


Eli och Arthur, Arthur och Eli 

Ett vetenskapssocioiogiskt perspektiv på 
ekonomisk historias födelse i Sverige, 
1920-1940 

Ylva Hasselberg 

Själv känner jag det nästan, som om jag nått inte blott en vändpunkt i 
mitt liv utan en vändpunkt. Den förbindelse med ekonomisk historia, 
som jag nu får tillfälle att knyta, kommer jag väl knappast någonsin 
att frivilligt lösa. 

Arthur Montgomery-Eli Heckscher 20/11 1928 

Eli Heckscher var utan tvivel den förste akademiker i Sverige som 

betraktades som och såg sig själv som ekonom-historiker. Formellt 
uppstod inte disciplinen förrän i och med inrättandet av ett antal 

preceptorat1 i ekonomisk historia 1948. Man kan emellertid på goda 

grunder påstå att inte bara Eli Heckscher, utan även nationalekonomen 

Arthur Montgomery och historikern Bertil Boethius var ekonom

historiker i viktiga avseenden. De betraktades av en yngre generation 

som något av ämnets föräldrar. Hur en av dem, Arthur Montgomery, 

kom att få denna position under perioden 1920-1950, är ämnet för 

denna uppsats. Att Arthur axlade en identitet som ekonom-historiker 

var en process, i vilken Eli Heckscher i högsta grad var delaktig. I det 

vinddrag som skapades runt Eli Heckscher drogs andra aktörer in, 

1 Preceptorat var en tjänst som inte var en professur, men som redan från början var avsedd 
att omvandlas till en professur vid ett senare tillfälle. Lönevillkoren för en sådan tjänst var 

annorlunda och sämre än för en professur, men precis som för en professur innebar pre-
ceptoratet vetenskapligt huvudansvar för ett ämne. 
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mer eller mindre frivilligt. Vissa drogs med av en slump, andra valde 
medvetet, utifrån sinsemellan olika drivkrafter, att låta sig dras med. 
Arthur Montgomery var en sådan person, och under de dryga trettio 
år som han och Eli Heckscher deltog i projektet att skapa ekonomisk 
historia, utvecklades dem emellan en djup vänskap. 

Nätverk, fält, profession 

Den fråga jag vill söka besvara är hur relationen mellan Heckscher 
och Montgomery påverkade och påverkades av framväxten av ämnet 
ekonomisk historia. Det som står i fokus är alltså interaktionen mel
lan å ena sidan en process av institutionalisering, specialisering och 
professionalisering och å andra sidan en mellanmänsklig relation. 

Vilka teoretiska redskap är då lämpliga att använda om man vill 
besvara en sådan fråga? Det finns egentligen två nivåer i undersök
ningen, vilka kräver olika typer av teorier. Jag har valt att analysera 
den institutionella utvecklingen med hjälp av begrepp hämtade från 
två områden: professionsforskningen och den Bourdieuska fältteorin. 
Analysen av aktörernas inbördes relationer har jag genomfört med 
hjälp av nätverksteori. 

Teorin om professionella grupper är ingen enhetlig teori, utan snar
are ett teorikomplex centrerat runt begreppet profession. Profession 
betyder yrkesgrupp. Definitionen av vad en profession är varierar, 
men ett vanligt sätt att definiera en profession är genom utbildnings
kriteriet. Alla som tillhör en viss profession har genomgått samma 
utbildning. Det är ett kompetenskrav att ha genomgått denna utbild
ning. Ibland finns också andra skrankor kring utövandet av profes
sionen, som exempelvis en legitimation, utan vilken man inte har 
juridisk rätt att utöva yrket. Karaktäristiskt för en profession är att den 
är sluten, den bygger på exklusivitet och på monopol över vissa arbets-
uppgifter. Alla arbeten innebär inte medlemskap i en profession. 
Däremot kan professionell status vara ett åtråvärt mål för grupper på 
arbetsmarknaden som saknar en sådan status. Karaktäristiskt för den 
moderna professionsforskningen är just betoningen på professionali
sering som en historisk process, där olika professionella projekt haft 
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olika stor framgång, beroende på hur väl yrkesgruppen lyckats organi

sera sig, vilka andra grupper som interagerar med den, och, inte 

minst, statens agerande. Fokus har därmed kommit att ligga mer på 

professionella strategier än på professioner.2 

Det förefaller mig rimligt att undersöka ämnet ekonomisk historias 

uppkomst, vilket också hypotetiskt kan formuleras som uppkomsten 

av ett ekonomisk-historiskt fält, med hjälp av teorier om professionali-

sering. Att anlägga ett sådant perspektiv har stora konsekvenser för 

undersökningen, varav kanske den viktigaste är att det blir centralt att 

leta efter förekomsten av professionella strategier i aktörernas hand

lande. Framför allt är professionella strategier av exkluderande slag, 

de syftar till att formulera gränserna för en kompetens, och för den 

grupp som innehar professionsstatus. Professionella strategier syftar 

också till att hävda denna professionsstatus gentemot andra grupper, 

som konkurrerar om samma resurser, och som kanske agerar på 

samma fält. De historiska frågor som följer av detta resonemang blir: 

1. Fanns det ett professionellt projekt kopplat till ämnet ekonomisk 
historia? 

2. Vilka professionella strategier använde sig aktörerna av i kampen 

om makten på fältet? 

