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Förord

Arne Rydes Stiftelse grundades i juni 1971. År 1999 beslöt Stiftelsens styrelse
att markera trettioårsjubileet år 2001 genom utgivandet av en skrift om stiftel-
sens tillkomst och dess verksamhet under de första trettio åren.

Stiftelsens tillkomst är historien om hur Valborg och Sven Rydes enda barn,
den högt begåvade Arne, avled efter en bilolycka endast 23 år gammal, och
hur föräldrarna under den svåra tiden efter Arnes död fick impulsen att bilda
Arne Rydes Stiftelse ”till hugfästande av minnet av vår son Arne Ryde, som
genom ödets skickelse ej blev i tillfälle att utföra den forskargärning inom
nationalekonomin, som han hade för avsikt”. Stiftelsen har till ändamål att
främja avancerad forskning vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds
universitet.

Men det är också historien om hur institutionens lärare och unga doktorander
entusiastiskt tillvaratog möjligheten att med stöd av stiftelsen arrangera inter-
nationella konferenser och speciella föreläsningar på ständigt nya områden,
och hur initiativtagarna och andra intresserade lade ned ett stort arbete i för-
beredelserna av arrangemangen. De ämnen som kom att behandlas gällde dels
frågor av grundforskningstyp, dels frågor av stort allmänt ekonomiskt och
politiskt intresse. Historien om Arne Rydes Stiftelse 1971-2001 är också i mångt
och mycket historien om Nationalekonomiska institutionen vid Lunds uni-
versitet under denna tid, en synnerligen aktiv institution.

Jag vill tacka alla som under dessa trettio år bidragit till Stiftelsens verksam-
het genom att ta ansvar för genomförandet av symposier, tillföra idéer, presen-
tera uppsatser, kommunicera med deltagande gäster,  m.m.  Vidare är jag skyl-
dig mina kolleger Bo Larsson, Bengt Höglund och Anders Borglin, samt Gu-
nilla Persson vid Media-Tryck, ett stort tack för granskningen av manuskriptet
och utformningen av boken. Jag vill också rikta ett speciellt tack till mina
vänner och ledamöter i styrelsen genom många år, Bertil Bertilsson och Hans
Ryde, för deras stora intresse och värdefulla arbete.

Lund i maj 2002
Björn Thalberg
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Kapitel 1

En tragisk död. En stiftelse blir till

1.1 En exceptionellt lovande student. En fatal olycka

Sven Arne Thomas Ryde föddes den 10 december 1944 i Helsingborg
som enda barnet till Valborg Cecilia Ryde (f. Thomasson) och hov-
apotekare Sven Herbert Ryde.1  Han tog studentexamen i Helsingborg
1963 och studerade sedan vid universiteten i Lund och Stockholm. Han
var i det närmaste klar med en pol.mag. examen sommaren 1967 och
inledde under höstterminen samma år studier vid Nationalekonomiska
institutionen vid Lunds universitet enligt ett program som syftade till
den nya doktorsexamen, som då var i sin linda. Arne diskuterade under
hösten sina planer med mig och vi enades om att han läsåret 1967/68
skulle tentera på kurserna för tre och fyra betyg,2  varefter det vid slutet

1 Hovapotekare Sven Ryde, född i Västervik 1902, tog efter studentexamen i Helsingborg
1920, farm.kand.examen 1923 och apotekareexamen 1926.  Han var i många år  ansvarig för
hovapoteket Kärnan i Helsingborg. Farm.kand. Valborg Ryde, född i Helsingborg 1904,  var
också i flera år knuten till  apoteket Kärnan. Makarna Ryde grundade ett apoteksmuseum på
Fredriksdal i Helsingborg som visar den apparatur och utrustning som användes under senare
delen av 1800- och början av 1900-talet.

2 Undervisningen och examinationen vid Nationalekonomiska institutionen utökades gradvis
under 1960-talet.  Under åren fram till 1965 gavs endast kurser för 1- och 2- betyg, men från
1965 gav vi också kurser för 3-betyg och från 1968 även kurser för 4-betyg. På 1970-talet
tillkom speciella obligatoriska kurser för doktorsexamen.
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av vårterminen skulle bli aktuellt att välja ett ämne och ta i tu med
avhandlingsarbetet.3

 Redan vid tentamina för trebetygskurserna hösten 1967 utmärkte Arne
sig med anmärkningsvärt goda resultat. Vårterminen 1968 påbörjade
han kurserna för fyra betyg, varvid han åter utmärkte sig som en särdeles
lovande student. Hans lärares bedömning av hans tentamensprestationer
och framtidsutsikter framgår av det brev som återges nedan från Natio-
nalekonomiska institutionens prefekt till hans föräldrar, daterat den 10
maj 1968.

Jag hade god kontakt med Arne vid denna tid och följde hans studier
noga. Jag föreläste hösten 1967 över den centrala kursboken för tre be-
tyg, Bent Hansens ”Lectures in Economic Theory”4 , som på en avance-
rad nivå gav en översikt över centrala delar av mikro- och makroteorien.
Arne deltog ivrigt i diskussionerna i anknytning till föreläsningarna.
Vårterminen 1968 föreläste jag om ekonometriska metoder, och åter
visade sig Arne vara en mycket intresserad och aktiv deltagare. Faktiskt
blev han speciellt intresserad av ekonometrin, såväl av den teoretiska
som den tillämpade delen. Vid vårt sista samtal, kring den 1 mars 1968,
uttryckte han entusiastisk sitt intresse för fortsatta studier i ekonometri
med tanke på att kunna applicera avancerade ekonometriska metoder i
en, som han redan hade vissa idéer om, empiriskt inriktad avhandling.
Vi var eniga om att jag skulle vara hans handledare, i alla fall i första
omgången.

Den mycket lovande utvecklingsbana hans studier uppvisade fick,
emellertid, ett hastligt och tragiskt slut. Sent på kvällen en dag den sista

3 Vi blev eniga om att han skulle ta sikte på den planlagda nya doktorsexamen, med dess
jämfört med den gamla doktorsgraden mera strikt organiserade program baserat på utvidgad
undervisning och med krav på godkända tentamina på ett bestämt antal kurser. Den nya
ordningen var vid denna tidpunkt under etablering. Den blev formellt införd 1971. Den
förste som doktorerade enligt den nya ordningen vid vår institution var Eskil Wadensjö 1972.
Efter doktorsexamens införande 1971 har ingen vid Nationalekonomiska institutionen i Lund
disputerat för doktorsgraden. De sista som disputerade enligt den gamla ordningen i Lund var
Bengt Höglund (1966) samt Alf Carling och Tony Hagström (1968).

4 Studentlitteratur, Lund, 1966.
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veckan i mars var han i sin bil på väg från Lund till hemmet i Helsing-
borg. Dimman var tät. Vid korsningen där vägen till Helsingborg tar av
från motorvägen (E 6) pågick vid denna tid omfattande vägarbeten. Arne
observerade inte alla varningsskyltar och körde med hög hastighet mot
ett cementblock. Efter få dagar på Helsingborgs lasarett dog han den 1
april 1968.

1.2 Brevväxling med Arnes föräldrar

Det dröjde ett tag innan Arnes död blev känd på institutionen. Själv fick
jag höra den trista nyheten genom assistent Lennart Nilsson. Jag hade
just påbörjat ett brev till Arnes föräldrar då jag mottog följande brev:

Helsingborg den 2 maj 1968
Professor Björn Thalberg
Lund
Jag ber härmed att till Eder få översända ett utdrag ur ett brev från

Akademiska Föreningen till min efter en bilolycka den 1 april avlidne
son Arne Ryde, vilket brev jag först erhöll den 29 april och vari det
sägs att ”han ej varit aktiv studerande och att studierna ej varit hans
huvudsakliga sysselsättning.” Jag anser detta vara en oerhörd
förolämpning mot Arne och att det är min skyldighet mot Arnes
minne att få detta vederlagt. Jag vänder mig därför till Eder, hans
beundrade lärare, som han talat så mycket om och som han hade
hoppats skulle handleda honom i hans vidare studier, då ingen så väl
som Ni känner till det arbete han nerlagt på sina studier och de
utmärkta resultat han uppnått. För mig, som nästan dagligen följt
hans studier och med honom ständigt diskuterat hans problem, kom
detta brev som en chock. Det vore därför värdefullt för oss, hans
föräldrar, att få veta om Ni och hans övriga lärare på
Nationalekonomiska institutionen delar Akademiska Föreningens
åsikt.

Jag ber till slut att få tacka Eder för allt det intresse Ni visat Arne
under hans studier.

Med utmärkt högaktning
Sven Ryde
Hovapotekare. Ö.Vallgatan 8, Helsingborg
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Jag svarade den 7 maj:
Hovapotekare Sven Ryde
Ö.Vallgatan, Helsingborg
Käre herr Sven Ryde,
Jeg må först av alt be om å få uttrykke min dype deltagelse i Deres

sorg.
Den triste meddelelsen nådde meg ikke för i slutten av april. For

få dager siden snakket docent Bengt Höglund, docent Karl-Gustav
Landgren og jeg om å skrive noen ord til Dem. Vi antok att De
neppe helt kjente til hvor gode Arnes prestasjoner hadde värt, bl.a.
ved våre skrivninger i mars måned. Deres brev til meg gjör at jeg nu
önsker skrive et mer personlig formet brev.

Jeg får nevne at det ikke er hvert år at vi lykkes å få fram virkelig
lovende studenter. Vår institution har dog, mener vi, just de siste par
år kunnet vise meget gode resultater av undervisningen for högre
betyg; og Deres sönns fine skrivninger har värt noe av det som har
gledet oss mest. De vil forstå at vi lärere, når vi efter hårdt arbeide
virkelig får fram gode studenter, kjenner en sterk hengivenhet for
dem, og knytter store forhåpninger til dem. Meddelelsen om Arnes
död kjentes derfor meget tung for meg; og jeg husker at jeg kom i hu
Nordahl Griegs dikt: ”De beste blir aldri vår fremtid!”

Brevet fra Akademiska Föreningens Studentbostäder er selvsagt
blitt til på helt formelle grunner, (krav om bestemt antall innskrivne
betyg per leseår). Jeg ble arg da jeg leste det. Det viser hvor dårlig
systemet fungerer når det kommer en student som ikke fölger de
opptrukne spor. Arne kunne ikke få ut sine to betyg i ämnet för han
hadde skrevet uppsatsen for tre betyg, og på grunn av hans utmerkede
skrivninger for tre betyg oppfordret jeg ham til å begynne på fire-
betygs studiene för han skrev ferdig uppsatsen for tre betyg.
Akademiska Föreningens Studentbostäder har også fattat sin
besluttning uten at de har gjort seg den umake å kontakte
Nationalekonomiska institutionen for å få vite noe om Arnes faktiske
studieprestasjoner.

Vi vil innen kort tid sende Dem en oversikt over Arnes tentamina
ved Nationalekonomiska institutionen höstterminen 1967 og
vårterminen 1968, idet jeg vil be hver av lärerne ved de respektive
avsnitt å gi en kort kommentar til Arnes skrivning. Denne oversikt
vil vi også sende Akademiska Föreningens ordförande. De kan väre
forvisset om at styrelsen for Akademiska Föreningens Studentbostäder
vill beklage sin handling og at også Akademiska Föreningen vill
uttrykke sin aktelse for Deres sönns fine och sjeldne innsatser.5

Eders tillgivne
Björn Thalberg
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Mitt brev efterföljdes den 10 maj 1968 av
följande brev till Valborg och Sven Ryde från
Nationalekonomiska institutionens prefekt
docent Karl-Gustav Landgren:

”Översikt över Pol.stud. Arne Rydes tentamina
vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds
Universitet läsåret 1967/68:

Betygsgraden Berömlig:
1) Bent Hansen: ”Lectures in Economic Theory”,

Kap. 1-12, den 18/11 1967.
”Arne Rydes tentamen på detta avsnitt bedömdes

med högsta möjliga betyg, vilket jag bara utdelat
en gång tidigare. Jag anser honom vara en av de mest lovande
studenter i nationalekonomi som vi haft under de senaste 10 åren.”

Karl-Gustav Landgren, Univ. lektor

2) Bent Hansen: ”Lectures in Economic Theory.” Kap. 13-18, den
18/11 1967.

 ”Mycket klar och välskriven framställning. Arne Ryde går också
förtjänstfullt in på något specialfall, vilket han är ensam om. Jag har
antecknat på hans skrivning att han måste fortsätta att studera för
högre betyg, eftersom han kunde framställa detta i vissa stycken svåre
stoff på ett så enkelt och välformulerat sätt. Detta är för övrigt första
gång jag har uppmanat någon till att studera för högre betyg innan
vi också har sett resultatet av skrivningen på Bent Hansens ”Lectures
Part II.”

 Björn Thalberg, Professor

3) Bent Hansen: ”Lectures in Economic Theory” Part II, den 9/3 1968.
’’Arne Rydes svar präglades av en utmärkt förmåga att besvara

frågorna fullständigt, klart och systematiskt. Vid provet gavs tre frågor
som vardera bedömdes med poängen 0 – 3 med 2 poäng som
godkänt. Arne Ryde fick totalt 9 poäng; dvs. högsta möjliga betyg på
samtliga frågor, och var klart bäst av alla deltagare. Nämnas kan att

5 Valborg och Sven Ryde mottog ett par dagar senare ett brev från ordföranden i Akademiska
Föreningen docent Martin Weibull, som starkt beklagade brevet från Akademiska Föreningens
Studentbostäder till Arne den 4 april 1968 där det hade hävdats att Arne inte hade varit aktiv
nog för att få bo kvar i studentbostaden. Ordföranden avslutade med att uttrycka sin
uppskattning och beundran över Arne Rydes fina studieprestationer.

