupades alltmer och ledde 1935 till  en i  det när-

maste  fu l l s tändig  brytning  på  det  personl iga  p lanet .
126

Även Heckschers förhållande till  Myrdal undergick gradvis en försämring som

kulminerade 1934 i en konflikt som hade sin upprinnelse i  Gunnar och Alva

Myrdals bok “Kris i  befolkningsfrågan”. 127 Heckscher hade som tidigare nämnts

betecknat Myrdals forskning som delvis tendentiös och föranledd av politiska

hänsyn. Myrdal å sin sida förebrådde nu Heckscher en bristande “intellektuell

r e d l i g h e t ” och hävdade att Heckscher trots sina krav på ärlighet och heder-

lighet hos andra debattörer tillgrep mindre “rena” metoder för egen del.‘28

Myrdal skrev:

“Al l tså :  jag  har  var i t  och  är  upprörd ,  har  o f ta  var i t  upprörd  just
i  f örhål lande  t i l l  Dig .  Detta  är  för  mig  ganska  ovanl igt .  Jag  b l i r
yt terst  sä l lan  upprörd  b l i r  det  nästan  a ldr ig .”

(Myrdal till Heckscher odaterat 1934)

Att Heckschers kritik inte gick oförmärkt förbi ger citatet från Myrdal

v isst  be lägg  för .  Visser l igen  påstod  Myrdal  i  e t t  brev  1935  at t  konf l ikten

för hans del var utagerad.‘*’ Det är ändå rimligt att anta att en reserverad

hål ln ing  for tsät tn ingsv is  b lev  rege l ,  o ch  antaganden  i  t.ex.  Ohlins memo-

arer  pekar också i den riktningen. 130

En annan relation som i det närmaste slutade i avbrutna förbindelser var den

mellan Heckscher och nationalekonomen Gustav Cassel (1866-1945). Cassel pen-

sionerades visserligen 1933 och drog sig därigenom delvis tillbaka, men jag

håller för sannolikt att med tanke på hans renonrmé  bland ekonomer, 131 hans

uppfattn ing  for t for  at t  väga  tungt . Ohlin kommenterar det havererade för-

hållandet och finner det nästan löjeväckande att de inte kunde övervinna sina

personliga motsättningar. 132
Montgomery berör i en uppsats konflikten och

menar:
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"/.../så  småningom utvecklade sig den ömsesidiga bristen på för-
ståelse till en rätt utpräglad antipati. Också på det vetenskapliga
planet kom Heckscher alltmer i opposition mot Cassel".
(Montgomery,  A., "Eli Heckscher som vetenskapsman", Ekonomisk
Tidskrift, 1953, s. 151)

Heckscher hade ju funnit Cassel karaktärslös vilket med stor sannolikhet
hade sin grund i vad Heckscher betraktade som förakt för att "visa sina
kollegor den allra minsta uppskattning". 133 ~Aven här kan man spåra en kon-
flikt med "moraliska" övertoner.

Med de båda professorerna i nationalekonomi och finansrätt - Brock och
Sommarin - hade Heckscher inte heller de bästa förbindelser och från Heck-
schers sida var antipatin ganska uttalad:

"Till min ursäkt för att ha satt honom /Sommarin/  främst till profes-
suren kan jag bara anföra att hans enda medsökande var Brock. Inte
desto mindre tror jag verkligen att jag borde ha gjort tvärtom eller
t.o.m. ha förklarat begge sökande inkompetenta."
(Heckscher till Montgomery 7.7.1936)

Med Johan Åkerman - som kom att bli en relativt stark motståndare till

ekonomisk historias frigörelse - hade Heckscher inte några varmare rela-
tioner, och han gav vid flera tillfällen uttryck för sitt ogillande av
Åkerman.134 Någon direkt brytning ägde dock så vitt jag förstår aldrig rum.

Endast med en av de under 1930-talet  verkande ekonomerna synes Heckscher ha
upprätthållit relativt goda förbindelser, nämligen med Erik Lindahl. Som vi
tidigare sett kom Lindahl vid striderna 1946 att aktivt stödja Heckscher
(se s. 16). Väsentligt är att också Lindahl var en representant för Stock-
holmsskolan av i princip samma dignitet som Ohlin och Myrdal, och förfäktade

135
samma teorier. Att förhållandet till Lindahl inte i nämnvärd utsträckning
stördes av detta faktum ger ytterligare belägg för att "stockholmsskole-
striden" inte i strikt bemärkelse var teoretisk. En tänkbar förklaring till
att Lindahl inte utsattes för samma kritik som Ohlin och Myrdal var att han -
till skillnad från de båda - inte engagerat sig i någon politisk karriär. En
sådan tolkning ligger för övrigt mer i linje med Heckschers karaktär - som
jag uppfattat den - då han tycks ha uppmuntrat snarare än förkvävt menings-
skiljaktigheter i teoretiska spörsmål. 136 När emellertid politiska aspekter
kom med i bilden tog hans "moraliska" dubier överhanden.
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4.3. Hade Heckscher samarbetssvårigheter?