Fråga två aktualiserar behovet av ytterligare teoretiska redskap. Pro

fessionsteori har en tydlig inriktning på att analysera gruppers ager

ande. Professionsforskare har också ägnat mer tid åt att analysera hur 

en grupp förhåller sig till andra grupper, än åt hur den reproducerar 

sig internt, på aktörsnivå. För att kunna genomföra en analys av det 

professionella projektet på aktörsnivå behöver man alltså komplettera 
professionsteori med andra perspektiv. Man behöver redskap för att 

analysera den individuella relationen. Men det är också nödvändigt 

att göra teoretiska antaganden som avser den institutionella ramen 

för aktörernas agerande, inte minst vad avser informella regelverk. 

2 Rolf Torstendahl, "Essential properties, strategic aims and historical development; three 
approaches to theories of professionalism", i Rolf Torstendahl & Michael Burrage (eds.), 
Professions in theory andhistory (London 1990), s. 44-61. 
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Detta kan antas vara viktigt inte minst för den akademiska profes

sionen, som, trots att den förekommer inom en formell utbildnings
organisation, har många drag av lärlingsbaserad utbildning. Lärlings-
baserad utbildning karaktäriseras av att tyst kunskap (exempelvis 
oskrivna regler) är viktigare i förhållande till sakkunskaper än inom 
det formella utbildningssystemet.3 

Begreppet fält har fördelen att det inte fokuserar på organisationer 
eller formella/informella regelverk per se, utan att den ser dessa som 
pusselbitar i produktionen och reproduktionen av ett fält. Denna re
produktion är i grunden social, med vilket menas att de olika aktör
erna på fältet bidrar därtill. Fältteorin förutsätter också förekomsten 
av makt på ett fält, vilket också gör den lämplig att applicera sam
tidigt som nätverksteorin (till vilken vi kommer senare), vilken tvärt
om förutsätter förekomsten av samarbete. 

Hur uppkommer då ett fält? Bourdieus fältteori innehåller ett förut
sättande om att det förekommer en kamp på fältet, där olika grupper 
och individuella aktörer kämpar för att göra sina värderingar och 
normer till de som styr fältet. En förutsättning för de individuella 
aktörer som deltar i denna kamp är att erövra de formella positioner
na på fältet. De formella positionerna, som uppkommer som en kon
sekvens av existensen av organisationer, kan vara avlönade arbeten, 
men de kan också vara olika typer av beslutsfattande positioner, utan 
ekonomisk ersättning, men med andra betydande resurser, kanske 
framför allt makt. Denna teoretiska utgångspunkt resulterar i följ
ande frågor: 

1. Vilka var det vetenskapliga fältets regler och normsystem? 

2. Vilka konflikter och grupperingar fanns på fältet? 

Som ovan konstaterats krävs det också redskap för att analysera den 
individuella relationen mellan två aktörer. För att kunna analysera 
relationen mellan Heckscher och Montgomery använder jag mig av 

3 Beträffande skillnaderna mellan formella utbildningsinstitutioner och lärlingsbaserad 
utbildning, se Michael Burrage, "From practice to school-based professional education", 
i Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock (eds.), The European and American university since 
1800 (Cambridge 1993). 
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den nätverksteori jag tillsammans med andra forskare utarbetat.4 

Det finns klara länkar mellan professionsteori och nätverksteori, där 
den förra hävdar exklusion som den professionella strategins mål, 
medan inklusion/exklusion är en av de viktigaste funktionerna hos 
interaktionssättet nätverk. 

Det finns också klara kopplingar mellan fältteori och nätverks
teori. Att se nätverksrelationen i förhållande till utvecklingen på ett 
fält är att placera nätverken i en organisatorisk kontext, där formella 
organisationer och institutioner ges en roll att spela. Teorierna är alltså 
komplementära, vilket redan tidigare upptäckts av Håkan Gunner-
iusson.5 Man kan också säga att fältteorin är ett nödvändigt komple
ment till nätverksteorin så snart man analyserar ett samhälle som 
bygger på formella institutioner, vilket det industrialiserade samhället 

gör. 
Jag har definierat relationen mellan Eli och Arthur som en nät

verksrelation, på basis av existensen av ett ömsesidigt utbyte byggt på 
personligt förtroende. Att göra en sådan definition är naturligtvis en 
empirisk fråga, och den första fråga som ställts till källmaterialet har 
alltså gällt huruvida denna relation kan karaktäriseras som en nät
verksrelation.6 De övergripande historiska frågorna med utgångspunkt 
i denna teoretiska kontext är således: 

1. Hur fungerade relationen mellan Eli Heckscher och Arthur Mont-
gomery? 

2. Hur utvecklades relationen över tid? 

Slutligen kan man ställa ytterligare ett par frågor genom att samman
föra de olika teoretiska element jag diskuterat: 

1. Hur förhöll sig existerande nätverk till fältet och dess regler? 

4 Ylva Hasselberg, Leos Muller & Niklas Stenlås, "Åter till historiens nätverk", i Håkan 
Gunneriusson (red.), Sociala nätverk och fält (Uppsala 2002). 
^ Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957 
(Uppsala 2002), s. 16-31. 
6 För en mer utförlig diskussion av kriterierna för en nätverksdefinition, se Ylva Hasselberg, 
Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skut
skär 1875-1896 (Uppsala 2003), s. 19-20. 
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2. Fanns det en nätverksdimension av de professionella strategierna? 