Sven Ryde och Björn Thalberg.
Arild 1992
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det under de senaste åren bara hänt en gång tidigare att någon erhållit
maximal poäng på denna skrivning.”

 Bengt Höglund, T.f. preceptor

Betygsgraden Utmärkt
Kurs i matematik; tentamen den 1/3 1968
 ”Arne Ryde har under vårterminen 1968 deltagit i den kurs i

matematik som ingår i kursen för 4-betyg i nationalekonomi. Ryde
bevistade så gott som samtliga föreläsningar och godkändes på den
tentamen jag anordnade efter kursen.”

Ulf Jacobsson, E. univ. lektor

Lund den 10 maj 1968
Karl-Gustav Landgren
Prefekt

Efter mitt brev av den 7 maj och prefektens brev av den 10 maj, mot-
tog jag följande brev från Valborg och Sven Ryde:

Helsingborg den 21 maj, 1968
Käre Herr Björn Thalberg
Djupt rörda och med största tacksamhet har vi mottagit Edert

vänliga brev. Det har gjort oss gott i vår stora sorg att erfara att Arnes
vördade lärare knutit så stora förhoppningar till honom. Edert intresse
för Arne och för hans arbete var mycket stimulerande för honom i
hans studier.

 Arnes tankar kretsade ofta kring Gustaf Frödings dikt Atlantis
och han citerade ofta ”härligt begåvat – sist till sin undergång bragt”.

Varmaste hälsningar från
Tillgivna
Valborg och Sven Ryde

1.3 Grundandet av Arne Rydes Stiftelse

Arnes tragiska död, och den kontakt vi fick genom vår känslofyllda brev-
växling, ledde till att det uppstod en varm vänskap mellan makarna Ryde,
mig och vissa andra lärare vid institutionen (speciellt Bengt Höglund
och Sven Rydenfelt). Vi utväxlade hälsningar till jul och institutionen
skickade makarna vissa trycksaker, m.m. Jag hörde dock inget om deras
planer på att grunda en stiftelse förrän det hela var ett faktum. Senare
berättade Sven Ryde för mig att efter vår brevväxling 1968 mognade
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efter hand tanken om en stiftelse tillägnad Arnes minne, med det utta-
lade syftet att stödja forskningen vid vår institution.

Sven skrev om detta i ett brev till Arnes studiekamrat Jan Herin:6

Helsingborg 10.9.1973
Käre Jan Herin !
Det var med stor glädje att vi mottog Ert vänliga brev och det

trevliga fotot av Arne och av som vi förmodar Er själv. Vi tackar
varmt för detta. Givetvis gladde det oss mycket, att en kamrat som
kände Arne väl, var närvarende vid symposiet. Det var ju så kort tid
som förunnades Arne att arbeta vid Nationalekonomiska
institutionen i Lund, så det var nog inte många som lärda känna
honom. Arne var mycket intresserad av sina nationalekonomiska
studier och hade mycket framgångsrika resultat, vilka i varma ordalag
vitsordades av hans lärare efter hans bortgång. Det var allt detta,
som gav oss impulsen att bilda ”Arne Rydes Stiftelse” för att hedra
hans minne och för att bidra till främjandet av den
nationalekonomiska forskningen vilken legat Arne varmt om hjärtat.
Symposiet har tydligen varit mycket stimulerande för deltagarna,
vilket vi fått många bevis på. Stiftelsens medel kommer antagligen
även i framtiden att användas för symposier.

Vänliga hälsningar från Arnes föräldrar
Valborg och Sven Ryde

Som lämpligt datum för grundandet av stiftelsen valde Valborg och
Sven dagen för förrättningen av arvskiftet efter Arne, den 1 juni 1971.
Bankdirektörerna Bengt Linander och Ingemar Wickström, Skandina-
viska Banken i Helsingborg, hjälpte Valborg och Sven med de juridiska
formaliteterna och med formuleringen av stiftelse- och donationsur-
kunderna.

I skiftesdokumentet fastställdes att dödsbodelägare efter Sven Arne
Thomas Ryde var hans föräldrar. Därefter specificerades den till skifte

6 Efter att ha deltagit i det första symposiet stiftelsen arrangerade (1973), hade Jan Herin
skrivit följande brev till familjen Sven Ryde: ”Undertecknad, som är lärare och forskare vid
Nationalekonomiska institutionen i Stockholm, hade vid ett tillfälle glädjen att få träffa Arne.
Vi tillbringade bland annat en fjällvecka i Älvdalen. Några sommardagar varje år träffades vi
även i Skäret där mina föräldrar har sitt sommarställe. Jag ber att få framföra mitt tack för de
möjligheter som kommit mig till del genom det fina sätt Ni valt att hedra Arnes minne.”
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förefintliga egendomen, som i allt väsentlig bestod av aktier i 18 svenska
industriella företag och 4 svenska banker.7

Den avslutande delen av skiftesdokumentet lyder:

”Dödsbodelägarna var ense om följande:

Till hugfästande av minnet av vår son Arne Ryde, som genom ödets
skickelse ej blev i tillfälle att utföra den forskargärning inom
nationalekonomin, som han hade för avsikt, överlämnar vi härmed som
gåva till en stiftelse ovannämnda skiftesbehållning. För stiftelsen skall
gälla de föreskrifter och bestämmelser som framgår av bifogade Stiftelse-
och Donationsurkund, bilaga 2.

Härefter verkställdes skiftet på så sätt att skiftesbehållningen
överfördes till Arne Rydes Stiftelse.”

Dokumentet är undertecknat av Valborg Ryde och Sven H. Ryde, och
bevittnat av Bengt Linander och C. Hellström.

Bilaga 2 STIFTELSE- OCH DONATIONSURKUND

”För Stiftelsen och Donationen skall gälla följande villkor:
1. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja avancerad forskning vid

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds Universitet.
2. Stiftelsens styrelse skall bestå av tre personer.

Av styrelseledamöterna skall en vara professor och föreståndare
vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Den
andre skall vara endera av oss undertecknade. Den tredje skall
vara chefen för Skandinaviska Bankens fond- och
notariatavdelning i Helsingborg.8

7 Värdet av aktierna uppgick till 330.446 kronor enligt Bilaga 1 till skiftesdokumentet. Detta
var bokförda värden,  vilka var betydligt lägre än marknadsvärdena. I tillägg kom en
kontantbehållning på 37.880 kronor.  Det bokförda värdet av skiftesbehållningen var således
368.326 kronor.  Den 31 december 1971 var marknadsvärdet noterat till  807.301 kronor, jfr.
Appendix II, Tabell 1.

8 Skandinaviska banken i Helsingborg hade varit makarnas Rydes bank genom många år, och
ett nära och vänskapligt förhållande och förtroende hade utvecklats mellan makarna och bankens
ledning.  Jag fick sedermera tillfälle att bevittna hur bankens representanter visade ett personligt
intresse för makarnas ve och väl,  till exempel minns jag att de uttryckte sin glädje över att
kunna se hur makarnas engagemang och aktiva deltagande i stiftelsens verksamhet bidrog till
att vitalisera dem båda under den svåra tiden efter Arnes död.
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När båda donatorerna avlidit skall de två övriga styrelse-
ledamöterna utse den tredje ledamoten, som icke får vara knuten
till Skandinaviska banken eller Lunds universitet. Företrädesvis
skall medlem av släkten Ryde utses, varvid dock ej skall gälla
nyssnämnda begränsning.
Styrelseledamot äger kvarstå till uppnådda 70 års ålder.
Åldersgränsen gäller dock icke donatorerna.9

3. Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Helsingborg.
4. Av stiftelsens årliga inkomster skall - sedan förvaltningskostnader

o.dyl. betalats - en tiondel avsättas till kapitalet. Återstoden skall
användas för stiftelsens ändamål på sätt styrelsen äger bestämma
och skall därvid som önskemål gälla, att belopp ej delas ut i
smärre poster, utan i stället användas till större projekt eller till
någon bestämd forskare eller forskningstjänst el.dyl..

5. Stiftelsens kapital skall vara placerat i såsom goda ansedda aktier,
obligationer, förlagsbevis, inteckningar eller andra värdehandlingar.

6. Stiftelsens värdehandlingar skall vara deponerade hos
Skandinaviska Bankens notariatavdelning i Helsingborg och
förvaltas på bästa sätt enligt donationsurkundens bestämmelser.

7. Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av chefen för
Skandinaviska Bankens revisionsavdelning i Malmö.

8. Stiftelsen skall icke stå under tillsyn av myndighet.
9. Denna gåva är gällande endast under förutsättning av att stiftelsen
kommer att bli skattskyldig till kommunal inkomstskatt endast för
inkomst av fastighet och av rörelse samt till statlig inkomstskatt endast
för inkomst av rörelse, samt att gåvoskatt för gåvan icke utgår.”

Helsingborg den 1 juni 1971
Valborg Ryde Sven Ryde
Bevittnas: Bengt Linander C. Hellström

Några dagar efter den 1 juni 1971 informerade bankdirektör Bengt
Linander mig om upprättandet av Arne Rydes Stiftelse, och om de medel
som vid skiftet hade tillförts Stiftelsen. Nyheten väckte naturlig nog stor
glädje vid institutionen och i ett brev samma månad undertecknat av
samtliga ordinarie lärare tackade vi Valborg och Sven för grundandet av
Stiftelsen och för den generösa gåvan:

9 I mars 1988 biföll Kammarkollegiet en hemställan från Sven Ryde att kollegiet genom
permutation skulle besluta att någon åldersgräns ej skall gälla för ledamöterna i stiftelsens
styrelse direktör Bertil Bertilsson och professor Björn Thalberg.
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Kära Fru Valborg Ryde och Herr Sven Ryde
Vi ordnarie lärare vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds

Universitet önskar uttrycka vår djupa tacksamhet för Ert beslut att
bilda ”Arne Rydes Stiftelse” för främjande av avancerad forskning
vid Nationalekonomiska institutionen i Lund. Genom stiftelsens stora
kapital kommer dess syfte väl att uppnås. De av oss som hade Er
högt begåvade och sympatiska son som elev har honom fortsatt i
gott minne: vi förlorade med honom en av våra mest lovande
studenter vid vår forskarutbildning. Ert beslut om att upprätta denne
stiftelse till hans minne framstår för oss som en mycket vacker
handling. Det är vår förhoppning att institutionen alltid skall använda
medlen från stiftelsen i överensstämmelse med Era intentioner i
stiftelseurkunden, och på ett sätt som fördjupar minnet av Er son.

Med utmärkt högaktning
Torsten Gårdlund, Bengt Höglund,
Karl-Gustav Landgren, Sven Rydenfelt,
Laszlo Somogyi, Ingemar Ståhl och
Björn Thalberg

I början av höstterminen 1971 ringde Valborg mig och uttryckte sin
önskan om att få bekanta sig med institutionens lärare. Den 29 oktober
1971 deltog alla ordinarie lärare, samt bankdirektör Bengt Linander, i en
lunch i Valborgs och Svens bostad på Ö.Vallgatan 8 i Helsingborg, en
framträdande byggnad kallad Valhalla på kullen ovanför stadens lasarett.

Jag mottog ett par dagar senare följande brev från bankdirektör Bengt
Linander:

Professor Björn Thalberg
Nationalekonomiske institutionen
Allhelgona Kyrkogatan 14, Lund
Arne Rydes Stiftelse
Enligt överenskommelse vid vårt sammanträffande härförleden får

jag bifogat översända avskrifter av stiftelse- och donationsurkunderna.
För den fortsatta konkreta planeringen för användandet av

stiftelsens medel i enlighet med dess ändamål torde det lämpligaste
vara att Ni påbörjar arbetet härmed och återkommer med förslag
när underlag förefinnes.

Vi avvaktar således med intresse Era vidare besked.
Med vänliga hälsningar
Bengt Linander
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Arbetet med att utnyttja de möjligheter den nya stiftelsen gav oss kunde
nu börja. Det första styrelsesammanträdet hölls den 11 november 1971.
Styrelsen bestod från början av ordförande Björn Thalberg, bankdirek-
tör Bengt Linander, chef för fond- och notariatavdelningen vid Skandi-
naviska banken i Helsingborg10 , samt donatorerna Valborg och Sven
Ryde. Enligt stiftelsedokumentet skulle stiftelsens styrelse ha sitt säte i
Helsingborg, och styrelsesammanträdena ägde också under många år
rum i Valborgs och Svens hem.

Det är intressant och symptomatiskt för det sätt på vilket stiftelsen
hade blivit till att donatorerna deltog aktivt i diskussionerna vid sam-
manträdena och genomgående var mycket engagerade i stiftelsens verk-
samhet. De hade bestämda meningar om bl.a. den typ av projekt stiftel-
sen borde stödja. Medlen borde, principiellt sett, inte ’smulas sönder’
genom många mindre anslag till t.ex. studieresor, utan gå till relativt
stora samlande projekt som internationella eller internordiska sympo-
sier, samt till publicering av konferensvolymer från symposierna. Våra
arrangemang var föremål för ingående planering vid sammanträdena
hemma hos Valborg och Sven, vilka ofta bidrog med konstruktiva idéer.11

10Avdelningen hade hand om stiftelsens finanser, dvs. den köpte och sålde aktier etc. på eget
initiativ och skötte alla utbetalningar. Styrelsen granskade dock transaktionerna i efterhand.