Hur förhöll det sig då med Heckschers påstådda svårigheter till samarbete
och hans "maktambitioner"?

Den kontrovers som uppstod mellan honom och vännen och kollegan vid Handels-
högskolan Sven Brisman illustrerar att karakteristiken kan äga sin riktig-
het. De delade undervisningen i nationalekonomi vilket medförde problem.
Kontakterna tycks gradvis ha försämrats sedan Brisman i ett brev omtalat
att han såg allvarligt på Heckschers vana att avråda studenter från fort-
satta studier i ekonomi. 137 Det utan att dessförinnan rådgöra med kolle-

138gorna. Brisman hävdade att detta kunde leda till stora samarbets-

problem. 139 Heckscher verkar dock ha ställt sig relativt oförstående och an-

såg att han var i sin fulla rätt att agera som han hade gjort:

"Tyvärr tror jag ej vi komma mycket längre, ty någon censur i fråga
om hvilka råd jag ger studenterna kan jag ej underkasta mig."
(Heckscher till Brisman 26.10.1927)

1 ytterligare brev antyds ökande svårigheter att samarbeta dem emellan
vilket man - kanske något tillspetsat - kan säga kulminerade i att Heckscher
genom att värva Ohlin för Handelshögskolan lyckades manövrera bort Brisman
från delar av undervisningen. 140 Heckscher skrev sålunda:

"Det enda som, såvitt jag förstår, nu kunde stjälpa det, vore om
Brisman satte sig på tvären. Att han inte hälsar sin förändrade
ställning med glädje betraktar jag som givet/.../".
(Heckscher till Ohlin 6.6.1929)

Episoden med Brisman visar dessutom att Heckscher inte lät kontrollen över
händelserna gå sig ur händer utan att han tvärtom gjorde vad som stod i
hans förmåga för att genomdriva sina planer.

4.4. Heckschers s.k. maktpolitiska ambitioner

Heckschers meningsutbyte med nationalekonomen David Davidson utgör ytter-
ligare ett exempel på den strävan att kontrollera och influera som till-
skrivs Heckscher. Davidson, som utgav Ekonomisk Tidskrift, var åldrig och
Heckscher ansåg att han misskötte publikationen, vilket han i brev till
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Davidson mer eller mindre öppet förklarade.
141 Heckscher gav också uttryck

för en önskan att nya redaktörer skulle ta över 142 och att tidskriften

skulle omorganiseras. 143 Davidson var för sin del besluten att behålla
tidningen vilket gav upphov till misshälligheter. 144 Heckscher misstänkte

också att Davidson i ett offentligt sammanhang näst intill desavouerat
146honom145 vilket Davidson dock bestämt bestred. Kring 1937-1938 lyckades

emellertid Heckscher få Davidson att träda tillbaka och överlämna redak-

törskapet. 147

Intressant att notera är att Heckscher i samband med en professorstillsätt-
ning i historia i Uppsala i det tysta - något paradoxalt kan tyckas -
arbetade för att få Lönnroth, om man får tro Nils Ahnlund:

"Man har sagt mig att Du hyser ganska stort intresse för frågan om
historieprofessuren i Uppsala, och att Din ståndpunkt är till för-
mån för Lönnroth."
(Ahnlund till Heckscher midsommarafton 1942)

Anledningen till det heckscherska engagemanget var förmodligen att Lönnroth
lagt i dagen ett intresse för ekonomisk historia148 som Heckscher trodde

sig kunna dra nytta av.

Det finns också andra händelser - redan berörda - som kan tolkas som en
önskan hos Heckscher att "ha ett finger med i spelet" så ofta möjlighet

gavs, t.ex. hans agerande vid tillsättningen av preceptoraten hans genom-

drivande av en motion i riksdagen och annat.

Om man slutligen granskar Henrikssons påstående att Heckschers personliga
relationer till ekonomerna under 1940-talet  förbättrades bekräftas också

det av tillgängligt material. Förbindelsen till Lindahl har redan nämnts
men även med Erik Lundberg - redaktör för Ekonomisk Tidskrift - samarbetade

Heckscher en del. 149 Lundberg uttryckte i brev sitt intresse för ekonomisk

historia:

"1 själva verket ha vi yngre ekonomer en växande känsla av att vi
behöva studera ekonomisk historia."
(Lundberg till Heckscher 18.12.1944)
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Torsten Gårdlund var en annan "fyrtiotalist" som engagerade sig för eko-

nomisk historia, vilket t.ex.  Montgomery inte underlät att påpeka till
150

Heckscher. På det personliga planet fungerade förbindelserna sålunda

bättre än tidigare och "40-tals ekonomerna" lade också i dagen ett större

intresse för ekonomisk historia. Huruvida de förbättrade relationerna bi-

drog till det ökade intresset eller vice versa låter jag däremot vara
osagt.