Därmed har jag gått från det stora till det lilla, från en process av 
institutionalisering till de vardagsrelationer som omger aktörerna i 
det akademiska livet. Och därmed är det också dags att övergå till att 
diskutera relationen mellan Eli Heckscher och Arthur Montgomery, 
dess förutsättningar och konsekvenser. 

Om Åbo akademi och göteborgsprofessuren 1923 

Arthur Montgomery föddes 1889, som son till godsägaren William 
Cecil Montgomery och hans hustru, Hedda Maria Amalia, född 
Mörner. Han disputerade 1921 på en avhandling som behandlade 
den svenska tullpolitiken 1816-1911, och som var ett utrednings
uppdrag för den år 1919 inrättade Tull- och traktatkommittén. Eli 
Heckscher upprätthöll sedan 1909 en professur i nationalekonomi 
med statistik vid Handelshögskolan. Han var också Montgomerys 
fakultetsopponent. Han inträdde som ledamot i Tull- och traktat
kommittén i oktober 1921, ett halvår efter sitt opponentskap. 

Det var under avhandlingsarbetets avslutningsskede som Heck-
schers och Montgomerys relation inleddes. Heckscher uppträdde då, 
för första gången, i rollen som mecenat och välgörare åt Montgomery, 
genom att utnyttja sina vänner vid Åbo akademi, där han hade 
tillbringat en period 1920, och knutit användbara kontakter för att 
erbjuda Arthur en tjänst därstädes, i nationalekonomi och finansvet
enskap. Montgomery var till en början ovillig att anta erbjudandet. 
Tjänsten i Åbo var ett professorsvikariat, ingen professur, och den 
befann sig långt från allfarvägarna i det akademiska Sverige. Lönen var 
knappt tilltagen, och biblioteksresurserna, som var en grundförut
sättning för att kunna göra karriär inom den akademiska världen, var 
under all kritik. Höstterminen 1921 for han till Åbo, för att påbörja 
sin tjänstgöring där. Arrangemanget hade något tillfälligt över sig, då 
Arthur, som var ungkarl, valde att bosätta sig på hotell i Åbo. 

När Eli tog honom under sina vingars beskydd, fick han ett ansvar 
för Arthurs karriär. Arthur tydde sig nämligen till Eli, betraktade 
honom som sin välgörare och vände sig till honom för att be om 
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råd, för att utbe sig om tjänster och för att beklaga sig över sin 
situation i Åbo. Akademin, som var grundad på privata donationer, 
hade dålig ekonomi, och lönerna sänktes. Inflationen gick också hårt 
åt lönerna. Under det tidiga 1920-talet tilltog konkurrensen med det 
statsunderstödda universitet i Helsingfors. En ny universitetslag, som 
innebar vaga formuleringar om förfinskning av universitet, antogs 
1923. Akademin sågs, liksom andra finlandssvenska kulturyttringar, 
med allt mer oblida ögon av den allt större gruppen militanta finska 
nationalister. Det var svårt att se någon framtid eller några möjlig
heter i denna situation, och Arthur upplevde den kulturella och soci
ala isoleringen som pressande. 

Det första provet på vänskap avkrävdes Heckscher redan hösten 
1922. Arthur ville lämna Åbo, och sökte nu en professur i Göteborg. 
Han skrev till Eli, som tillsammans med Emil Sommarin, Sven 
Brisman och Gustaf Steffen var sakkunnig på tjänsten: 

Som du vet söker jag platsen i Göteborg. Hur det nu än går med den 
saken, är jag bestämd att söka bli fri från förordnandet här i Åbo 
fr o m nästa läsår. Jag kanske får tillfälle att närmare klargöra mina 
skäl, om vi träffas någon gång i jul. Går det ej att erhålla något veten
skapligt arbete i Sverige får jag väl söka mig in på ämbetsmanna
banan. Här lever jag nu som en vetenskaplig Robinson Crusoe i 
avsaknad av de mest elementära litterära hjälpmedel.7 

I ett brev skrivet i april 1923 upprepade Arthur att han, trots att han 
inte hade stora förhoppningar om tjänsten i Göteborg, inte längre 
tänkte stanna i Åbo. Han bad också Eli att vidarebefordra all in
formation om tjänster som kunde tänkas passa honom.8 Heckschers 
svar på detta var tillmötesgående, men föga löftesrikt.9 

I maj 1923 offentliggjordes sakkunnigutlåtandet för professuren i 
Göteborg. Arthur var inte rangordnad först bland de sökande. I själva 

7 Arthur Montgomery— Eli Heckscher, 10/11 1922. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
8 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 14/4 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
^ Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 14/4 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 

Biblioteket, Stockholm. 
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verket hade Eli, liksom både Brisman och Sommarin, rangordnat 
Gunnar Westin Silfverstolpe först.10 Detta trots att Silfverstolpe inte, 
såsom Montgomery, var docent. Dessa tre hade också liknande syn 

på Montgomerys produktion. Montgomery sågs som en habil käll-
forskare, och han fick också goda vitsord för sitt behagliga sätt att 
skriva. Han ansågs dock inte vara framstående varken analytiskt eller 
teoretiskt. Heckscher formulerade sig sålunda: 