11 Deras intresse för ett personligt deltagande i stiftelsens verksamhet framgår också av
stiftelseurkunden: Donatorerna skulle utan åldersbegränsning vara ledamöter av styrelsen,
som skulle ha sitt säte i Helsingborg.
Sven berättade för mig, för övrigt, att han hade varit mycket intresserad av ekonomi och att
han nästan dagligen hade följt Arnes studier och diskuterat allmänna ekonomiska frågor med
honom (jfr hans ovan återgivna brev till mig 2 maj 1968). Det var nog en tillfredsställelse och
glädje för honom att när han icke längre kunde diskutera med Arne, kunna diskutera olika
problem i styrelsen för den stiftelse som bar sonens namn.
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Kapitel 2

Det första symposiet
”Economics of Information”
Augusti 1973

2.1 Inledande diskussioner

Vid sitt första sammanträde den 11 november 1971 enades styrelsen om
att genomföra ett internationellt symposium, men låta arrangemanget
anstå till 1973. Detta var nödvändigt då de disponibla medlen för 1972,
dvs. utdelningar och räntor som flöt in under 1971, skulle bli blyg-
samma. De disponibla medlen för 1973 antogs däremot bli tillräckliga
för ett medelstort arrangemang. (I själva verket blev avkastningen 1.174
kronor under 1971 och 35.139 kronor under 1972. Efter 10 % avsätt-
ning till kapitalet blev därmed det disponibla beloppet för år 1973 kro-
nor 32.799.)12  Vi fick således god möjlighet att förbereda vårt första
arrangemang mycket grundligt.

Bland institutionens lärare och doktorander hade som nämnts nyhe-
ten om Arne Rydes Stiftelse väckt begeistring. Diskussioner om bl.a.
principerna för utnyttjandet av de möjligheter som nu öppnade sig kom
snart i gång. På grundval av diskussionerna kunde jag den 1 juni 1972
informera Bengt Linander:

12 Se översikten över utvecklingen av stiftelsens kapital, avkastning och utbetalda belopp i
Appendix II, Tabell 1.
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Bankdirektör Bengt Linander
Skandinaviska Banken, Helsingborg
Inom Nationalekonomiska institutionen har det varit allmän

uppslutning kring idéen att det första projektet borde vara att anordna
ett internationalt Arne Rydes symposium där vi tar upp ett tema
som intresserar flere forskare vid institutionen.

Vi har diskuterat olika förslag , och vi har nu blivit eniga om att
föreslå ett symposium med tema ”Economics of Information”. Detta
tema är relevant för mycket av den forskningsverksamhet som för
närvarande pågår vid institutionen, och det är vår uppfattning att
symposiet kommer att få en viktig stimulerande effekt. En mera
detaljerat beskrivning ges i den bifogade promemorian undertecknat
av professorerna Ingemar Ståhl och Björn Thalberg, forskarassistent
Anders Borglin och stipendiat Inga Persson. Som tidpunkt för
symposiet föreslås augusti 1973. - - Totalutgifterna är planlagda till
39.000 kronor.

Lund den 1 juni 1972
Björn Thalberg. Prefekt

 PM: ang. Arne Rydes minnessymposium 1973
”Inom institutionen har diskuterats möjligheterna att kunna

utnyttja en väsentlig del av de medel som Arne Rydes Stiftelse förfogar
över till anordnandet av regelbundet återkommande symposier kring
ämnesområden vilka befinner sig på ”forskningsgränsen”. Som motiv
för detta förslag har främst hävdats att stiftelsens medel i första hand
bör utnyttjas för angelägna ändamål som normalt inte kan finansieras
genom reguljära kanaler, dvs. universitetsanslagen, forskningsanslagen
eller riksbanksfonden. I många samhällsvetenskapliga ämnen råder
påtagliga svårigheter att direkt få personliga kontakter med utländsk
forskning. Att sådana kontakter är värdefulla stimulanser för
forskningen inom landet och kan utgöra en väsentlig del av
forskarutbildningen samt att den personliga konfrontationen aldrig
fullt kan ersättas med läsning av tidsskrifter eller forskningsrapporter
är allmänt accepterat samtidig som betydande svårigheter föreligger
vid finansieringen av sådana kontakter.

De eftersträvande kontakterna kan nås genom stipendiering av egna
forskares resor utomlands eller inbjudan av gästföreläsare för längre
eller kortare perioder. Men bl.a. med hänsyn till önskemålet att knyta
stiftelsens namn till en verksamhet som kan uppmärksammas i vidare
sammanhang har föreslagits möjligheten att anordna symposier. I
princip föreslås därvid att två eller tre utländska forskare inbjudes att
presentera ett ’paper’ kring ett för symposiet gemensamt tema.
Dessutom bör möjlighet ges för institutionens egna forskare att
komma med bidrag.
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Som tema för ett första symposium – förslagsvis i augusti-september
1973 – föreslås ”Economics of information.”

”Detta ämnesområde anknyter mycket väl till tre av de
forskningsområden som varit dominerande inom institutionen under
de senaste åren: välfärdsteori och allmän resursallokeringsteori,
tillämpad välfärdsteori med speciell inriktning på s.k.
humankapitalproblem samt konjunkturteori med ekonometriska
mätningar. Dessutom har den internationella utvecklingen varit
mycket snabb under de senaste åren. Verksamhet pågår på en lång
rad fält och det kan ses som angeläget att söka bringa forskare med
skilda specialinriktningar samman. Även om det föreslagna symposiet
kanske icke kan ge upphov till nya betydande resultat kan det dock
i det minsta ha en katalyserande effekt för forskningen inom
institutionen. Det kan också anses vara önskvärt att ’papers’ och
diskussioner ges någon form av publicering.”

Lund den 31 maj 1972
Ingemar Ståhl Anders Borglin
Inga Persson Björn Thalberg

Konklusionen i denna promemoria, att vi bör satsa på symposier med
en utvald grupp utländska forskare med möjlighet för institutionens egna
forskare och icke minst doktorander att delta med bidrag, samt att utge
någon form av publikation från arrangemangen, innebar ett upplägg för
stiftelsens verksamhet som har följts genom trettio år.

Det är för övrigt intressant att vi vid denna tidpunkt så starkt fram-
hävde informationens och informationsteorins betydelse. Många av da-
gens ekonomer uppfattar den stora vikt man idag fäster vid informations-
aspekten som mycket av en nyhet, ett typiskt drag hos den så kallade
’nya ekonomin’. Den tekniska utvecklingen, vilken medfört ett ständigt
växande och allt snabbare informationsflöde, är naturligvis ett domine-
rande inslag i dagens samhälle, men många tenderar nog att undervär-
dera den grundläggande roll informationsteorin sedan länge spelat i eko-
nomisk teori. De fenomen som blev analyserade vid symposiet 1973, till
exempel informationens betydelse för prisförväntningarna och för
agenternas sökbeteende på arbetsmarknaden, är ständigt aktuella.
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2.2 The Arne Ryde Symposium on the Economics of
Information, Lund 22-24 August 1973

Speciellt inbjudna gäster vid symposiet var: A. Alchian och A. Leijonhufvud,
båda från UCLA13 , R. Toikka, Urban Institute, Washington, J. Fostler och
D. Laidler, University of Manchester, och F. Fitzroi, University of Heidel-
berg. De utgjorde en liten men mycket exklusiv grupp som bidrog mycket
till diskussionerna.14  I övrigt deltog 5 forskare från København (bl.a B.Grodal
och K. Vind), 2 från Oslo, 3 från Finland (bl.a. S. Honkapohja, och J.
Paunio), 6 från Stockholms universitet, 6 från IIES15  och 4 från Göteborgs
universitet. Dessutom kom det deltagare från Uppsala (bl.a. G. Ohlin), Umeå,
Linköping, Växjö samt Handelshögskolan i Stockholm. Lund hade hela 41
deltagare, dvs. i stort sett samtliga lärare och doktorander vid institutionen.
I allt samlade symposiet drygt 80 deltagare.

Sessionerna ägde rum på Sparta i Lund medan måltiderna intogs på
Stäket i Lund och på Östarp. Symposiesekreterare var Inga Persson.

The Swedish Journal of Economics, No. 1 March 1974, ägnades helt
vårt informationssymposium och innehöll följande inlägg:

”Information, Martingales and Prices”, by A. Alchian. Comment by J. Myhrman.

”Decision Norms as Stabilizers in a Market Economy”, by B. Johansson och L-G.
Larsson. Comment by R. Eidem.

”Information, Money and the Macroeconomics of Inflation”, by D. Laidler.
Comment by L. Werin.

”Consumption, Supply of Labour and Search Activity in an Intertemporal
Perspective”, by C-H. Siven.

”The Economics of Information: Labour Market Aspects”, by R. S. Toikka.
Comment by I. Persson.16

13 University of California, Los Angeles.

14 Samtliga inviterade till symposiet var mycket intresserade och tackade ja, med undantag av
J.Kornai, Budapest, som ej fann tid.
Vi hade på förhand, speciellt genom den tidigare Lundastudenten Axel Leijonhufvud, god
kontakt med forskningsmiljön vid UCLA, ett ledande center för just forskning om
informationens roll i ekonomisk teori, med Alchian och Leijonhufvud som ledande namn.

15 Institute for International Economic Studies, Stockholm.

16  Numret innehåller dessutom några artiklar med informationsteoretiskt innehåll som inte
presenterades på symposiet.
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För varje uppsats hade, som framgår av ovanstående, en utvald delta-
gare (”discussant” eller ”opponent”) förberett kommentarer. Ofta lät vi,
för att spara tid och stimulera diskussion, opponenten presentera upp-
satsen. Detta blev sedan en tradition genom många Arne Ryde sympo-
sier.

Under diskussionerna väckte bl.a. Alchians uppsats stort intresse och
speciellt blev hans hypotes om ’martingales’ föremål för omfattande dis-
kussion. Hans hypotes säger att ”all prices are martingales”17, och att
”no quantity variables are martingales”. Diskussionerna kretsade också
mycket kring teorier om ’market equilibrating processes’ i vilka sökan-
det efter information och begreppet ’ackumulerad relevant informations-
mängd’ var essentiella element.

Efter symposiet mottog vi en rad hälsningar med positiva yttringar om
nyttan av arrangemanget.18 Det kan nämnas att Valborg och Sven Ryde,
som hade deltagit med stort intresse i förberedelserna, fann det för käns-
ligt att vara med under själva symposiet. Vi var därför noga med att de
kommentarer som nådde oss om symposiet också kom dem till del. Flera
deltagare, som kände väl till deras sorg, skrev direkt till dem.

Den finansiella situationen för symposiet var något anspänd. Det be-
lopp som stod till förfogande för år 1973 var 32.799 kronor, medan vi
hade planerat för något större utgifter. För deltagare från Lund tog vi
därför ut en deltagaravgift på 50 kronor.19 De samlade utgifterna upp-
gick till 33.147 kronor. Deltagaravgifterna gav 2.150 kronor i intäkt,
varför nettoutgifterna stannade vid 30.997 kronor.

17 Enligt definitionen av ”martingales”: ”the expectation of the next period’s price is the present
price or som pre-specified function of the most recent observation”.

18 Som ett exempel på en sådan hälsning citerar jag brevet från deltagarna från Helsingfors: ”
’’Jag vill härmed framföra Seppo Honkapohjas, Paavo Peisas och mitt tack till National-
ekonomiska institutionen för informationssymposiet. Programmet och diskussionerna var ur
vår synpunkt mycket värdefulla. Speciellt vill vi få tacka för de fina arrangemangen och den
stora gästvänligheten som vi fick erfara i Lund. Våra varma hälsningar till Inga Persson.”
Tillgivna J. J. Paunio.

19 I stiftelsens 30-åriga historia är detta den enda gång vi har sett oss nödsakade att införa
deltagaravgift.
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Symposiet, och de därav vunna erfarenheterna, var föremål för ett par
seminarier under höstterminen 1973. Omdömet var över lag positivt,
men det rådde enighet om att kontakten med pressen borde bli bättre,
och flera önskade någon form av ett uppsummerande, avslutande in-
lägg. En beräkning pekade på att det förmodligen inte skulle bli dyrare
att (i motsats till årets symposium) inackordera samtliga gäster på ett
och samma konferenshotell, vilket torde ge vissa fördelar.20  Vi var eniga
om att nästa Arne Ryde symposium skulle arrangeras 1975.

20 Ett förslag för framtiden var också: ”Spendera inte pengar på ’stora’ namn som alla i förväg
vet vad de skall säga, utan försök istället få tag i yngre ekonomer på väg upp.”
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Kapitel 3

Övriga symposier under 1970-talet

3.1 Arne Ryde symposiet om ekonometri.
Marienlyst, Helsingør, 29-30 september 1975

Vi valde detta år ämnesområdet ekonometri av speciellt två skäl. För det
första var ekonometri ett försummat område inom svensk universitets-
utbildning och forskning. Detta framgick övertygande av ett inlägg av
docent Anders Klevmarken i Ekonomisk Debatt 1974:4, ”Ekonometrins
ställning i Sverige”.