4.5. Personliga konflikter - sammanfattning

Efter att ha underkastat de i början av avsnittet förekommande påståendena
en om inte fullständig så dock viss prövning anser jag att man kan konsta-
tera att dessa i stort sett tycks vara riktiga.

De karaktärsdrag hos Heckscher som här uppmärksammats kan ha fått pre-
sumtiva bundsförvanter att tveka eller dra sig ifrån Heckscher och kan ock-
så ha gett de direkt inblandade i konflikter och maningsutbyten en - inte
oviktig - anledning att motarbeta eller åtminstone inte stödja Heckscher.
Han saknade därigenom det personliga kontaktnät som hade möjliggjort mer
informella samtal, diskussioner eller påstötningar. Som det nu var sakna-
des kanaler för det i stor utsträckning. Det är också troligt att den i
föregående avsnitt berörda politiska-teoretiska konflikten blev allvarligare
och mer definitiu beroende på att de personliga relationerna redan tidi-
gare utsatts för påfrestningar. En slags växelverkan kan sägas ha förelegat
mellan de offentliga och de mer privata motsättningarna.

Att de dåligt fungerande personliga förbiadelserna  skulle ha varit en
direkt orsak till ekonomernas agerande vill jag, med något undantag, inte
hävda. Däremot att de i förening med ytterligare faktorer kan ha haft
väsentlig betydelse, och att de hos ekonomerna bidrog till en negativ in-
ställning till ekonomisk historia, som ju i hög grad associerades med
Heckscher.
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5. HYPOTES 3 - INTRESSEKOLLISION NATIONALEKONOMI - EKONOMISK HISTORIA

Slutligen avser jag framlägga ett tredje förklaringsalternativ som - mer
än de övriga - med Lars Bergströms terminologi har sin grund i "outward
things" snarare än mentala företeelser. 151 Visserligen är det fortfarande
fråga om motsättningar men inte så mycket av psykologisk som institutionell
natur. Det har framkornit att mellan historia och ekonomisk historia på-
gick en dragkamp som till stor del kan hänföras till egennyttan och histo-
rikernas fruktan att "amputeras" från en framtida betydelsefull gren av
sitt ämne. Då den typen av överväganden tycks ha haft central betydelse
för historikerna är det inte orimligt att antaga att detsamma kan ha gällt
ekonomerna. Invändas kan, att de agerade på ett från historikerna dia-
metralt motsatt sätt och snarare tycks ha motverkat sina intressen. Men
tar man hänsyn till nationalekonomins institutionella ställning får också
deras handlande en mer "rationell" prägel.

5.1. Konflikt om ekonomisk-historisk professur

Det är i sammanhanget av vital betydelse att beakta att nationalekonomin
vid den aktuella tiden (1929-1947) var en liten disciplin, i synnerhet vid
statsuniversiteten. 1 Uppsala och Lund fanns endast de professurer - en
vid vardera lärosätet - som låg inom juridisk fakultet i "nationalekonomi
och finansrätt".'52 Vid Stockholms högskola benämndes professuren "national-
ekonomi med finansvetenskap" men hörde även den hemma inom juridisk fakul-

153
tet. Dessutom fanns ämnet representerat vid Göteborgs högskola samt vid

de privata handelshögskolorna. 154 Men framför allt vid de av hävd viktiga
universiteten i Lund och Uppsala var ämnets position alltså svag, och

vissa hävdade att av de båda ämnena i professurerna finansrätten domine-

rade. 155 1935 infördes vad som kallades statsvetenskaplig examen (pol. mag.)

vilket innebar att studenttillströmningen till de samhällsvetenskapliga
ämnena ökade, nationalekonomin inberäknad. Bertil Ohlin beskrev det pre-

kära läget i en motion:

"Om förhållandena vid statsuniversiteten länge varit otillfreds-
ställande vad den socialvetenskapliga undervisningen beträffar,
så har situationen ytterligare i hög grad förvärrats efter in-
rättandet av den statsvetenskapliga examen, som väsentligt ökat
behovet av lärarekrafter."
(Motion 1939:181 FK Ohlin)
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Att nationalekonomerna ansåg sig vara i akut behov av förstärkta resur-

ser framgår också av andra inlägg. 1 universitetsberedningen anno 1937

förekom ju önskemål om en professur i ekonomisk historia i Lund. Men
utredarna hade även - och i större utsträckning - till uppgift att se
över nationalekonomins framtida ställning. På den punkten föreslogs att

den rådande ordningen med professur i nationalekonomi och finansrätt i
princip skulle bestå. 156