Det är en mångsidigt humanistiskt bildad, kritisk, intelligent och 
framför allt ovanligt omdömesgill iakttagare av de ekonomiska före
teelserna man överallt möter, men i överensstämmelse därmed också 
en forskare, vilkens starka skepsis och tillbakadragenhet göra honom 
i utpräglad grad oböjd att inlåta sig icke blott på teoretiska kon
struktioner utan också på teoretisk analys. Att det senare är en svag
het hos en nationalekonom, och detta ej blott i fråga om moderna 
problem utan också inom den ekonomiska historien, förefaller mig 
klart; ty vetandet kan ej på sådant sätt göras tillräckligt fruktbring
ande.11 

När Arthur hade läst utlåtandet var han upprörd och kränkt. Han var 
en mycket diplomatisk brevskrivare, och förefaller att också ha haft 
stora sociala talanger. Det brev han skrev till Heckscher var, trots att 
det ytligt sett avspeglade dessa egenskaper, hållet i en mycket allvarlig 
ton. Han ansåg inte Heckschers bedömning av hans forsknings-
gärning rättvisande.12 

Heckscher hade inte kunnat förorda Arthur på den tjänst denne 
helst ville ha, men han hade i stället förordat honom som professor i 
Åbo. Åbo akademi hade nämligen beslutat sig för att kalla 
Montgomery till den tjänst han upprätthållit, och Heckscher hade 
tillsammans med Sommarin och Brisman blivit sakkunnig. Detta 
sakkunnigförfarande hade pågått samtidigt med det som gällde göte-

10 Den fjärde sakkunnige, Gustaf Steffen, föredrog Sven Helander, vilken alla de andra såg 
som undermålig i förhållande till övriga sökande. 
11 Sakkunnigutlåtande över de sökande till Professuren i nationalekonomi 1923. Göteborgs 
Handelshögskolas arkiv, vol. F IV b: 1, Landsarkivet i Göteborg. 
12 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 12/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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borgsprofessuren. Eli ville av naturliga skäl att Arthur skulle accept
era den väntade kallelsen, och kvarstanna i Åbo.13 Arthur bestämde 
sig i slutändan för att acceptera kallelsen från Åbo. Detta betydde 
emellertid inte att han accepterade en framtid på denna post. I stället 
presenterade han nästan genast, efter att våren 1924 ha varit tvungen 
att acceptera en försämring av sina lönevillkor, sina förnyade planer 
på att lämna Åbo. Eli involverades i dessa planer, genom att Arthur i 
nära nog explicita ordalag bad om hans godkännande av dem.14 

Hur kom det sig då att Arthur Montgomery, trots den vänskap 
som hade uppstått mellan de två sinsemellan ganska olika männen, 
fick ett så kritiskt omdöme när det gällde sin vetenskapliga verk
samhet? 

I själva verket var detta ganska rimligt, med betraktande av den 
oerhörda skillnaden i de två männens syn på vetenskapligt arbete. 
Heckscher kan med en modern terminologi betraktas som en veten
skapsman som förespråkade frågestyrning. Han var i grunden inriktad 
på att få svar på frågan varför? Enligt Heckscher, citerad av Mont
gomery, var det vetenskapliga arbetets uppgift "att med alla den 
mänskliga andens hjälpmedel söka utfinna sambandet mellan orsak 
och verkan".15 Montgomery däremot var en forskare av ett helt annat 
slag. Han skrev om sig själv: "Jag har en - jag medger det gärna -
måhända överdriven förskräckelse för allt som förefaller mig att göra 
våld på verkligheten, vare sig det gäller en framställning av de nuvar
ande ekonomiska förhållanden eller av den historiska utvecklingen."16 

Heckscher ansåg att Montgomery var alltför "skeptisk" när det gällde 
att dra slutsatser av sina undersökningar.17 I dag skulle vi kanske be
nämna honom empirist. Det ligger nära till hands att se Montgomery 

13 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 11/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
14 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 12/4 1924. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
15 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 22/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
16 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 22/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
17 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 19/2 1927. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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som en äldre typ av forskare, något som också låg nära Heckschers 
synsätt. Ämnet nationalekonomi var statt i snabb omvandling, och 

denna omvandling gynnade inte bredd och allmänbildning, utan 

specialisering. 
När det vid Steffens pensionering än gång skulle utlysas en pro

fessur i nationalekonomi (i kombination med sociologi) i Göteborg, 
avrådde Eli sin vän från att söka. I ett brev skrivet 1928 resonerar han: 

Om jag går frågan om Göteborgsprofessuren närmare in på livet, så 
består väl därför den närmaste svårigheten i att specimineringen måste 
ta en bestämd riktning. Hvad som för närvarande sysselsätter dig 
riskerar att inte bli räknat som nationalekonomi eller åtminstone 
som beläget i dess utkanter; den enda räddningen skulle då vara att 
hänföra det till sociologien, där väl flertalet av de sakkunniga skulle 
förklara sig inkompetenta att yttra sig och där den sannolikt ende 
återstående - Steffen - skulle ha sina specialfunderingar, hvilkas för
hållande till din produktion åtminstone jag inte på förhand kan lista 
ut. Att speciminera ad hoc ligger åter tydligen inte för dig, och jag har 
också alltid uppfattat det som liktydigt med att förnedra vetenskapen 
i efemära intressens syfte [...] Summan är, att då man har en så god 
vän som jag hoppas ha i dig, så ser man ej med någon större glädje, 
ifall han ska ge sig in i konkurrensen om göteborgsprofessuren. Till 
de skäl jag nu har nämnt kommer dessutom hvad jag ofta har sagt, 
nämligen att du efter min mening egentligen inte passar i Göteborg, 
utan bör vara vid någon högskola med studieatmosfär, sådan som 
Uppsala, Lund eller - Åbo. Men naturligtvis skulle du komma att 
göra ett utmärkt arbete i Göteborg också, och den tillfredsställelse 
musik och annat där skulle kunna ge dig bleve förmodligen ur din 
subjektiva synpunkt en ersättning för hvad du på andra områden 
ginge miste om av Åbo-tillvaron [...] Också jag vore som sakkunnig 
skyldig att rätta mig efter gällande lagar och förordningar och kunde 
alltså ej utan vidare säga, hvad som kanske i detta fall vore det rätta 
— tag A M, ty honom är ni bäst tjänta med.18 