I Klevmarkens inlägg framhävs bl.a. att ”om resultaten av den ekono-
miska forskningen skall kunna tillämpas på allvar av regeringen, förvalt-
ningen och näringslivet måste vi ha ekonometriker.” Men, påpekar Klev-
marken, det finns i dag ytterst få svenska ekonometriker, och de flesta
som tar svensk doktorsexamen i nationalekonomi har mycket tunna
kunskaper i kvantitativa metoder. Man kan tala om en betydande svensk
eftersläpning i förhållande till länder som USA, England, Holland och
Norge. I inlägget skisseras också förslag till åtgärder.

Ett annat skäl till att vi tog upp ämnet ekonometri, var att vår donator
Sven Ryde gärna såg att vi ägnade detta område, som Arne hade intres-
serat sig speciellt för under sin sista studietid, ett symposium.21

Vi utannonserade planerna om symposiet i slutet av 1974. Deltagan-
det begränsades till Norden och vi räknade med cirka 40 deltagare. Vi

21 Sven berättade för mig att han en tid hade övervägt att stiftelsens medel skulle användes
mera speciellt till främjande av ekonometrisk forskning vid vår institution.
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fick spontant ett överraskande stort och po-
sitivt gensvar. Praktisk taget nästan alla pro-
fessorer och docenter i Sverige som (mer el-
ler mindre) sysslade med ekonometri an-
mälde sitt intresse22. Det blev i allt 65 delta-
gare, och hela 15 uppsatser presenterades vid
symposiet. Dessutom hade följande deltagare
förberedda inlägg om ekonometriundervis-
ningen i respektiva land: A. Klevmarken för
Sverige, H. T. Amundsen och A. Amundsen
för Norge, L. Nordberg för Finland, S. Hylle-
berg för Danmark.

De många uppsatserna medförde att vi
måste ha dubbla sessioner den första dagen. Det uppstod åtskilliga ingå-
ende och livliga diskussioner, bl.a. på grund av att vi denna gång mesta-
dels hade två ’discussants’ för varje papper. Deltagarna var mycket nöjda
med inkvarteringen och lokalen på hotel Marienlyst i Helsingør.

Bo Larsson, Lund, var symposiesekreterare.
Efter symposiet uttalade många deltagare sin uppskattning över att

ekonometriämnets ställning i Sverige (och Norden) nu hade uppmärk-
sammats och blivit föremål för en givande diskussion, samt över att så
många universitetslärare och andra intresserade hade fått tillfälle att träf-
fas. Detta framgår av de många hälsningar och brev vi och makarna
Ryde mottog efter symposiet. Jag återger ett norskt och ett danskt brev,
båda adresserade till herr och fru hovapotekare Sven Ryde.

”Som deltakare fra Universitetet i Oslo ved Arne Ryde symposiet i
økonometri — — rettet vi vid avslutningen vår takk for et i alle henseende
særdeles vellykket arrangement til innbyderen Bjørn Thalberg och til

22 Nämnas kan från Sverige, Klevmarken, som också tog del i förberedelserna, och vidare Erik
Ruist, Sten Malmquist, Ragnar Bentzel, Harald Dickson, Tönu Puu, Frans Ettlin, Anders
Westlund, förutom samtliga professorer och docenter i nationalekonomi i Lund. Vidare från
Danmark bl.a. Karl Vind, Ellen Andersen, Sven Danø, Svend Hylleberg, Niels Kærgård; från
Norge bl.a. Arne Amundsen, Herdis Thorén Amundsen, Eric Biørn, Finn Førsund, Tore
Thonstad; och från Finland bl.a. Timo Teräsvirta och Leif Nordberg.

Frans Ettlin, Björn Thalberg,
Anders Klevmarken
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hans dyktige medhjelper, Bo Larsson. Vi fikk da vite att det skyldes
Deres generøsitet at symposiet hade kunnet la seg arrangere.

Vi ønsker å gjøre Dem kjent med vår takknemlighet over å ha fått
delta i et faglig och kollegialt meget utbytterikt Arne Ryde
symposium.”

Herdis Thorén Amundsen, Finn Førsund, Tore
Thonstad, Arne Amundsen.

”Som dansk deltager i Arne Ryde seminariet på Marienlyst vil jeg
gerne have lov at sige Dem en hjertelig tak fordi De ved en donation
gjorde dette møde muligt. Der var enighet om, at det havde været et
overordentlig vellykket og nyttigt møde, ikke blott i kraft af mange
interessante foredrag med tilhørende diskussion, men også derved at
så mange personlige kontakter med nordiske kolleger ble knyttet
eller fornyet – rent bortsett fra at drøftelserna af økonometri-
undervisningen i de nordiske lande sikkert vil få virkninger på fagets
stilling og på undervisningen. De skal også vide, at den smukke tanke,
der ligger bag Deres finansiering av symposiet, står klar for alle
deltagerne og er blevet mødt med taknemelighed. Også her kan jeg
tale på samtlige deltageres vegne; alt dette blev sagt ved afslutningen
af mødet og blev hilst med varmt bifald. Det samme gjelder en tak,
som ble rettet til arrangørene for deres store arbejde.”

Deres Sven Danø

I ett brev där det redogörs för symposiet skriver Björn Thalberg och
Bo Larsson bl.a. följande:

”Många av deltagarna framhöll bl.a. att det hade varit ett unikt
tillfälle för forskare inom ämnena nationalekonomi och statistik att
träffas och diskutera ekonometriska problem som de båda dagligen
är upptagna av om än ofta från olika synvinklar. Det finns all
anledning att förmoda att dessa kontakter och de diskussioner som
förekom under symposiet kommer att verka stimulerande på den
framtida forskningen inom ämnet ekonometri. En speciell grupp
med docent Klevmarken och professorerna Puu och Thalberg arbetar,
med utgångspunkt i synpunkter framförda i debatten om
utbildningen, vidare med frågan hur förbättra studenternas
utbildning i ekonometri.”

Arbetet med denna fråga ledde till att professorerna Klevmarken,
Lybeck, Ruist och Thalberg 1979 ansökte hos Statens Forskningsråd om
anslag till årligt återkommande seminarier i ämnet ekonometri. Syftet
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var att bilda ett forum där ekonometriskt intresserade kunde mötas och
få information om nyheter från forskningsfronten, och där doktorander
och andra kunde ges möjlighet att diskutera sina ekonometriska forsk-
ningsprojekt. Seminarierna skulle alternera mellan universitetsorterna i
Sverige.

 Ansökningen vann gehör, och i maj 1980 arrangerades vid Handels-
högskolan i Stockholm den första så kallade ”Ekonometridagen”. Ar-
rangemanget blev en framgång med 40 deltagare och med den kände
ekonometrikern Jan Kmenta som gästföreläsare. Det andra arrangemanget
ägde rum i Stenungsbaden påföljande år med 48 deltagare och med bl.a.
Nobelpristagaren Lawrence R. Klein som gäst. Sedan har arrangemanget
med ”Ekonometridagarna” fortsatt, med möten vart eller vartannat år.

3.2 The Arne Ryde Symposium on the
Theoretical Contributions of Knut Wicksell.
Frostavallen (Lund), 19-20 September 1977

Styrelsen för Arne Rydes Stiftelse mottog våren 1976 från lärare vid
Nationalekonomiska institutionen följande förslag till nästa Arne Ryde
symposium:

”Knut Wicksell var professor i nationalekonomi och finansrätt vid
Lunds universitet 1901-1916. Han är allmänt ansedd som en av sin tids
främsta nationalekonomer och intresset för hans idéer och hans arbeten
är fortfarande mycket stort och synes ej avta. Det finns åtskillig litteratur
om och kring Wicksells arbeten, och nya synpunkter på hans idéer och
betydelse kommer ständigt fram. Hans idéer har central betydelse på
många områden. Många av de doktorsavhandlingar som för närvarande
skrives i nationalekonomi i Sverige refererar på något punkt till Wicksell,
och det finns också doktorander som mera speciellt sysslar med Wicksells
arbeten.

Då det 1976 är sjuttiofem år sedan Wicksell utnämndes till professor i
Lund ämnar Nationalekonomiska institutionen utge en skrift där vi på
engelska publicerar några av Wicksells arbeten som av någon anledning
ej tidigare är publicerade eller översatta. Det vore, menar vi, en god idé
att följa upp det nämnda jubileet med ett symposium där vi diskuterar
Wicksells idéer och betydelse för teorins utveckling.” - - ” Vi menar att
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ett sådant symposium kan vara mycket stimule-
rande båda för våra lärare och för studenterna på
forskarutbildningen.”

Förslaget fick allmänt stöd, också av ekonomer
utanför Lund. I annonseringen av symposiet skrev
vi bl.a. ”The aim of the symposium is to examine
the effect of Wicksell’s ideas on the development
of economic theory and to discuss the assertion
that - 50 years after his death and 75 years after
he was appointed professor at the University of
Lund - ’Wicksell’s message is not yet exhausted’!”

Arrangemanget ägde rum på Frostavallen den 9-10 september 1977.
Som vid informationssymposiet 1973 var det relativt få icke-nordiska
deltagare (8 personer), men dessa var speciellt inbjudna kända ’Wicksell-
experter’. I övrigt kom det 8 deltagare från Danmark, 6 från Norge, 2
från Finland, hela 41 från Lund och 12 från övriga Sverige. Symposie-
sekreterare var Ingemar Hansson, Lund.23

Följande uppsatser, som utgjorde underlagen för de centrala inläggen
vid symposiet, publicerades i en speciell utgåva av The Scandinavian
Journal of Economics (1978, No. 2):

Torsten Gårdlund, Lund, ”The Life of Knut Wicksell and Some Characteristics of
His Work.”

Don Patinkin, Israel, ”On the Relation between Keynesian Economics and the
’Stockholm School’.”

Göran Ohlin, Uppsala, ”Keynesian Economics and the Stockholm School. A
Comment on Patinkin’s Paper.”

Jens Andvig, Oslo, ” Wicksell’s Influence on Frisch’s Macroeconomics in the
Thirties.”

Ingolf Ståhl, Stockholm, ”Wicksell, Bowley, Schumpeter and the Dolls’ Eyes.”

Luigi L. Pasinetti, Italien, ”Wicksell Effects and Reswitchings of Technique in
Capital Theory.”

Richard Goodwin, England, ”Wicksell and the Malthusian Catastrophe.”

23 De totala utgifterna för arrangemanget, inklusive hotell, resor, publicering m.m. var drygt
74 tusen kronor.

Knut Wicksell
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Michael Hoel, Oslo, ”The Long-run Rate of Profit in an Economy with Natural
Resource Scarcity.”

Trygve Haavelmo, Oslo, ”Wicksell on the Currency Theory vs. The Banking
Principle.”

Lars Jonung, Lund, ”The Long-run Demand for Money – A Wicksellian
Approach.”

Det framgår av titlarna att diskussionerna vid symposiet berörde cen-
trala delar av ekonomisk teori, främst teorihistoria med analyser av
Wicksells förhållande till Keynes och till Stockholmsskolan, men också
centrala delar av Wicksells kapitalteori, penningteori och tillväxtteori.

Redaktören för The Scandinavian Journal of Economics och styrelsen
för Arne Rydes Stiftelse fick en kort tid efter utgivningen av
Wicksellnumret ett erbjudande från Macmillan Press Ltd, London, att
utge detta nummer av tidsskriften i bokform på deras förlag. Vi var i
styrelsen självklart mycket positiva till detta hedersamma erbjudande.
En bok från Macmillan torde bidra till att göra vårt symposium och
Arne Rydes Stiftelse mera känd.24

Vid symposiets öppnande förelåg, som ett led i arrangemanget, i
stencilerad form en engelsk översättning av ett par tidigare icke översatta
arbeten av Wicksell. Det gällde dels Wicksells föreläsningsanteckningar25

till en sommarkurs vid Uppsala universitet 1919 med titel ”Världskriget
ur ekonomisk synpunkt”. Anteckningarna omfattar fyra föreläsningar. I
den första behandlas omställningen från freds- till krigsproduktion un-
der de första krigsåren26 , i den andra behovet av en flexibel valutakurs-

24 Boken ”The Theoretical Contributions of Knut Wicksell”, redigerad av Steinar Strøm och
Bjørn Thalberg, utkom på Macmillans förlag, 1979.

25 Det handskrivna manuskriptet är Wicksells egna anteckningar för föreläsningarna.  De är
inte helt sammanhängande och måste därför i viss grad bearbetas.  Detta och andra manuskript
som blev översatta med anledning av symposiet finns i Wicksell-arkivet vid universitets-
biblioteket i Lund.

26 Wicksell bygger i regel konsekvent på ekonomisk teori och principiella resonemang. Det är,
till exempel, i denna föreläsning intressant att se hur effektivt han använder sitt teoretiska
kapitalbegrepp, som ackumulerade (sparade) insatser av faktorerna arbete och land, till att
förklara det enorma utbrottet av produktiv kraft under krigsåren och svårigheten att uppnå
den tidigare produktionsnivån under den första efterkrigstiden.
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politik, särskilt för nationer som drabbats av inflation. I den tredje före-
läsningen analyseras de potentiella vinster som kan uppstå genom att
många nationer sluter upp bakom Nationernas Förbund, och i den fjärde
diskuteras huruvida kriget berodde på befolkningstryck och om det främ-
jar dagens fredssträvanden att detta tryck reducerades under kriget. An-
teckningarna är bearbetade och översatta av Bengt Reuterskiöld och
Michael Bordo.