Gunnar Myrdal gjorde då i ett remissvar den deklarationen att det visser-
ligen vore önskvärt med en professur i ekonomisk historia, men första
steget för att stärka socialvetenskapernas ställning måste vara en pro-
fessur i nationalekonomi, 157

Även i riksdagen reagerade Myrdal, då i sällskap av Ohlin, och i stället
för att deltaga i motionen om ekonomisk-historisk professur motionerade
de i egen sak. De framhöll nationalekonomins centrala ställning bland
samhällsvetenskaperna, och det stora anseende ämnet utomlands åtnjöt, till
skillnad från i Sverige. Att professorn ibland kunde tvingas att ägna mer
än halva tiden åt finansrätten såg de givetvis med oblida ögon, eftersom
den nationalekonomiska forskningen blev lidande. Ohlin och Myrdal tryckte
särskilt på behovet av en "ren" nationalekonomisk professur i Lund, be-
tingad av avståndet till Stockholm. 158 1 anslutning därtill skrev de:

"Att vid Lunds universitet skapa en tredje professur i historia,
lit vara med tyngdpunkt på dess ekonomiska sida, innan national-
ekonomien därstädes erhållit en enda fullständig professur synes
icke befogat."
(Motion 1938:207 FK s. 4)

Motionen utmynnade

ställning. 159

Året därpå återkom Ohlin med en liknande begäran. 160

i krav på en utredning rörande samhällsvetenskapernas

Det är uppenbart att det framför allt var beträffande den tilltänkta
professuren i ekonomisk historia som nationalekonomerna såg sina intres-
sen hotade, och där det i det närmaste kom till öppen konfrontation.
Johan Åkerman tog också upp frågan i ett inlägg 1938 i Statsvetenskaplig
Tidskrift:
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"Man får nämligen inte dölja för sig, att samtidigt med att myndig-
heterna börja överväga en avveckling av nationalekonomins mellan-
ställning inom den halvt juridiska, halvt humanistiska professuren
i nationalekonomi och finansrätt, så framkommer nu förlsag om att
skapa en lärostol, som kan leda till uppkomsten av en ny sådan
mellanställning nämligen i förhållandet mellan historisk och
ekonomisk vetenskap."
(Statsvetenskaplig Tidskrift 1938 s, 408 f.)

Uttalandet är visserligen dunkelt så till vida att det väl är ekonomisk
historia snarare än nationalekonomi som löpte risken att hamna i en mellan-

position, men möjligt är att 8kerman befarade att nationalekonomin skulle
komma att "sugas upp" av det nya ämnet. Det förefaller också vara en rim-
lig tolkning om man ser till att Åkerman var angelägen om att påpeka vikten
av att avgränsa den eventuella befattningen i ekonomisk historia till de-

skriptiv, icke-analytisk ekonomi samt sociala frågor. 161 Det tyder på att
avsikten var att söka avlägsna ämnet ekonomisk historia från national-

ekonomins sfär, så långt det var möjligt. Den nyssnämnda avgränsningen
innebär ju per definition nästan motsatsen till nationalekonomi. Jag har
tidigare berört Åkermans ihärdiga argumentering för att ekonomisk historia
endast var en del av historieämnet och skulle så förbli, och den kan just
te sig rimlig i ljuset av att Akkerman såg ämnet som an konkurrent in spe.
Han ville förebygga liknande tankar - eller liknande klarsyn - hos stats-
makterna genom att ivrigt framhålla de stora skillnaderna ämnena emellan.

Att man från universitetens sida tenderade att betrakta nationalekonomi
och ekonomisk historia som i viss utsträckning konkurrerande - och att
Åkermans fiktiva resonemang alltså hade visst fog för sig - bekräftas av
Heckscher. Denne var till en början optimistisk beträffande realiseran-
det av den tilltänkta professuren i ekonomisk historia162 men resignerade

efterhand. 163 Han påpekade i brev till Montgomery att man i Lund befarade
att en kollision med en nödvändig befattning i nationalekonomi skulle
uppstå, varför man ville för ekonomisk historias del tillägga något om
historisk kompetens i första rummet '64 (jfr Åkermans argumentering).
Heckscher refererade i ett ytterligare brev Sommarin  som gjort gällande:

" /.../konsistoriet  i Lund visserligen hade ställt sig välvilligt
till professuren i ekonomisk historia men förklarat att den inte
fick stå i vägen för den tidigare begärda i nationalekonomi".
(Heckscher till Montgomery 5.12.1938)
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Universitetskansler Undén (s) hade dock vid samma tillfälle sagt sig hysa

förhoppningar om att en lösning av nationalekonomins problem i Lund kunde
komma till stånd utan att ske på ekonomisk historias bekostnad. 165 Som

tidigare framgått torde det just vara tillkomsten av statsvetenskaplig

examen, som gjorde nationalekonomins ställning extra känslig.