I detta brev framkommer tydligt den konflikt som vidlådde Heck
schers maktposition inom svensk nationalekonomi och hans vänskap 
med Arthur. I egenskap av sakkunnig skulle Eli vara tvingad att 

18 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 15/9 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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rangordna de sökande efter gällande normer bland svenska national
ekonomer. Arthurs begåvning som lärare, hans mångsidighet och 
bildning, skulle väga lätt jämfört med andra sökandes större pro
duktion av böcker. Dessutom skulle Arthurs produktion riskera att 
uppfattas som någon annat än nationalekonomi. De andra två sök
ande till tjänsten, Erik Lindahl och Gustaf Åkerman, hade en helt 
annan inriktning än Montgomery. Lindahl tillhörde liksom Ohlin 
och Myrdal Stockholmsskolan. Åkerman var i många avseenden en 
efterföljare till Knut Wicksell.19 Montgomery, som hade börjat sin 
akademiska karriär med studier i grekiska, filosofi och historia, var en 
helt annan typ av forskare, med stor bildning, men utan nämnvärda 
anspråk på egna teoretiska bidrag till ämnets utveckling. Under det 
tidiga 1920-talet var Arthurs håg vänd till frågan om etikens roll i 
det ekonomiska livet, en frågeställning som hade nära samband med 
hans intresse för filosofi. Han ansåg själv att detta forskningsområde 
låg utanför nationalekonomin.20 

Grundandet av EHI 

Eli försökte alltså förbereda Arthur på att det kunde komma att bli 
svårt för honom att få en tjänst inom ämnet nationalekonomi. Sam
tidigt ville han inte undandra sig plikten att se till sin väns bästa, och 
att för hans del bevaka möjligheterna att komma tillbaka till Sverige. 
Det var också tämligen omöjligt för honom att i stillhet glömma sin 
plikt att befordra Arthurs karriär. Arthurs och Elis vänskap gick allt 
mer utöver det professionella, och Arthur tillbringade sommarferierna 
på Elis lantställe på Utö. Arthur hade utsett Eli till sin mentor och 
vetenskapliga förebild.21 Genom att göra sin lojalitet och sin tack
samhet mot Heckscher explicit, ställde han, i ordalag som i enlighet 

19 Hugo Hegeland, "Gustaf Åkerman", i Christina Jonung & Ann-Charlotte Ståhlberg 
(red.), Ekonomporträtt (Stockholm 1990), s. 206. 
20 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 21/10 1924. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
21 Se exempelvis Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 26/10 1926. Eli F. Heckschers 
samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
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med hans försynta och vänliga natur var mycket diplomatiska, ändå 

Det hade alltså utvecklats en relation mellan de två männen, där 
Montgomery erkände och bejakade sin tacksamhet mot och sitt bero
ende av Eli. Men hur skulle då Arthur beredas möjlighet att komma 
hem till Sverige? I ett brev från oktober 1928 nämnde Eli i mycket 
kryptiska ordalag möjligheten av att på något sätt skaffa Arthur 
sysselsättning i Stockholm, om Arthur var intresserad. 

På denna mycket inlindade och hypotetiska fråga svarade Arthur 
positivt, även om han betonade att planen att skaffa honom själv ett 
arbete i Stockholm inte fick inkräkta på det som han betraktade som 
det primära målet: att inrätta en professur för Eli Heckscher i eko
nomisk historia.22 

Eli framlade i följande brev för första gången idén om det som 
skulle bli EHI, Ekonomisk-historiska Institutet. Han lade fram det 
som en plan för att ordna sysselsättning för Arthur i Sverige, 
samtidigt som han underlättade sitt eget engagemang i ekonomisk 
historia, genom att Arthur skulle överta en del av hans undervisning 
i nationalekonomi. Det är intressant att konstatera att han i detta 
inledande skede gjorde hela idén om ett ekonomisk-historiskt insti
tut beroende av huruvida Arthur var intresserad. I annat fall skulle 
idén få förfalla.23 

På denna propå svarade Montgomery positivt, men lade samtidigt 
stor tonvikt vid att Eli som person var viktig för att garantera en 
ställning som för Arthurs del skulle bli ganska osäker. Att institutet 
blev en fristående organisation där Elis ställning som dess ledare inte 
kunde ifrågasättas var centralt.24 

Under höstmånaderna 1928 företogs ett intensivt arbete från Elis 
sida med att förankra planen hos styrelserna både för Handelshög
skolan och Stockholms högskola. I detta arbete deltog Arthur aktivt 

22 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 11/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung

liga Biblioteket, Stockholm. 
23 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 12/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung
liga Biblioteket, Stockholm. 

Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 16/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung
liga Biblioteket, Stockholm. 

tydliga krav på vänskapen. 
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genom att läsa och kommentera de promemorior som Eli skrev. Det 
första steget var att få stöd från rektorerna Hallendorff och Tunberg. 
Stockholms högskolas stöd var viktigt framför allt för att det var från 
detta håll man tänkte sig att de framtida studenterna i ekonomisk 
historia skulle komma. I övrigt var kravet på högskolan relativt blyg
samt, i pengar räknat. 

En stor del av de diskussioner som fördes mellan Arthur och Eli 
gick i stället ut på att söka på alla sätt begränsa högskolans inflytande. 
De ville i synnerhet förbehålla sig rätten att sätta examinationskrav, 
det vill säga rätten att avgöra vad studenterna skulle lära sig.25 I för
längningen var målet att göra ekonomisk historia till ett självständigt 
examensämne, men detta var en utveckling som än så länge föreföll 
avlägsen. 

Att förankra saken på Handelshögkolan var ett större projekt. 
Heckscher hade att inofficiellt förankra saken hos K. A. Wallenberg, 
som gav sitt bifall, under förutsättning att de finansiella förutsätt
ningarna tillät projektet. Efter att Wallenberg vunnits för institutets 
sak, och Handelshögskolans professorskollegium - trots viss skepsis 
- givit sitt bifall, ställde sig resten av Handelshögskolans direktion 
positiv till förslaget. Beslut fattades den 13 november 1928.26 

Institutet kom i realiteten att ligga närmare Handelshögskolan än 
Stockholms högskola. Detta var ett resultat av den strategi för att 
skapa en självständig ställning som Eli anlade, och som byggde på 
hans större möjligheter att påverka beslut som fattades inom ramen 
för Handelshögskolan. Sålunda valde han att ta upp den inte oviktiga 
frågan om hur institutets medlemmar skulle utses inom Handels
högskolans styrelse, inte inom Stockholms högskola.27 

25 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 31/10, 8/11 1928; Arthur Montgomery-Eli 
Heckscher, 2/11, 10/11 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
26 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 31/10, 8/11, 13/11 1928. Eli F. Heckschers 
samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
27 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 3/1 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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Vänner och kollegor 

I och med EHIs grundande inleddes en ny period i den ekonomisk

historiska disciplinens utveckling. EHI blev också grunden för en 

fördjupad relation mellan Arthur och Eli. De var nu kollegor, och 

Arthur hade på allvar tagit steget in i det av Eli formulerade projektet 

ekonomisk historia. Han tog detta ganska högtidligt, och var också 

fullt medveten om vem det var som hade skapat förutsättningarna 

för hans karriär: 

Som du förstår, har jag en stark känsla av att jag nu på flera sätt står 
i en mycket stor tacksamhetsskuld till dig. Först och främst är det ju 
tydligt, att hela planen skulle ha haft små utsikter till framgång, om 
inte tack vare din mångåriga verksamhet den ekonomiska historien 
hunnit förvärva sig anseende både inom vetenskapliga kretsar i vårt 
land och bland en större allmänhet. Att det gick så bra som det gick, 
berodde väl emellertid också i hög grad på att din plan var så väl 
avvägd, och på att du satte in din personliga auktoritet på dess reali
serande. När Westermarck fick höra om saken i ett konfidentiellt 
samtal i går kväll, utbrast han: "Herren (Hoc est i detta fall Heck-
scher) gav och Herren tog"; och jag tycker detta yttrande väl karakt
äriserar din andel såväl i min hitkomst som i min återflyttning till 
Sverige.28 

Innan institutet ens hunnit påbörja sin verksamhet inträffade dock 

en händelse som skulle komma att ge den nya skapelsen bättre förut

sättningar än det tidigare varit möjligt att kalkylera med. Dessutom 

knöts banden mellan Eli och Arthur fastare. Handelshögskolans 

rektor, Hallendorff, dog hastigt av en blodpropp i lungan i april 1929. 

Nu föreföll det Heckscher självklart att han skulle vara den som skulle 

överta positionen som rektor. Det hade funnits en slags informell 

överenskommelse mellan Heckscher och Handelshögskolans skatt
mästare O. A. Söderberg, om att Hallendorffs pensionering skulle 

innebära att Heckscher blev rektor. I ett möte med kollegorna Sillén, 

Fehr och Brisman klargjordes dock för den chockade Heckscher att 

28 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 15/11 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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några planer på att göra honom till rektor inte existerade. Framför 
allt var det Brisman som var negativt inställd till en sådan lösning.29 

Över detta blev Heckscher upprörd. I breven till vännen Arthur 
försökte han uppvisa ett oberört lugn, och framhöll att kollegorna 
naturligtvis hade rätt att välja vem de ville till rektor. I själva verket 
var han dock så sårad att han hotade med att säga upp sig från sin 
professur och lämna Handelshögskolan.30 Att det gick honom djupt 
till sinnes kan man också se på de omdömen som i senare brev dyker 
upp angående Sven Brisman, vars kompetens och omdöme Eli nu 
började ifrågasätta.31 