Vidare förelåg också en översättning gjord av Göran Ohlin, av kapitel
1, ”Läran om befolkningen, dess sammansättning och förändringar”, i
Wicksells ”Föreläsningar i nationalekonomi. Del I. Teoretisk national-
ekonomi”, Lund 1901.27 The Scandinavian Journal of Economics pu-
blicerade endast Wicksells nämnda föreläsningar om första världskriget,
medan Macmillan’s bokutgåva från symposiet omfattar även Wicksells
kapitel om befolkningen.

Lars Jonung, Torun Hedlund-Nyström och Christina Jonung fortsatte
arbetet med att samla och bearbeta Wicksells manuskript, och vid Arne
Ryde Stiftelsens nästa Wicksell-symposium, i november 2001 (”The Knut
Wicksell Chair Centennial Symposium”), kunde Christina och Lars lägga
fram bokverket ”Att uppfostra det svenska folket. Knut Wicksells opu-
blicerade manuskript.” SNS förlag 2001. (Se avsnitt 7.12.)

Styrelsen, och makarna Ryde, mottog många brev från deltagare som
uttryckte sin uppskattning av symposiet. Här återges endast utdrag ur
två brev, ett från den senare Nobelpristagaren Trygve Haavelmo, och ett
från Göran Ohlin.

27 Wicksells ”Föreläsningar” utkom första gången 1901. I den andra utgåvan, 1911, var det
första kapitlet om befolkningen utelämnat. Wicksell hänvisar här till en något bearbetad version
av kapitlet som han på studenternas uppfordran utarbetat i oktober 1909, för övrigt under sin
fängelsetid på Ystads kronohäkte, och som publicerats i Studentföreningen Verdandis skrifter
1910. Då senare utgåvor av ”Föreläsningar”, och också den engelska översättningen av boken,
byggde på den andra upplagan, hade kapitlet om befolkningen inte blivit översatt tidigare.
Ohlins översättning är baserad på Verdandiutgåvan 1910.
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27 sept, 1977
Til Valborg og Sven Ryde,
”På vegne av norske kolleger og meg selv vil jeg gjerne få takke for

anledningen til å få delta i årets Arne Ryde Symposium. Det var et
effektivt så vel som hyggelig arrangement og faglig sett meget
givende.”

Trygve Haavelmo

4 okt., 1977
Hovapotekare och Fru Sven Ryde,
”Symposiet handlade denna gång om Knut Wicksell, som

visserligen är allmänt erkänd som Sveriges, om icke Nordens, största
nationalekonom hittills, men som ändå i många avseenden inte fick
de lärjungar och den efterföljd han förtjänade. Min farbror Bertil
fick nog mera skjuts på den internationella handelsteorins område
från Cassel. Myrdal tog upp Wicksells arbete på det penningpolitiska
området, men de stora centrala och teoretiska frågeställningar som
Wicksell var genialisk nog att se och kämpa med mötte icke
tillnärmelsevis den uppmärksamhet här i Sverige som hans starka
engagemang i dagsaktuella politiska frågor.”

”De uppsatser vi fick diskutera hade en utomordentlig spännvidd
som belyste hur stort Wicksells inflytande skulle ha varit om han
icke varit verksam i en så pass isolerad kulturkrets. De utländska
deltagarna var naturligtvis alla Wicksellbeundrare – annars skulle de
inte ha bidragit och medverkat – men de var också bland de bästa
internationella ekonomerna idag.”

”Arne Ryde-symposierna har redan blivit förknippade med den
högsta kvalitén av teoretisk ekonomisk forskning i Sverige. Det är
något vi innerligt väl behöver i en tid då grundforskningen försummas
medan kortsiktigare utredningsprojekt körs fram.

Det gläder mig att kunna ta detta tillfälle att få uttrycka vad jag
tänkte under symposiets lopp och framföra mitt varma personliga
tack för det stöd som möjliggjort dessa arrangemang, som håller Er
sons namn så levande inom svensk ekonomisk vetenskap.”

Göran Ohlin
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3.3 Arne Ryde symposium on Theories of Economic
Institutions. Frostavallen (Lund), 3-4 September 1979

I vårt ’Call for papers’ hösten 1978 skrev vi bl.a.: ”The symposium will
focus on the behaviour of and interplay between institutions in a society
characterized as a mixed economy. Fields which are of interest for the
symposium could thus include contracts and property rights, public
choice, unions, bureaucracies and labour-managed enterprises/institu-
tions.”

Annonseringen av symposiet gav stort gensvar. Antal deltagare blev
drygt 60, varav 8 från USA och Canada och 8 från andra länder utanför
Norden28 , 5 från Danmark, 31 från vår egen institution samt 9 delta-
gare från övriga Sverige. Bland deltagarna återfanns flera framstående
statsvetare.

Stefan Hedlund var sekreterare för symposiet och i kommittén ingick
Bengt Höglund, Lars Jonung, Ingemar Ståhl och Björn Thalberg.29

De flesta inläggen publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift (The Swe-
dish Journal of Political Science), Lund, som ägnade ett speciellt num-
mer av tidskriften åt symposiet.30 Följande uppsatser publicerades:

Carl J. Dahlman, USA, ”On Property Rights, Transaction Costs, and Economic
Institutions.”

Mats Lundahl, Lund, ”Population Pressure and Agrarian Property Rights in Haiti.”

James M. Buchanan, USA, ”Resource Allocation and Entrepreneurship.”

Dennis C. Mueller, USA, ”Power and Profit in Hierachical Organisations.”

Svetozar Pejovich, USA, ”The Economic Position of the Enterprise in the Yuguslav
Economy.”

Per-Olof Bjuggren, Lund, ”Efficiency and Transferability of Ownership Rights –
A Comparison Between the Capitalist Firm and the Socialist Firm.”

Levis A. Kochin, USA, ”The Social Costs of Union Gains.”

28 Bland dessa fanns flera mycket kända forskare, bl.a. den senare Nobelpristagaren James Buchanan.

29 Utgifterna för symposiet (exklusive publiceringsutgifter) belöpte sig till drygt 67 tusen kronor.

30 Statsvetenskaplig tidskrifts specialnummer ”Theories of Economic Institutions”, nr. 5 1980.
Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) bidrog med 25 tusen kronor till
tryckningen av numret, som kostade cirka 30 tusen kronor.
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Michael Bordo and Daniel Landau, Canada, ”The Supply and Demand for
Protection: A Suggestion for a Positive Theory of Democratic Government.”

Friedrich Schneider and Werner W. Pommerehne, Schweiz, ”Illusions in Fiscal
Policy: A Case Study.”

Thomas Wilson, Skottland, ”Welfare Economics and the Welfare State.”

Redaktörer för specialnumret var Lars Jonung och Ingemar Ståhl. De
skriver i sin inledning bl.a.: ”It is fitting that these papers should be
published by the Statsvetenskaplig Tidskrift. For a long time the Statsve-
tenskaplig Tidskrift has contained contributions not only in political
science but also in economics. When neo-classical micro-theory and
Keynesian macro-theory dominated economic science, Johan Åkernan,
Professor of Economics in Lund between 1944 and 1961, argued strongly
for a more synthetic approach to research in economics in which the
institutional framework and political behaviour are an integral part.
Åkerman was a pioneer in studies of the interaction between economic
and political developments.”

Symposiet uppmärksammades i flera tidningar. Speciellt var man in-
tresserad av diskussionerna kring det jugoslaviska experimentet med
löntagarstyrda företag (Pejovich’s uppsats). Bl.a. citerades Dennis Mueller



29

som menade att det var viktigt att våga satsa på experiment på det här
området, och att löntagarstyre skulle kunne fungera i små företag om än
knappast i stora. Vidare citerades Buchanan, som hörde till tvivlarna.
Han menade att löntagarstyrda företag skulle redan ha haft sin givna
plats i marknadsekonomin om de verkligen vore effektiva.
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Kapitel 4

Symposier och annan verksamhet
under 1980-talet

4.1 The Fifth Arne Ryde Symposium:
The Economics of Social Insurance
Frostavallen (Lund), August 27-28, 1981

För 1980-talets första symposium valdes ett område som intresserade
många forskare vid institutionen och som också var politiskt sett mycket
aktuellt. I vårt ’Call for papers’ höstterminen 1980 skrev vi bl.a.: ”The
symposium is focussing on theories, policies and institutions concerning
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social insurance. Formal insurance institutions as well as informal security
arrangements may be considered. Topics of interest are for example:
Optimal insurance policies regarding old age, disability, sickness, and
unemployment; the incidence of different private and public systems;
effects on labour supply, saving behaviour; etc.”.

Intresset för symposiet var stort och arrangemanget blev vårt hittills
största. Listan över deltagarna omfattar 83 namn; av dessa var 7 från
USA, 11 från Europa utanför Norden, 3 från Finland, 2 från Danmark,
2 från Norge, och 48 från Lund. 22 uppsatser lades fram och diskutera-
des (bl.a. av på förhand vidtalade ’discussants’). Det blev nödvändigt att
ha parallella sessioner båda dagarna.

Symposiet organiserades av Lars Söderström31  och symposiesekreterare
var Carl Hampus Lyttkens.32

 Det internationellt mycket ansedda förlaget North Holland publice-
rade 1983 boken ”Social Insurance. Papers presented at the 5th Arne
Ryde Symposium, Lund, Sweden, 1981”,33 med Lars Söderström som
redaktör. Boken omfattar följande uppsatser:

B. J. Nalebuff och H. R. Varian, Harvard, ”Some aspects of risk sharing in
nonclassical environments.”

B-A. Wickström, Bergen, ”Income redistribution and the demand for social
insurance.”

M. Lundahl, Lund, ”Insuring against risk in primitive economies: The role of
prestige goods.”

P. G. Edebalk och Å. Elmér, Lund, ”Social insurance in Sweden.”

31 Kommittén för symposiet och för konferensvolymen bestod av Lars Söderström, Ann-
Charlotte Ståhlberg, Bengt Jönsson, Göran Skogh och Eskil Wadensjö.

32 Utgifterna för symposiet (exklusiva symposievolymen) belöpte sig till cirka 102 tusen kronor
varav 35 tusen för resor.

33 North Holland gav ut boken i sin serie Studies in Public Economics. Publiceringen gav utmärkt
publicitet då North Holland är ett av de ledande förlagen i fråga om ekonomisk litteratur. Vi
svarade själva för det redaktionella arbetet inklusiva referee behandling av uppsatserna och
utskrifter. Kostnaderna för utgivningen av konferensvolymen uppgick till cirka 39 tusen kronor,
varav 20 tusen kronor täcktes av bidrag från Söderbergs Stiftelse.
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R. G. Evans, British Columbia, ”The welfare economics of public health insurance:
Theory and Canadian practice.”

P. Zweifel, Zurich, ”Inflation in the health care sector and the demand for insurance:
A micro study.”

A-C. Ståhlberg, Lund, ”Public pensions and private saving. A brief review of the
Swedish system.”

B. van Praag och H. Emanuel, Leiden, ”On the concept of non-employability
with respect to a non-homogeneous labour force.”

F. A. J. Bosch och C. Petersen, Rotterdam, ”Disability as an economic phenomenon:
A first approach to estimate hidden unemployment among disability beneficiaries.”

R. H. Haveman och B. L. Wolfe, Wisconsin, ”A probabilistic choice analysis of
the labour supply decisions of older men.”

R. V. Burkhauser och J. F. Quinn, Vanderbilt Univ. Tennessee, ”Financial incentives
and retirement in the United States.”

P. J. Pedersen, Aarhus, ”Inflationary effects of unemployment insurance: An
international survey.”

Vi mottog hösten 1981 flera uppskattande brev från deltagare i
symposiet. Till exempel skriver en holländsk deltagare till Valborg och
Sven Ryde:

”As a participant in the Arne Ryde Symposium on the economics
of social security in Frostavallen on the 27th and 28th of August 1981,
I just would like to thank you for the occasion you have offered in
the honour of your son for an international group of experts to come
together and discuss this important subject, important as the ever
increasing financial burden of social security is a matter of general
concern in the western world.

 The symposium could be called a tremendous success. The quality
of the papers was generally very high. The accomodations at the
conference centre were excellent and the setting in your ’Skåne’
landscape was splendid.”

Your sincerely, Drs. Han Emanuel.
The Social Security Council, Zoetermeer,
Netherlands.
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4.2 Arne Ryde Symposium on Pharmaceutical Economics
Helsingborg, 27-28 september, 1982

Stiftelsen hade, som tidigare nämnts, arrangerat symposier vartannat år
från 1973 till 1981, men 1982 bröts detta mönster. Vi ville hedra dona-
torn Sven Ryde med ett symposium med anledning av hans åttioårsdag.
Det var naturligt att välja temat ’läkemedelsekonomi’, då Sven hade fors-
kat inom det farmaceutiska området och varit apotekare i många år. En
annan grund för detta val av tema var att det från Nationalekonomiska
institutionen några år tidigare hade skett en avknoppning i form av In-
stitutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE34 , där man hade kommit
i gång med viss forskning på området.