5.2. Nationalekonomins förbättrade position

Under 1940-talet  förändrades successivt ekonomins ställning till det bättre
vid universiteten. 1942 förstärktes ju nationalekonomins position i för-
hållande till finansrätten, vilket kanske kunde tolkas som utslag av ett
ökat intresse för ämnet. 1946 föreslog båda utredningarna att national-
ekonomi skulle bli ett fristående ämne inom filosofisk fakultet. 166

Förändrades ekonomernas attityder i takt med att ämnet institutionellt
blev starkare?

Att nationalekonomer 1946 intog en betydligt mer positiv hållning till
ekonomisk historia och till ämnets förbindelser med ekonomi har tidigare
framgått. Det ändrade förhållningssättet skulle enligt ovanstående tes
förklaras av att ekonomerna fått sin ställning säkrad, och därigenom inte
behövde betrakta ekonomisk historia som en "rival". Tvärtom hade man i
stället kanske fördelar att vinna genom att betona saubandet  mellan ämnena
och stödja Heckschers krav (jfr Lindahl s. 16).

Perioden i början av 1940-talet, egentligen fram till 1946, är svår att
karaktärisera. Att ekonomerna fortfarande 1943, när Heckscher begärde slo-
pande av betygskravet, förhöll sig relativt svala och inte opponerade sig
mot historikerna förefaller klart. Däremot är det vanskligt att fastslå
om någon grad - snarare en artförskjutning - ägt rum mellan ungefär 1938
och 1943, b1.a. beroende på brist på material.

5.3. Intressekollision - sammanfattning

Vad man alltså kan konstatera är att de båda ämnenas "intressen" i synner-

het i slutet av 1930-talet  stod i viss motsättning till varandra. Med re-
lativt stor sannolikhet torde detsamma varit fallet också under första
hälften av 1940-talet,  medan 1946 medförde en drastisk förändring.
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Mot den bakgrunden kan man hävda att nationalekonomernas brist på engage-
mang och i viss utsträckning också motstånd mot ekonomisk historia bott-
nade i deras eget ämnes svaga ställning vid universiteten. De tenderade -
tydligen inte utan fog - att betrakta ekonomisk historia som en poten-
tiell konkurrent om snävt tilltagna anslag, och som i Åkermans fall, om
framtida forskningsområden. Med tanke på Heckschers nationalekonomiska
bakgrund och hans enträget upprepade önskan att ge ekonomisk historia
mer ekonomisk prägel förefaller inte ekonomernas farhågor alltför lång-
sökta. Vad de sannolikt fruktade var att om ekonomisk historia etablerades
före nationalekonomi inom filosofisk fakultet - med likheten mellan
ämnena i minnet - skulle statsmakterna bedöma den "ekonomiska sidan"
inom fakulteten som tillgodosedd en tid framöver. Det skulle då för
nationalekonomins del innebära att instiftandet av lärostolar skulle skju-
tas på framtiden. Naturligt nog betraktades en liknande utveckling som i
det närmaste katastrofal, i synnerhet av de "rena" ekonomer som utexami-
nerades från handelshögskolorna i högre grad än tidigare. När så stats-
vetenskaplig examen infördes kan man från ekonomernas sida bedömt ut-
sikterna att få gehör för krav på mer resurser som större än förut. Sett
ur det perspektivet inträffade ekonomisk historias "etableringsperiod"
olyckligt.

Att ekonomerna - åtminstone vissa - betonade ekonomisk historias samhörig-
het med historia ter sig också i ljuset av ovanstående resonemang som
relativt rationellt på två sätt. Dels kan ekonomerna haft intentionen att
driva ekonomisk historia i armarna på historia för att därigenom undvika
den ämneskonkurrens som annars kunde bli farlig. Dels måste man hålla i
minnet att också nationalekonomi befann sig i en etableringsfas, och att
ekonomerna av den anledningen inte i onödan ville stöta sig med de in-
flytelserika historikerna. Man kan n?ed andra ord säga att ekonomerna be-
hövde "bundsförvanter" inom universitetsorganisationen och därför lät
historikerna avgöra både betygskravens utformning och annat.
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6. SLUTORD

1 uppsatsen har jag argumenterat för att nationalekonomerna under ekonomisk

historias etableringsperiod (1929-1947) förhöll sig passiva till Eli Heck-

schers propåer om det nya ämnets knytning även till ekonomi. Tre möjliga

förklaringar har presenterats, varav de två första i princip utgör ut-
vecklingar av tankar som antytts inom tidigare forskning.