Efter en period av turbulens, då Eli trots sitt missnöje gick med på 
att vikariera som rektor, valdes Martin Fehr till Hallendorffs efter
trädare. För att blidka och kompensera den åsidosatte Heckscher ville 
Handelshögskolans styrelse ge honom ledigt för att ägna sig åt det 
ekonomisk-historiska institutet. Detta erbjudande utnyttjade Heck
scher för att förhandla till sig inte bara tjänstledighet från profess
uren i nationalekonomi och statistik, utan en ny tjänst i ekonomisk 
historia, en professur till honom själv.32 Höstterminen 1929 kunde 
alltså EHI börja sin verksamhet med en professor och ytterligare en 
deltidsanställd lärare. Ekonomiskt möjliggjordes denna lösning av att 
Arthur Montgomery kvarstannade på sin tjänst i Åbo, och enbart till 
en del belastade det nya institutets löneanslag. Hans överenskommelse 
med EHI innebar att han skulle fortfara att upprätthålla sin professur 
i Åbo, men under vintermånaderna, mellan 15 november och 15 
februari, vara tjänstledig för att arbeta i Stockholm. Denna lösning 
kom, med vissa modifikationer, att gälla under den efterföljande tio
årsperioden, mellan hösten 1929 och sommaren 1939. 

29 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 3/5 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
30 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 3/5 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
31 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 25/5, 31/5 1929. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
32 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 31/5, 19/9 1929. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
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I 1930-talets brevväxling mellan Eli och Arthur omnämndes 1929 
års uppgörelse av Eli som den "tjänst" Arthur gjort honom, och som 
han var mycket tacksam för. Den situationen hade alltså uppstått att 
det inte bara var Arthur som var Eli tack skyldig, utan att förhåll
andet faktiskt var ömsesidigt. Relationen dem emellan blev på detta 
sätt mera jämlik, och detta avspeglas också i breven. Det uppstod av 
naturliga skäl ett allt tätare samarbete och utbyte av gåvor. Arthur 
blev stödtrupp för Elis konflikter med sina bägge kollegor på Handels
högskolan, Bertil Ohlin och Sven Brisman, vars sätt att sköta sina 
arbetsuppgifter Eli hade synpunkter på. 

En intressant aspekt av relationen mellan Eli och Arthur är det 
vetenskapliga utbytet. Som redan konstaterats var de två i mycket 
olika som forskare och skribenter. Arthur hade dock alltid uppvisat 
en stor respekt och uppskattning för Elis forskargärning, medan Eli i 
sin roll som välgörare hade varit kritiskt inställd till Arthur, och 
också i någon mån sökt uppfostra honom till en mer argumenterande 
forskare. Detta förhållande var dömt att aktualiseras gång på gång, 
eftersom den akademiska världen var så liten. Heckscher var flitigt an
litad som sakkunnig och som bokrecensent, och hans omdöme om 
Arthur som forskare kom därför att uttryckas i olika sammanhang. 

Samtidigt som Eli och Arthur blev kollegor började dock Elis in
ställning till Arthurs tidigare ifrågasatta empirism att förändras, och 
bli mer nyanserad. Det förefaller som om en äkta uppskattning av 
vännens vetenskapliga synsätt och stil utvecklades. I ett brev från 
september 1931 skriver Eli, i samband med sin korrekturläsning av 
en av Arthurs texter: 

I själva verket har du mindre behov av detta slags granskning än de 
flesta, både därför att du har dina fakta i så utmärkt ordning och 
därför att du så fullständigt avhåller dig från överord.33 

Sex dagar senare skriver han om samma text: 

33 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 15/9 1931. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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Jag avundas dig din exakthet och balans och tror det skall vara svårt 
att få en framställning som mer tillförlitligt fördelar tyngdpunkten 
på olika företeelser än du gör. Det följer å andra sidan av mitt temp
erament att jag skulle ha lagt på färgerna kraftigare, men det bedömer 
var och en själv.34 

Dessa berömmande ord var inte någon engångsföreteelse. Under 

1930-talet blev den vetenskapliga relationen mellan de två männen 

alltmer jämlik, och Eli uppfattade också nu att Arthur hade tagit 

hans tidigare kritik på allvar, och vågade "släppa sig lös något lite", 

som han skriver i ett brev av år 1934, apropå en uppsats av Arthur 

om fattigvårdsfrågan.35 

Elis och Arthurs ömsesidiga vetenskapliga uppskattning kan ha 
stärkts av utvecklingen inom ämnet nationalekonomi. På denna 

punkt stärktes sammanhållningen dem emellan av vad framför allt 

Heckscher tydligt formulerade för sig själv som ett yttre hot. I början 

av Elis och Arthurs vänskap såg sig Eli, som jag tidigare berört, som 

en teoretiskt styrd forskare. Samtidigt fanns det hos honom en viss 
skepsis mot de nationalekonomer som i breven mellan Eli och Arthur 

kallades "teoretikerna". Heckscher var heller inte själv någon teoreti

ker i mer begränsad mening, och hela projektet ekonomisk historia 

var en strategi för att bereda plats för undersökningar av "den eko

nomiska verkligheten", vilket blir tydligt i följande brev som Arthur 
skrev till Eli i januari 1938: 

Bland de yngre nationalekonomerna av "Stockholmsskolan", om vi 
skall använda denna term, har det ju varit en stigande tendens att 
ängsligt undvika all mera direkt beröring med den ekon. verkligheten, 
och jag befarar storligen att denna nationalekonomi går samma öde 
till mötes som Uppsala-skolans, dvs att sjunka ner till fullkomlig 
betydelselöshet ur praktisk såväl som ur kulturell synpunkt. I viss 
mån får vi väl ta upp de problem som de lämnar och medvetet 
utvidga den ekonomiska historien till att omfatta en analys av också 
de aktuella utvecklingstendenserna. Detta innebär för övrigt bara en 