I vårt pressmeddelande skrev vi bl.a.:

”Läkemedelsekonomi är temat för symposiet - f.ö. det första i sitt
slag i Norden. Forskare från USA och Västeuropa deltar med
uppsatser i symposiet.

 Arrangörer är Nationalekonomiska institutionen vid Lunds
universitet i samarbete med IHE - Institutet för hälso- och
sjukvårdsekonomi, Lund.

Björn Lindgren, projektledare vid IHE berättar att intresset för
symposiet varit mycket stort och att man inte kunnat ta emot alla de
forskare som velat bidraga eller deltaga.

Läkemedelsekonomi är en ganska ny forskningsgren. Den är
betydligt mer utvecklad utomlands och vi hoppas att årets Arne Ryde
Symposium ska stimulera till forskning även i Sverige.”

Listan över deltagare omfattar 74 namn fördelade på 12 länder. Det
var bl.a. 11 deltagare från USA, 5 från England; och från Frankrike,
Schweiz och Tyskland alla 4. Lund hade 18 deltagare och övriga Sverige
19. Bland de sistnämnda var det relativt få ekonomer men desto flera
medicinare och jurister, representerande läkemedelindustrin eller offent-
liga organisationer inom hälso- och sjukvårdsområdet.35 Även bland de

34 Institutet påbörjade sin verksamhet i Lund år 1979. Det leddes först av Bengt Jönsson och
mellan 1982 och 1991 av Björn Lindgren, båda tillhörande den grupp av doktorander som
haft Ingemar Ståhl som vetenskaplig ledare.

35 Representerat var bl.a. Riksrevisionsverket , Landstingsförbundet, Läkartidningen och
Farmaceutisk Tidskrift.
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utländska gästerna återfanns
många representanter för läke-
medelindustri och offentliga myn-
digheter.36

Programkommittén för sym-
posiet utgjordes av Bengt Jönsson,
Björn Lindgren, Ingemar Ståhl,
Lars Söderström och Björn Thal-
berg. Symposiesekreterare var
Raymunda Silverberg, IHE.37

Det var hela 13 föreläsningar, hållna i plenum, av speciellt inviterade
’keynote speakers’. 7 av dessa föreläsningar publicerades i symposievo-
lymen ”Pharmaceutical Economics. Papers presented at the 6th Arne Ryde
Symposium, Helsingborg, Sweden 1982”:

P. Zweifel, Zürich, ”Drugs as an ambulatory care technology: Costs and benefits
to the insurer.”

R. E. Leu, Basel, ”Medical technology assessment in terms of improved life quality.”

A. Maynard och K. Hartley, York, ”The regulation of the pharmaceutical industry.”

 J. Parker, New Zealand, ”Regulatory stringency and the international diffusion
of drugs.”

S-N. Wiggins, Texas, ”The effects of US pharmaceutical regulation on new
introductions.”

S. Y. Wu, Iowa, ”Social and private returns derived from pharmaceutical
innovations: Some empirical findings.”

J. S. Landefeld, Washington D.C., ”Measuring the returns to biomedical research:
Issues and problems.”

De övriga inbjudna föreläsningarna var:
D. Taylor, Office of Health Economics, London, ”Pharmaceuticals and the costs
of health - the British experience.”

S. Sandier och A. Mizrahi, Paris, ”The consumption of pharmaceuticals and its
place in the health care expenditures in France.”

36 Bl.a. var det brittiska hälsodepartementet representerat samt USA’s handelsdepartement.

37 Kostnaderna för symposiet, och för symposievolymen, var respektive 127.587 kronor och
50.000 kronor. Arne Rydes Stiftelse och IHE stod för hälften vardera.

Besök i apoteket Kärnan. Fr. v. Bengt Jönsson,
Gabriella Pedroni, Björn Lindgren, Björn
Thalberg, J. Steven Landefeld.
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E. Mansfield, Pennsylvania, USA, ”The economics of innovation - a review.”

A. Brenna och C. Lucioni, Milano, ”The impact on drugs’ consumption and
expenditures of the introduction of a differentiated ticket moderateur in Italy.”

A. Brandt, Basel, ”Quality competition and pricing.”

L. Adler, Västerås, ”Regulation of pharmaceutical prices.”

8 uppsatser presenterades och diskuterades i fyra parallella sessioner.38

Av dessa uppsatser är följande 5 tryckta i symposievolymen:
J. W. Hay, University of Connecticut, USA, ”Variation in US per capita
pharmaceutical expenditures: Are drug health care complements or substitutes?”

G. Pedroni, Basel, ”Drugs and adverse reactions: An economic view of a medical
problem.”

H. Grabowski and J. Vernon, Duke University, USA, ”A computer simulation
model of pharmaceutical innovation.”

W. M. Wardell and L. E. Sheck, University of Rochester, USA, ”Is pharmaceutical
innovation declining?: Interpreting measures of pharmaceutical innovation and
regulatory impact.”

T. D. Dao, Pharmaceutical Manufacturers Association, USA, ”Drug innovation
and price competition.”

Man lägger märke till att konferensvolymen saknar skandinaviska in-
lägg. Redaktören, Björn Lindgren, gav följande kommentar: ”As one
might conclude from the absence of Scandinavian contributions to this
volume, pharmaceutical economics is a relatively new branch of research,
one that is still fairly inchoate in the Scandinavian countries. In fact, one
reason for the chosen theme was to encourage Scandinavian researchers
to enter a fascinating new field of research.”

Detta symposium fick något större uppmärksamhet i media än de tidi-
gare. Till exempel tog en tidning upp Gabriella Pedronis ifrågasättande
av de mycket stränga krav som ställs för godkännande av nya läkemedel.
”Pedroni är medveten om att det låter krasst att ställa upp riskkalkyler,
dvs. att helt enkelt räkna med att ett antal människor dör av läkemedels-
biverkningar. Men utan läkemedlet dör betydligt fler.” ”Pedroni anser

38 Uppsatserna presenterades av utvalda ’discussants’, varefter författarna kommenterade,
efterföljt av allmän diskussion. Varje uppsats ägnades kring 50 minuter.
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att biverkningskatastrofer lett till att många länder ställt alltför stränga
krav på fabrikanterna. Att upptäcka alla biverkningar innan ett preparat
släpps ut på marknaden är ekonomiskt omöjligt.”39

I symposieprogrammet ingick ett besök på museet ”Kungliga Hov-
apoteket Kärnan” med den gamla inredningen från 1886 jämte labora-
torieutrustning m.m. som Valborg och Sven Ryde överlämnat som gåva
till Helsingborgs museum 1959. Makarna Ryde tog för övrigt ivrig del i
förberedelserna inför symposiet och hade kommentarer till flera av upp-
satsarna. De mottog efter detta symposium ovanligt många brev och
hälsningar från deltagare. Ett exempel är schweizaren Peter Zweifels brev,
vari han bl.a. skriver:

”Having participated in both the 1981 and 1982 Symposia (on
Social Security in Frostavallen and on Pharmaceutical Economics in
Helsingborg), I can inform you that I profited tremendously from
the exchange of ideas with leading scholars in the respective fields.
Quite generally, researchers working in new fields and coming from
small countries have always lacked an international forum where
findings can be discussed and criticised for future improvement. The
Arne Ryde Symposium with its friendly club-like atmosphere has
filled this gap in an ideal manner and is becoming rapidly renowned
for this.

You have turned a great personal loss into a great benefit for many.”

4.3 The 7th Arne Ryde Symposium,
”The Primary Sector in Economic Development”
Frostavallen, August 29-30, 1983

Valet av tema motiverades av det starka intresset för u-landsfrågor vid
denna tid inte minst bland yngre doktorander vid de svenska national-
ekonomiska institutionerna.40  Enligt vårt ’Call for papers’ var: ”The topic
of the Symposium chosen against the background of the importance of
agriculture and mineral resources in the development of the Third World.

39 Sydsvenska Dagbladet 28 sept. 1982.

40 Jfr att det var osedvanligt många svenska inlägg på konferensen; av 31 uppsatser var 7 från
Lund och 3 från övriga Sverige.
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Fields of interest for the Symposium could thus include: the role played
by the primary sector in the development process, a lagging primary
sector as an obstacle to development, the impact on the primary sector
of change in the remainder of the economy.”

Vårt ’Call for papers’ fick osedvanligt stort gensvar. Vi mottog drygt
40 uppsatser varav 31 presenterades och diskuterades på symposiet.
Antalet deltagare var 78, varav 9 från UK, 5 från USA, 32 från National-
ekonomiska institutionen i Lund och 14 från övriga Sverige41, samt 6
afrikanska gäststuderande i Sverige.

Kommittén för symposiet bestod av Mats Lundahl (ordförande), Göte
Hansson, Bo Södersten och Björn Thalberg.42

41 Flera av forskarna från ’övriga Sverige’ var ekonomhistoriker eller lantbruksekonomer.

42 Utgifterna för symposiet belöpte sig till 167.342 kronor.  För symposievolymen var utgifterna
58.524 kronor varav 40.000 kronor var bidrag till tryckningskostnaderna.
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Konferensvolymen43  omfattar 18 uppsatser, fördelade på 5 avsnitt:
Part One: The Role of the Primary Sector:

 M. J. Mamlakis, University of Wisconsin, ”The primary sector: Composition
and functions.”

E. Boserup, Switzerland , ”The role of the primary sector in African development.”

A. Bigsten, Göteborg, ”What do smallholders do for a living? Some evidence from
Kenya.”

Part Two: Problems of Stagnation and Income Distribution:
A. Ahmad, Lund, ”The effect of population growth on a peasant economy: The
case of Bangladesh.”

M. Lundahl, Lund, ”Agricultural stagnation in Chile 1930-55: A result of factor
market imperfections?”.

P. Lundborg, Göteborg, ”The distribution of income in Brazil and its dependence
on international and domestic agricultural policies.”

C. Gunnarsson, Lund, ”Growth and stagnation in the Malaysian rubber smallholder
industry.”

Part Three: Trade in Primary Products:
E. Horesh and S.Joekes, University of Bath, England, ”The impact of primary
export on the Ghanaian economy: Linkages and leakages from mining and cocoa
1956-69.”

B. Södersten, Lund, ”Mineral–led development: The political economy of
Namibia.”

R. Findley, Columbia University, ”Primary exports, manufacturing and
development.”

M. Roemer, Cambridge,USA, ”Dutch disease in developing countries: Swallowing
bitter medicine.”

F. Kirwan, University of Strathclyde, Glasgow, ” Migration and emigrants’
remittancies: Theory and evidence from the Middle East.”

Part Four: Generating Change:
I. G. Simpson, University of Leeds, England, ”Dynamic aspects of agricultural
policy: Intervention or regulation?”

T. Alberts, Lund, ”Peru – 20 years of agrarian reform.”

A. S. Englander, Federal Reserve Bank, USA, ”The interaction of research and
training in agricultural development.”

43 ”The Primary Sector in Economic Development. Proceedings of the Seventh Arne Ryde
Symposium, Frostavallen, August 1983.” Edited by Mats Lundahl. Croom Helm, London 1985.
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Part Five: The Socialist Experience
S. Hedlund, Lund, ”On the socialisation of labour in rural cooperation.”

B. J. Ndulu and L. A. Msambichaka, Tanzania, ”Agricultural development in
Tanzania 1961-82: Performance and major constraints.”

M. Beresford, Cambridge, England, ”Agriculture in the transition to socialism:
The case of South Vietnam.”

Symposiet fick åtskillig uppmärksamhet i sydsveriges tidningar med över-
skrifter som: ”All världens ekonomer i Höör”, ”Råvaror tema på symposium
i Lund”, ”Matsändningar ingen u-hjälp”, ”U-landsspecialist anser att bi-
stånd hindrar utveckling”, och ”Livsmedelshjälp hindrar u-länders egen ut-
veckling”. De tre sistnämnda rubrikerna syftar på den kända danska u-lands-
ekonomen Ester Boserups inlägg där hon analyserar hur omfattande ’food-
aid’ program tenderar att på ett olyckligt sätt hindra den inhemska produk-
tionen av livsmedel. Boserup argumenterar för att i-länderna i stället borde
stimulera de fattiga att själva producera och saluföra baslivsmedel.

4.4 The Eight Arne Ryde Symposium
”Incentives and Economic Systems”
Frostavallen, 26-27 August, 1985

I vår annonsering av symposiet skrev vi bl.a.:

”We intend to concentrate primarily on the Swedish type of mixed
economy, the Japanese model of a market system, and the centrally
controled system of the Soviet type. The incentive structures in these
three types of systems offer many interesting contrasts. It is considered
today that the performances of all three have deteriorated in some
important aspects. Attempts to compare and contrast the incentives
mechanisms within the various systems are thus of great interest.
Emphasis will be on mechanisms and structures from the macro
perspective, but papers on relevant micro topics are also invited.”44

44 Kommittén för symposiet var Stefan Hedlund, Göte Hansson, Mats Lundahl, Lars
Söderström och Björn Thalberg. Symposiesekreterare var Claudio Vedovato.
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 67 ekonomer45  från 12 länder deltog i symposiet. Det var 5 deltagare
från Danmark, 3 från UK, 2 från respektive USA, Japan och Finland, 35
från Lund och 12 från övriga Sverige. I allt presenterades 22 uppsatser
vid symposiet, varav 13 blev publicerade i konferensvolymen ”Incentives
and Economic Systems”,46  under fem rubriker:

Part One: The General View
P. Pelikan, IUI Stockholm, ”The formation of incentive mechanisms in different
economic systems.”