Är det då möjligt att - för att tala med Torstendahl - finna den "nöd-

vändiga" betingelsen? Är ett sådant ställningstagande i detta fall över-
huvud taget befogat? Med viss tvekan vill jag besvara frågorna nekande.
Dels ter sig uppgiften med tanke på materialets, trots allt, begränsade om-
fång som alltför vansklig. Dels - och återigen stöder jag mig på von
Wright - är det högst troligt att sanningen lika gärna är att dessa tre,

kanske i förening med ytterligare motiv, avgjorde ekonomernas inställning.

Gm jag ändå, trots mina nyssnämnda reservationer, skulle argumentera för
en av förklaringarna som mer utslagsgivande torde det bli den tredje. Med
tanke på den situation som förelåg - nationalekonomins framtida ställning

stod på spel - är det rimligt att antaga att det mer än mycket annat fick
ämnesrepresentanterna att kämpa med näbbar och klor. Det var ju bokstav-
ligen deras egen framtid som hotades. 1 ett sådant läge torde man vara
beredd att gå långt och låta eventuella principer om generositet mot andra
ämnesdiscipliner fara. Vad som ytterligare talar för denna hypotes är den
tydliga förändring som inträder när ekonomerna under 1940-talet  säkrat
nationalekonomins ställning. I stället för att betrakta ekonomisk historia
som en konkurrent övergår man till och med - som Lindahl - att se ämnet
som ytterligare en arbetsmarknad för ekonomer, och är angelägen om att
tjänsterna görs tillgängliga för både historiker och nationalekonomer.
Ovanstående tolkning får inte ses som något annat än en möjlig förklaring -
en av många.

Vad man också, när det gäller förklaringar av denna typ, bör reflektera
över är att ett kollektivt uppträdande inte alls behöver ha varit fallet.
För de individuella ekonomerna kan olika motiv ha varit vägledande, men
ändå utmynnat i samma inställning, Det är en förenkling av verkligheten -
som dock kan försvaras utifrån önskan att skildra det generella - att be-
handla deras agerande "i klump". Givetvis kan det finnas ytterligare för-
klaringsmöjligheter som inte uppmärksammats, kanske inte lika lokaliser-
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bara och påtagliga som de här behandlade. Det kan t.ex.  varit fråga om

mer  subt i la  “t idstrender” som oberoende av de mer intressebetonade motiven

förändrade ekonomernas attityder. Sådana antaganden är fullt prövbara

och kan med fördel relateras till  ekonomisk historias utveckling i andra

länder. Det för över till  ett annat problemkomplex som är av intresse i

sammanhanget, nämligen hur ekonomernas uppträdande under initialskedet

påverkade ekonomisk historias inriktning under åren därefter. Uppgiften

l i g g e r  i n t e , som  redan i inledningen påpekats, inom ramen för denna upp-

sats , men implicit i  min frågeställning ligger dock antagandet att det

tidiga kylslagna förhållandet ämnena - och ämnesrepresentanterna -

emellan var av betydelse för den senare utvecklingen. Ett naturligt andra

steg vore därför att söka belysa även det problemet, och internationella

jämförelser torde säkerligen vara fruktbara. Också den problemställningen

f inns  de lv i s  berörd  t id igare ,  b1.a.  av Hettne, som således skulle utgöra

en lämplig utgångspunkt. Intressant i sammanhanget är den nya riktning

som i USA vuxit fram och fått namnet “New  Economic History”.  Den skol-

bildningen tycks ligga nära den av Heckscher önskade syntesen mellan

historia och nationalekonomi och en fråga man kan ställa sig är om den

suenska  ekonomisk-historiska forskningen skulle ha utformats på liknande

sätt om ekonomerna redan på ett tidigt stadium - i likhet med historikerna -

visat intresse för det nya ämnet,
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SUKMARY

During the years 1929-47, the university discipline economic history was es-

tablished in Sweden. The first professorial chair (professorship)  in economic

history was established at the University of Stockholm in 1929. The professor-

ship was personal and was held by Eli Heckscher, the feremost  - and in prin-

ciple - enly specialist in the subjett. Twenty years later, the discipline

was established by the appointment of two readers (preceptorer), at the older

state universities at Lund and Uppsala.

In the paper, the relationship during this period between economic history

and economics is studied. A characteristic feature of economic history is its

disciplinary kinship with both history and economics. The relationship be-

tween history and economic history has been treated  relatively thoroughly

in earlier studies, particularly in Björn Hettne's Ekonomisk historia i

Sverige (1980).  On the other hand, the activity of the other side - the econ-

omists - has been very little studied. In the present study, same introduc-

tory background material is presented first; thereafter, the action of econ-

omists and their attitude towards  economic history are discussed,  and three

possible explanations to these actions  and attitudes are tested.