34 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 21/9 1931. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
35 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 20/9 1934. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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konsekvent tillämpning av de idéer beträffande sambandet mellan 
ekonomisk teori och ekonomisk historia som du sedan gammalt 
hävdat. Vi får med andra ord ta itu inte bara med de uppgifter som 
historikerna lämnar å sido, utan också med dem som nationaleko
nomerna anser det ligga under sin värdighet att befatta sig med.36 

Vilka "teoretikerna" var är inte alltid specificerat i breven. Denna 
kategori förefaller att ha kunnat innefatta 1) den yngre generationen 
av svenska nationalekonomer som ansågs ha fjärmat sig från verkliga 
ekonomiska förhållanden samt 2) ekonomer som Myrdal, vilken 
Heckscher ansåg hade felaktiga (keynesianska) utgångspunkter för 
sin syn på ekonomisk politik. Mot "teoretikerna" i den förra bemärk
elsen var tonen närmast spydig i flera av Montgomerys brev till 
Heckscher.37 Mot Myrdal och keynesianismen var tonen inte alls lika 
spydig, utan präglades snarare av en ganska stor respekt, parallellt 
med skepsis. Eli och Arthur förenades av en neoklassisk grundsyn på 
den ekonomiska politiken, och det okloka i att överge denna grund
syn till förmån för en mer "politisk" syn på ekonomi: 

Det är roligt att intresset för ekonomisk-historiska studier är i stig
ande. På sätt och vis är jag gärna med om Tryggers tanke att vi skulle 
bilda en motvikt mot teoretikerna, inte genom politiskt ställnings
tagande utan genom att hålla ämnet neutralt i politiskt hänseende. 
Teorin tycks mig också för närvarande ta en sådan ofruktbar vänd
ning, att det också ur den synpunkten kunde behövas en motvikt.38 

Hos Heckscher och Montgomery fanns en uppfattning om att de 
själva företrädde en obunden vetenskap, medan de menade att an-
passlighet i politiskt eller ideologiskt hänseende i hög grad fanns hos 
andra aktörer, inte minst hos marxistiska vetenskapsmän. Deras veten
skap var undermålig för att den var påverkad av utomstående hänsyn. 
Även när det gällde Gunnar Myrdal sammanföll politiska åsikter och 

36 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 30/1 1938. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
37 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 17/12 1937. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
38 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 6/2 1937. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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vetenskapssyn, men här förefaller skillnaderna i vetenskapssyn har 
spelat en mer självständig roll för ställningstagandet. Heckscher och 
Montgomery var överens om de teoretiskt skolade nationalekonom
ernas fjärmande från verkligheten, och framför allt Heckscher var 
dessutom mycket irriterad över deras framgång i maktens korridorer. 

Vänskapens pris och belöning 

Hur ska man då tolka ovanstående skeende? Jag tror att man, med 
de redskap jag inledningsvis presenterat, kan göra två ganska olika 
tolkningar av Arthurs karriär och vänskapen mellan Eli och Arthur. 

Den första tolkningen börjar med en analys av det vetenskapliga 
fältet. Det förefaller klart att ämnet nationalekonomi förändrades 
under undersökningsperioden, på ett sådant genomgripande sätt att 
spelreglerna på det nationalekonomiska fältet ändrades, för vissa 
aktörer under spelets gång. Eli Heckscher uppskattade inte denna 
regeländring, eftersom den inte stämde överens med hans vetenskap
liga och politiska preferenser. Heckschers ihärdiga strävan att etablera 
ämnet ekonomisk historia var i mycket betingad av denna utveck
ling. Samtidigt gjorde utvecklingen inom nationalekonomin det svår
are för Arthur Montgomery att göra karriär som nationalekonom. 
Det feodala draget inom akademin, där de etablerade forskarnas 
ansvar för yngre adepter var starkt, länkade samman Elis och Arthurs 
båda problem, och gjorde dem ömsesidigt beroende. Eli gav Arthur 
en karriär och fick i gengäld en stödtrupp som publicerade veten
skapliga texter vilka genom sin blotta existens gav vittnesbörd om den 
ekonomiska historiens frammarsch. Vänskapen mellan de två, som 
också förändrade Elis syn på Arthur som forskare, förstärktes av pro
fessionella strategier på ett vetenskapligt fält statt i snabb förändring. 

Men, man kan också göra en tolkning som vänder upp och ner på 
denna förklaring. Kanske var det så att den personliga och veten
skapliga attraktionen mellan Eli och Arthur var stark, just därför att 
de var så olika. Arthur var mild och tillbakadragen, Eli var polemisk 
och dominant. Kanske var det så att projektet ekonomisk historia 
var en konsekvens inte främst av det vetenskapliga fältets förändring, 
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utan av behovet av att upprätthålla och utveckla en vänskapsrelation, 
som både vetenskapligt och personligt var mycket givande för de två. 
Kanske är det så att man ska se denna vänskapsrelation inte som en 
konsekvens av förändringar på fältet, utan som upphov till de för
ändringar som tillkomsten av ämnet ekonomisk historia kom att med
föra. Var slitet med att etablera ekonomisk historia i Sverige det pris 
de fick betala för sin vänskap, eller var dess framgång belöningen? 
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