M. Aoki, Japan, ”Incentives to share knowledge and risk: An aspect of the Japanese
industrial organization.”

45 Såvitt jag kan se var t.ex. tyvärr inga psykologer med.

46 ”Proceedings of the Eight Arne Ryde Symposium, Frostavallen, 26-27 August 1985.”  Croom
Helm, London, 1987, 360 sidor. Redaktör Stefan Hedlund. Boken är dedicerad minnet av
donator Valborg Ryde,  som deltog i sammanträden för förberedelserna av symposiet men dog
innan boken utkom.
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Part Two: Incentives and the Command Economy
H. Aage, København, ”Labour incentives and collective wage systems in Soviet
industry.”

S. Oxenstierna, Stockholm, ”Labour hoarding and attempts at labour saving in
the Soviet economy.”

S. Hedlund, Lund, ”Soft options in central control.”

P. Sutela, Helsinki, ”Economic incentives in Soviet pre-war economic thought.”

Part Three: Incentives in Agricultural Transformation
A. Nove, Glasgow, ”Chinese reforms from a Soviet perspective.”

M. Lundahl and B. J. Ndulu, Lund and Dar es Salam, ”Market related incentives
and food production in Tanzania: Theory and experience.”

H. Barkai, Jerusalem, ”Kibbutz efficiency and the incentive conundrum.”

Part Four: Incentives and the Welfare State
D. M. Nuti, Firenze, ”The share economy: Plausibility and viability of Weitzman’s
model.”

R. S. Toikka and W. L. Dreifke, USA, ”An economic theory of workfare.”

T. Kronsjö, Birmingham, ”British work incentives and the IR/DHSS effective tax
system: An essay designed to provoke discussion.”

Part Five: A Final Note
B. Thalberg, Lund, ”’Productive’ and ’non-productive’ economic activities: A note
on Haavelmo.”

Symposiet fick relativt livlig uppmärksamhet i tidningarna. Några ex-
empel på rubriker: ”Sjuttital ekonomer diskuterar arbetsvilja.” ”Dålig
arbetsvilja i välfärdsstater.” ”Tre länder nagelfars. När japanen jobber
extra, jobbar svensken svart och ryssen inte alls.” ”Varför jobbar japaner
flitigt och inte vi?” ”Japan enda undantag. Ingen har lust att jobba.”

Valborg och Sven Ryde mottog också denna gång många hälsningar
och tacksamma brev från deltagare. 47

47 Till exempel skrev tre danska deltagare: ”Der turde være enighed om, at symposiet var en
stor succes på enhver måde. Det var på et højt faglig plan, arrangementet fungerade perfekt,
og vi var meget glade for at møde kolleger i så smukke og fornemme omgivelser.  Vi vendte
hjem med et betydligt faglig utbytte, som vi håber også vil sætte seg spor i vor undervisning,
og med verdifulde internationale kontakter. Allt dette skylder vi Dem stor tak for.”

Hjertelige hilsener fra Deres Sven Danø,  Jørgen Birk Mortensen,  Hans Aage.
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De samlade utgifterna för själva symposiet uppgick till 163.380 kro-
nor, medan utgifterna för konferensvolymen var 66.458 kronor.

4.5 Arne Ryde symposium om politisk ekonomi
Marienlyst, Själland, 11-12 juni 1987

Det nionde symposiet riktade sig till nordiska del-
tagare. Speciellt inviterade gästföreläsare var Jon
Elster och Aanund Hylland, både från universite-
tet i Oslo. Antal deltagare var 57, varav 47 från
Lund.

Temat var de centrala ekonomisk-politiska
beslutsproblem som uppkommer i den moderna
’blandekonomin’ till följd av den simultana an-
vändningen av flera artskilda beslutsmekanismer.

Vid symposiet uppmärksammades Bengt Hög-
lund, som det året pensionerades från sin

professorstjänst i Lund. Höglund, som 1984 skrivit läroboken ”Spelet
om resurserna i den svenska blandekonomin”48, hade bl.a. analyserat,
delvis i ett spelteoretisk perspektiv, hur olika typer beslutsmekanismer
kan vara relaterade till varandra, och hur framväxten av politiskt starka
organisationer gjort analyser av förhandlingar allt mer betydelsefulla.

Konferensvolymen49 omfattar följande uppsatser:

Part I. Cooperation and Economic Organization
J. Elster, Oslo, ”Utility, duty and fairness: Some problems in the theory of collective
action.”

H. Carlsson, Lund, ”How common is common knowledge? Boundedly
sophisticated players play the finitely repeated prisoners’ dilemma.”

L. Werin, Stockholm, ”Rights and costs in a model of the economic system.”

48 En kursbok i undervisningen i Lund under många år.

49 ”Problems of the Mixed Economy: Cooperation, Efficiency, and Stability.  Papers presented
at the 9th Arne Ryde Symposium, Elsinore, Denmark, 1987.” North-Holland, Amsterdam,
1990,  210 sidor.  Redaktörer Hans Carlsson och Bo Larsson, båda Lund.  Boken är utgiven
i North-Holland’s välrenommerade serie Contributions to Economic Analysis, no. 189.

Bengt Höglund
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G. Skogh, Lund, and C. Stuart, Santa Barbara, ”Costs of rivalry and horizontal
mergers.”

Part II. Conflicting Objectives and Instability
A. Hylland, Oslo, ”The welfare state: Problems and challenges from a decision-
theoretical point of view.”

B. Höglund, Lund, ”Some decision features of a mixed economy.”

Part III. Taxation and Public Policy Evaluation
L-G. Svensson, Lund, ”Efficient income taxation and stability.”

I. Hansson, Lund, and C. Stuart, Santa Barbara, ”Public policy evaluation when
taxes matter: The importance of second best.”

E. Mellander and B. C. Ysander, Uppsala, ”Analyzing productivity and efficiency
in the absence of output measures.”

Part IV. The Role of Institutional Design
A. Kruse, Lund, ”Demographic structure and labour supply in a pay-as-you-go
pension system: Effects on contributions and benefits.”

L. Söderström, Lund, ”Fiscal federalism, revenue sharing and the size of
government.”

Kommittén för symposiet bestod av Hans Carlsson, Göte Hansson,
Ingemar Ståhl, Björn Thalberg och Bo Larsson som också var sekrete-
rare. Utgifterna belöpte sig till 181 tusen kronor (exklusive konferens-
volymen).

4.6. Arne Ryde Symposium
”Nya trender inom offentlig ekonomi”
Lund 3 juni 1988

Samtliga uppsatser vid vårt tionde symposium är skrivna av doktorander
och yngre lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Ett typiskt drag
är att många tar upp relativt nya och okonventionella ämnen inom na-
tionalekonomin, såsom sjukvårdsekonomi, rättsekonomi och miljö-
ekonomi. Dessutom behandlas finansiell ekonomi och effektivitet i den
offentliga sektorn. Uppsatserna är influerade av Ingemar Ståhl, vars ut-
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gångspunkt har varit att ekonomisk teori50  med
fördel kan tillämpas på de flesta områden av
mänsklig verksamhet, och symposiets uppsatser
vittnar om hans förmåga att initiera och stimulera
projekt på nya fält.

Symposiet arrangerades i förbindelse med Ståhls
femtioårsdag i juni 1988. Det kunde, som första
symposium, anordnas i det nya Holger Crafoords
Ekonomicentrum i Lund som stod färdigt våren
1988. Det var i allt 48 deltagare från National-

ekonomiska institutionen och 20 gäster, i huvudsak från Stockholm och
Lund.51

Symposievolymen, ”Nya fält för marknadsekonomin. En bok tilläg-
nad Ingemar Ståhl”, med Lars Jonung som redaktör, utkom på SNS
Förlag, 1990. Den omfattar följande uppsatser:

Del I. Den svenska välfärdsstaten
I. Persson, ”Välfärdsstaten och individens förmögenhetstillgångar.”

L. Söderström, ”Avgiftsbestämd tilläggspension – ett alternativ till ATP?”

I. Hansson och C. Stuart, ”Varför är skatterna så höga i Sverige?”

Del II. Effektiviteten i den offentliga sektorn
B. Lindgren, ”Konsumentinflytande och konkurrens i svensk sjukvård – är det möjligt?”

B. Jönsson, ”Medicinsk teknologi – utveckling, utnyttjande och utvärdering.”

P. Stenkula, ”Utbildar vi för mycket?”

K. Lidgren, ”Svensk miljöekonomi – från teori till praktik.”

Del III. Företag och finansiella marknader
P-O. Bjuggren, ”Företagsformer, ägande och kontroll.”

G. Skogh, ”Handel och distribution i kontraktekonomisk analys.”

P. Högfeldt och B. Hansson, ”Finansiell ekonomi – arbitrageprincipen och
optionspristeorin.”

L. Jonung, ”Inflationsförväntningarna i Sverige.”

50 Han är speciellt inriktad på marknadsekonomisk teori.

51 Utgifterna för symposiet var 57.073 kronor (exklusive tryckningskostnader).

Ingemar Ståhl
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Boken avslutas med ett personligt präglat efterord av Ingemar Ståhl
under rubriken ”Att vara politisk ekonom i välfärdsstaten”. Han tecknar
här en bild av sina studier vid Stockholms högskola och som stipendiat
i Oslo, samt av sin forskning för ”Värdesäkringskommittén” och sina
övriga insatser i offentlig verksamhet. Vidare kommenterar han sina
doktoranders forskningsinsatser samt egna initiativ, som bl.a. upprät-
tandet av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

4.7 ’Ekonometridagarna’ 1983 och 1987

Förutom 1980-talets symposier tog stiftelsen även ansvaret för arrang-
emangen av de så kallade ’Ekonometridagarna’ år 1983 och 1987. Detta
var, som beskrivits i avsnitt 3.1, möten som alternerade mellan de natio-
nalekonomiska institutionerna i Sverige, där ekonomer och statistiker
diskuterade ekonometriska frågor, och där doktorander med ekono-
metriskt inriktade avhandlingar kunde få råd och stimulans. Styrelsen i
Arne Rydes Stiftelse var speciellt intresserad av att stödja dessa arrang-
emang vars idé kan föras tillbaka till Arne Ryde symposiet om ekonome-
tri 1975.

’Ekonometridagarna’ 1983, Bäckaskog Slott, 9-10 maj. Huvudtemat
för konferensen var ”simuleringsmetoder i ekonometrisk teori och praxis”.
Vi inbjöd (som ’keynote speakers’) två kända italienska forskare på om-
rådet, Carlo Bianchi och Giogio Calzolari från universitetet i Pisa, som
bidrog med ett föredrag ”On the method of simulation experiments in
economics.” Vidare bidrog som ’keynote speaker’ också T.J.Rothenberg,
USA, med ett föredrag ”A simulation model for forecasting residential
energi demand in the U.S.”.

Följande svenska uppsatser ventilerades: S.Gustavsson ”Trends in female
labour force participation in Sweden.” S.Blomquist ”The effect of income
taxation on male labour supply in Sweden.” K.R.Sjöholm ”Private
consumption and expenditure control in Sweden.” A.Markowski/
T.Franzén ”Valutaflöde och kreditpolitiken.” Y.Åberg ”En modell för
beräkning av produktionssamband med tillämpning på vissa OECD-
länder.” L.Jansson ”Technical change and vintage models; an econometric
case study.” B.Gustafsson ”Macroeconomic performance, old age security
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and the rate of social assistance recipients in Sweden.” K.Brännäs ”Small
sample properties of estimators and tests in linearized duration models.”
J.Häggström, D.Lindskog, B.Sigurjónsson ”Inflation, income
redistribution and exchange rate policy: The case of Iceland.”
D.Brownstone, P.Englund, M.Persson ”A micro-simulation model of
the Swedish housing market.” J. Weibull ”A dynamic model of
disequilibrium in the housing market.”

47 lärare och doktorander deltog i mötet, varav 20 från Stockholm, 9
från Lund och 7 från Göteborg. Sekreterare för konferensen var Irene
Andersson, Lund.52

1987 var det åter Lunds tur att arrangera ’Ekonometridagarna’. Kon-
ferensen ägde rum på Marienlyst i Helsingør 14-15 maj. Huvudtalare
var David Hendry53  som föreläste över två teman, ”On the credibility of
econometric evidence” och ”Econometric modelling with cointegrated
variables.”

Följande uppsatser diskuterades: P. Englund/A. Vredin, ”The current
account, supply shocks, and accomodative fiscal policy: Interpretation
of Swedish post-war data.” T. Teräsvirta, ”Factors affecting firms’
employment plans in Finnish manufacturing industries.” T. Laitila,
”Assymptotic misspecification biases for Heckman’s two-step estimator.”
B.Törnkvist, ”Characterizing parameter variability by the MOSUMSQ
test statistic.” Krusell/A. Warne, ”Estimating the demand for money in
Sweden. An alternative approach.” L.Flood, ”Effect of taxes , wages, and
socioeconomic variables on market and non-market work.” N.Gottfries,
”Regulation, financial buffer stocks, and short-run adjustment: An
econometric case study of Sweden, 1970-82.”