More than any other person, Eli Heckscher was responsible for presenting

economic history to a Swedish academic audience. At an early stage, he main-

tained that studies in economic history demanded knowledge of both history

and economics. Despite the existence of a chair, economic history was not,

however, considered to be a discipline in itself, but rather  could be stud-

ied enly as a sub-discipline to history or economics. In 1935, therefore,

Heckscher requested that economic history be declared a discipline in it-

self at the University of Stockholm; prior study of either history or econ-

omics were to be demanded, according to his proposal, as a prerequisite.

HOWCVer, owing in large part to the professors of history in Uppsala and

Lund, prior studies in history became the only necessary qualification for

studies in economic history. This disatisfied Heckscher, and he attempted

several times to bring about a change of these regulations.  Strangely, no

economists took part in this discussion, and Heckscher stood more or less

alone in this question. The proposal  to establish readerships marks the

end of the period under study. In 1947, the government recormnended  that

three such positions be created; they were to be entitled "readerships in
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economic bistory" and - contrary to the views of historians - they were not
to be connected to the departments of history.

How did economists att during this period? The historians, as has been noted,
were very active, but in the literature  the opposite has been said of econ-

mists. They were indifferent and in principle turned their backs on econ-
omic history. In the present study, these assertions are tested.

It is clear that several of the leading economists were not in sympathy with
the thought of an economic discipline characterized  by an historital  point
of view. Moreover, particularly towards the end of the 193Os, a marked
interest  in establishing clear distinctions  between economics and economic
history is evident. For example, in 1938, Johan Akerman,  docent and later
professor in economics at Lund, declared  that it had now been established
that economic history was to be considered an historital discipline and that
economic historians were to devote themselves to the pre-industrial era,
while industrialism and modern economic development  belonged to the domain
of economics. Professor Erik Lindahl expressed similar  thoughts in 1930,
as did Professor Gunnar Myrdal, who was of the opinion that economic history

was a special bransch of the discipline of history. Bertil Ohlin, as ~11,
has expressed the opinion - to be sure, much later - that economic his-

torians usually  are unversed  in theory. In the extensive correspondence be-
tween Heckscher and his colleague, Arthur Montgomery, both mention the dis-
regard  and lack of interest for economic history displayed by the leading
economists. The actions of the economists are further proof of the validity
of the allegations of indifferente and lack of interest.

When Heckscher petitioned that prior studies in either history or economics
should be considered as possible entrance requirements for studies in econ-
omic history, he did receive support from the University of Stockholm, where
Gunnar Myrdal was dean. A few years later, in 1938, a different viewpoint
was apressed, and it was emphasized that a special relationship  existed
between economic history and history. At the universities in Uppsala and
Lund, the question was taken up for consideration  in 1936 by the Faculties
of the Humanities and Social Sciences. An important point to note here
is that the chairs in economics were at this time placed within the Fac-
ulty of ~aw and were entitled "Economics  and Publit  Finante".  The professors,
Fritz Brock in Uppsala and Ernst Sonmarin in Lund, were thus not members of
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the Faculty of Humanities and Social Sciences and did not partake in the dis-

cussions; ner has it been possible to trace any partialar petitions or

statements  on this question made by them. When the question of the creation

of a chair in economic history at Lund arose in 1937, by way of an official

government proposal  and a bill in the Riksdag, Heckscher clearly had counted

on the support of Gunnar Myrdal and Bertil Ohlin - both were members of the

Riksdag. However, this support was not forthcoming; instead, both acted in

their own interests and introduced bills to improve the position of econ-

omics. No chair in economic history was created. In 1943, Heckscher again

brought up the question of the future of economic history, by requesting

that studies in history no longer be demanded as a prerequisite. Again the

matter was sent to Lund and Uppsala for consideration. The situation, how-

ever, had changed during  these years, in that the chairs in economics had

been retitled "Economics  with Publit  Finante", a change which had come about

to mark the strengthened position of economics as a discipline.  Where ap-

propriate, the professors were to be members of the Faculty of Humanities

and Social Sciences. Consequently, Erik Lindahl in Uppsala and Johan Åker-

man in Lund participated in these Faculties' consideration of Heckscher's

proposal. The outcome, nevertheless, was not particularly favorable  to

Heckscher. History remained a prerequisite when it tame to the important

Master of Arts degree  and the degree  qualifying for higher civil service

posts ("ämbetsexamen"). The Faculty in Uppsala, however,  did go so far as

to suggest that, when it tame to the Bachelor of Arts degree  and the degree

in politital  science, a special examination could in individual  cases re-

place required studies. Other than this, Heckscher received  little help from

economists.

A striking change  in the attitude of the economists occurred around  1946, how-

ever. Increasingly, they considered it important to stress economic history's

relationship with economics and that the subjett  of history should not have

the deciding influence. Certain economists - among them Erik Lindahl - even

went so far as to suggest that the positions as raders be made independent

and not be attached to either history or economics. This is also what hap-

pened. Thus the conspicuous lack of interest  from economists had by the mid-

1940s been replaced by a much more positive attitude. What lay behind this

change? In the present study, three possibilities are tested.
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I have chosen to ca11 the first hypothesis a theoretical politital conflict.

Several authors  who have touched  upon the question of Heckscher and the

economists have suggested that the economists' lack of interest  was rooted

in theoretical antagonisms. The period during which economic history was

established coincided with the breakthrough of Keynesian ideas and the for-

mation of the "Stockholm School", represented by economists such as Myrdal,

Ohlin and Lindahl. Heckscher was critical to Keynesian thought. However, 1

show in the paper that Heckscher did not reject these new ideas only or

even primarily on intellectual grounds. What he opposed  was mora the conse-

quences of turning the theories into practise, although he did question cer-

tain elements in the new theories from a theoretical perspective as well.

What Heckscher feared were the politital implications of the ideas,  which

all pointed in the direction of socialism. They expressed politital  stand-

points and values which Heckscher considered to be hazardous. He felt, there-

fore, that the work of the "Stockholm School" was influenced to an unwar-

rantable  degree  by politital  considerations and that the economists who rep-

resented  the school exhibited an intellectual and scientific dishonesty -

viewpoints which he expounded both publiely and in letters. This judgement

applied  particularly to Heckscher's friend and student, Bertil Ohlin, whom

Heckscher obviously tame to consider an opportunist. Can this conflict have

affected the conduct of the economists with regard to Heckscher and economic

history? 1 consider it probable that Heckscher's repudiation of the then

popular  and influential "Stockholm School" can have led to a chi11 in their

relations, which could very well have manifested itself as an extreme lack

of interest  on the part of the economists.

Another possibility tested in the study is that the indifferente  displayed

by the economists was rooted primarily in personal antagonisms. In written

works and statements  made about Heckscher, it has been intimated that Heck-

scher had certain difficult personality traits: that he was very demanding

towards his friends and colleagues; that he found it extremely difficult to

co-operate; and that he had an obvious  need to master and control his en-

vironment. These assertions are tested primarily with the aid of Heckscher's

extensive correspondence with the greater part of the torps of economists.

It is clear that Heckscher's relations to many economists were very strained

and in certain cases had been broken off entirely.  This was the case with

regard to, among others, Bertil Ohlin, Gunnar Myrdal, Gustav Cassel, David

Davidson and Sven Brisman. 1 do not claim that these strained relationsbips
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directly caused the actions of the economists. However,  this factor must be

taken into account, in that, in combination with othere reasons, it may have

been important and, for the economists, can very well have contributed to a

negative attitude towards economic history, which to a great extent was as-

sociated with Heckscher personally.

The third possibility which is proposed relates  to the conflict of interests

which existed  between economics and economic history. This may have entailed

that the economists, during  the period under consideration,  felt compelled

to look after their own interests. Economics was a very small subjett, par-

ticularly at the state universities. The existing professorsbips - ene in

Lund and one in Uppsala - were not purely chairs in economics, but were placed

within the Faculty of Law and tied to the study of the law of publit  finante.

The introduction in 1935 of the so-talled politital  science degree brought

with it an increasing number of students to the social sciences. This created

an extremely difficult situation for economics, which laced the teachers and

the resources  to expand  its activities. This is evident both in bills pre-

sented to the Riksdag and in other official  material. The important thing

fcr economists such as Ohlin and Myrdal was that the position of economics

at Lund and Uppsala be improved.  When that had been done. the future of

economic history could be considered. From the viewpoint of economists, econ-

omic history was a competitor for scanty appropriation and the attention of

authorities; there seems aven to have been a fear that economics would be

absorbed by economic history, were the latter  subjett  to be established

first. For this reason, it was considered particularly important to empha-

size the historital nature of economic history and the great differentes be-

tween the two subjetts.  During the 194Os, the position of economics at the

universities improved, and in 1946 it was proposed in two official  investi-

gations regarding the university to become a discipline in itself. The more

positive attitude of economists towards economic history during the 1940s

is quite remarkable - a point which further supports this hypothesis. When

their own position had been secured, the economists could afford to give

the other subjett their support.

In the paper, it has been pointed out that these three possible explanations

in combination can contribute to an understanding of the actions of econ-

omists and that none of them need have been a "necessary precondition".  If
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ene of them is to be emphasized, it would be the third explanation,  in which

the interests and welfare of the economists decided the outcome. It is also

this hypothesis which has not been suggested earlier  in the literature  deal-

ing with Heckscher and economic history.
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