Antalet deltagare var 40, varav 15 från Stockholm, 12 från Lund, 6
från Göteborg, 3 från Uppsala, 3 från Umeå och 1 från Island. Sekrete-
rare var Erling Petersson, Lund.

I juni 1987 mottog Sven Ryde ett brev från professor Erik Ruist, Stock-
holms Handelshögskola:

52 Konferensen  finansierades av Forskningsrådet (HSFR) och Arne Rydes Stiftelse.

53 Professor vid Nuffield College, Oxford.
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”På alla deltagarnas vägnar vill jag gärna framföra till Er vår
uppskattning av att Arne Rydes Stiftelse gjorde det möjligt att
arrangera ett symposium om ekonometri i Helsingör i maj i år. Björn
Thalberg hade haft den goda iden att engagera professor David
Hendry från Oxford som huvudaktör, och denne gav några mycket
stimulerande föreläsningar. Därutöver hade några forskare från olika
universitet och högskolor tillfälle att få diskutera uppsatser om sina
forskningsresultat med kolleger från hela landet.” ”Jag tror sålunda
att alla deltagarna i symposiet fick idéer och inspiration till sin fortsatta
forskning. Jag har förstått att detta är en av tankarna med Arne Rydes
Stiftelse, och stiftelsen har alltså än en gång framgångsrikt främjat
sina ändamål.”

4.8. Sven och Valborg Ryde hedras
Hedersdoktorer vid Lunds Universitet 1985

Nationalekonomiska institutionen föreslog, i ett brev till Samhällsve-
tenskapliga fakulteten 12 november 1984, att donatorerna Sven och
Valborg Ryde skulle utses till ekonomie hedersdoktorer som en erkänsla
för de betydande bidrag makarna hade lämnat till fakultetens verksam-
het.54

Vid fakultetskollegiets större utskotts sammanträde den 6 december
1984 utsågs, i enlighet med förslaget, Sven och Valborg Ryde till att
kreeras till ekonomie hedersdoktorer vid Lunds universitet 1985.

54 Brevet var undertecknat av Göte Hansson, Bengt Höglund, Lars Jonung, Mats Lundahl,
Ingemar Ståhl,  Bo Södersten, Lars Söderström och Björn Thalberg;  dvs. samtliga ordinarie
lärare vid institutionen.  I brevet påpekas att Valborg och Sven Ryde har donerat nästan hela
sin förmögenhet till stiftelsen till minne av sitt enda barn. Deras aktiva deltagande i
styrelsearbetet framhävs också.

Valborg G. Ryde och Hovapotekare
Sven H. Ryde.
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Då makarna på grund av sjukdom var förhindrade att deltaga i den
sedvanliga högtidligheten i Lunds Domkyrka den 31 maj, ägde
begivenheten rum i SE-bankens lokaler vid Stortorget i Helsingborg den
14 juni 1985. Promotionsförrättare var fakultetens dekanus, professor
Olof Wärneryd.

SE-banken i Helsingborg gav i anledning av begivenheten en lunch
för hedersdoktorerna och gästerna. I lunchen deltog i övrigt från SE-
banken bankdirektör Bertil Bertilsson och kamrer Stig Pålsson, och från
Nationalekonomiska institutionen Göte Hansson, Bengt Höglund, Sven
Rydenfelt och Björn Thalberg.
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Kapitel 5

Återblick på Stiftelsens verksamhet
fram till 1990

Som nämnts blev stiftelsen upprättad den 1 juni 1971 i förbindelse med
förrättningen av arvskiftet efter Arne Ryde. Diskussioner om hur med-
len bäst skulle kunna användas, och om formerna för verksamheten,
kom omedelbart igång bland institutionens lärare och doktorander, och
i augusti 1973 arrangerades (som beskrivits) det första Arne Ryde
symposiet. Därefter följde ett internordiskt symposium 1975, och inter-
nationella symposier 1977 och 1979, samt under 1980-talet symposier
1981, 1982, 1983, 1985, 1987 och 1988.

Ämnesvalen för de konferenser som Stiftelsen arrangerade 1973-1988
uppvisade en ansenlig bredd, dels behandlades teoretiska problem i den
ekonomiska forskningens frontlinje (som ’economics of information’ och
avancerad ekonometrisk teori), men ofta också teman i tillämpad eko-
nomi (som ’social insurance’ och ’pharmaceutical economics’).

Verksamheten präglades vidare av en betydande expansion. Donatore-
rna Valborg och Sven Ryde möjliggjorde denna genom en rad nya gåvo-
brev i tillägg till grundplåten 1971 (se Appendix I). Den årliga avkast-
ningen på Stiftelsens kapital passerade således 1985 nivån 200 tusen
kronor och 1988 halv million strecket.55  Marknadsvärdet av Stiftelsens

55  Varefter ökningen fortsatte fram till 1 million år 1992  (jfr Appendix II).
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kapital ökade än mera, både genom gåvobreven men främst genom 1980-
talets exceptionella uppgång i aktiekurserna.56

Expansionen av verksamheten betydde mer frekventa såväl som större
symposier. Det blev dessutom möjligt att i allt högre grad finansiera och
ta ansvar för arrangemang utöver våra ordinarie Arne Ryde symposier.
Avkastningens tillväxt påverkade i någon mån även de pekuniära villko-
ren för deltagarna vid symposierna. Således tog vi vid vårt första sympo-
sium 1973 ut en avgift på 50 kronor av deltagare från Lund. Senare har
vi aldrig tagit ut avgifter vid våra ordinarie Arne Ryde symposier. Delta-
garna har fritt fått alla måltider och eventuellt logi i förbindelse med
konferensdagarna. Regeln har vidare varit (och är) att de som presente-
rar en uppsats får sina resekostnader betalda (mot kvitton), och i många
fall har även ’discussants’, dvs. de som på förhand avtalat att opponera
på en uppsats, fått resan betald.57  För att hindra kostnaderna från att
rusa i väg har vi dock ofta bett deltagare att välja billiga alternativ vid
flygresor, och det har också förekommit att vi har förhandlat med pre-
sumtiva deltagare om resekostnaderna. I princip har inte traktamente
för resdagar betalats.58  Vid förberedelsen för en konferens har vi tidigt
sökt att engagera – som ’keynote speaker’ - en eller flera internationellt
kända specialister, och vi har i regel betalat ett honorar på tio tusen kro-
nor (eller tusen dollar) för deras inlägg.

Det har också varit en viktig princip för oss att få med doktorander
från Norden som arbetar med avhandlingar inom symposiets problem-
område. Doktoranderna har garanterats reseersättning enligt priset för
reguljär tågresa.

56 Det svenska aktiekursindexet nära tiodubblades under 1980-talet.  Stiftelsens förmögenhet
ökade från 1.5 millioner kronor 1979 till 17.6 millioner 1989. Från 1995 till 1999 ökade
förmögenheten från 20.8 millioner kronor till 41.7 millioner, åter i huvudsak beroende på
aktiekursuppgången. (Se Appendix II.)

57 Vid  planläggningen av våra konferenser har vi ständigt lagt stor vikt vid att få engagerade
och kompetenta deltagare att ställa upp som ’discussants’.

58 Jag minns inte att någon har klagat på denna princip.  Knappast någon har anhållit om
traktamente när de har skickat in sina reseräkningar,  och många har sagt att de anser våra
regler för deltagande och ersättningar vara generösa.
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De administrativa ramarna för Stiftelsens verksamhet blev i stora drag
fastställda i Stiftelse- och donationsurkunden och styrelsearbetet fann
snart sin bestående form.59  Skandinaviska banken i Helsingborg förval-
tar Stiftelsens värdehandlingar och har hand om alla utbetalningar m.m.,
och en av deras chefer är ledamot i Stiftelsens styrelse. Det var makarna
Rydes önskan att på detta sätt knyta Stiftelsen till sin bank i Helsing-
borg. De hade varit kunder i denna bank sedan förkrigstiden, och det
hade utvecklats en personlig vänskap mellan makarna och bankens före-
trädare. Arnes död hade gjort ett djupt intryck, och bankens ledning var
också av denna grund intresserad av och mycket positivt inställd till vår
stiftelse. Banken har skött aktieportföljen på ett försiktigt60  men fram-
gångsrikt sett, och samarbetet mellan Stiftelsen och banken har varit
utmärkt.61

Stiftelsens medel skall enligt urkunden ”ej delas ut i smärre poster,
utan i stället användas till större projekt”, en regel som i hög grad har
förenklat styrelsearbetet. Vidare är, enligt urkunden, donatorerna leda-
möter av styrelsen, som ”skall ha sitt säte i Helsingborg”. Denna be-
stämmelse ledde i praktiken till att styrelsesammanträdena kom att äga
rum hemma hos makarna Ryde. Båda makarna tog med stort intresse
del av verksamheten och de såg till att bestämmelserna i donationsur-
kunden följdes.

En princip som mycket snart tillkom, och som donatorerna aktivt ver-
kade för, var att våra symposier i regel skulle dokumenteras i form av
symposievolymer eller annan publicering. Alla uppsatser som publice-
rats har haft samma stränga anonyma ’referee’ behandling som ansedda
tidsskrifter använder sig av.

Donatorerna önskade för övrigt att Arnes namn skulle förekomma på
titelbladet i våra publikationer, och att inledningen skulle innehålla ett
porträtt av Arne och några ord om hans öde. Denna praxis har bidragit
till att ge våra publikationer en enhetlig prägel.

59 Jfr. promemorian avsnitt 2.1.

60 Kursökningen har i regel varit under, men dock mycket nära, det generella genomsnittet.

61 Bankrepresentanternas kunnande om lagstiftningen för stiftelser har visat sig vara mycket
nyttig för styrelsearbetet.
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62 K.J.Arrow gav den första föreläsningen. Sedan följde namn som A.Lindbeck, L.R.Klein,
H.G.Johnson, J.Hicks, och E.Malinvaud.  Det kan nämnas att gästföreläsaren i regel fick ett
arvode på tio tusen dollar  för föreläsningarna med  tillhörande skrift.  Denna  nivå blev en
riktlinje också för våra honorar.

Kapitel 6

Arne Ryde Memorial Lectures

1987 beslutade styrelsen att arrangera en första föreläsning i en planlagd
serie av ”Arne Ryde Memorial Lectures”. Förebilden var de finska ”Yrjö
Jahnsson Lectures”. Yrjö Jahnsson’s Foundation i Helsingfors hade se-
dan 1960-talet arrangerat ’workshops’ där internationellt kända ekono-
mer föreläste på sina specialområden för doktorander och lärare. Före-
läsningarna publicerades sedan i skriftserien ”Yrjö Jahnsson Lectures”.
Dessa föreläsningar och skrifter var mycket uppskattade både i och ut-
anför Finland.62

Det fanns på vår institution, icke minst bland doktoranderna, stort
intresse för de planlagda Arne Ryde Memorial Lectures.

6.1 Edmund S. Phelps:
”Seven Schools of Macroeconomic Thought”
Maj 1988

Professor Edmund S. Phelps vid Columbia University, New York, gav
den första Arne Ryde Memorial Lectures på Snogeholms Slott 2-3 maj
1988.

Temat för dessa makroekonomiska föreläsningar låg i tiden: Keynesiansk
makroteori och monetarismen blev denna tid utmanade av den nya klas-
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63 Från  inledningen till boken baserat på föreläsningarna:  Edmund S. Phelps,  ”Seven Schools
of Macroeconomic Thought”, Oxford University Press, 1990, 107 sidor.

64 Phelps deltog också intensivt i diskussionerna kring de övriga föredragshållarnas inlägg.

siska makroteorin samtidigt som en nykeynesi-
ansk skola och även andra makroekonomiska
skolor var under utveckling.

Om temats aktualitet skrev Phelps: ”The
opportunity to share my views on present-day
macroeconomics seems to me to come at the
right moment.” ”It is a time in which macro-
economists are again entertaining new hypo-
theses about the mechanisms governing the

economy and reaching out for a new ‘paradigm’”. “- - the increased
diversity of approaches constitute another demonstration that no School
can expect its approach to be right for every place and period. Pluralism
is best, and recurrent outbreaks of pluralism are inevitable in any case.”
63

Programmet för de två dagarna var:
 Måndag 2 maj.

 9.30-10.30 och 11-12.15. E.S.Phelps: On ’Keynesianism’, ’Monetarism’, and the
’Synthesis’. 14-15.00 L.Jonung: ’Hysteresis’, the ’corridor’ and the political economy
of unemployment 1955-1986. 15.30-16.30. E.S.Phelps: The ’New Classical
School’. 16.45-18.15. K.Velupillai: Models of the business cycle.

Tisdag 3 maj.
8.30-9.30. K.Fregert: On macroeconomic contract theories and endogeneous
contracts. An analysis based on Swedish data. 10.00-11.00 och 11.15-12.15.
E.S.Phelps: On supply-side economics and the ’New Keynesian’ school. 14.00-
15.00. B.Thalberg: Reflections on Hahn’s comments that after the Lucasians had
(rightly) set out to intergrate micro- and macroeconomics , ”everything went
wrong”. 15.15-16.15 och 16.30-18.00. E.S.Phelps: Modern models of
unemployment fluctuations. Summing up.

De ’icke-Phelpska’ inläggen i programmet gav Phelps visst andrum,
men hans program var ändå mycket intensivt64 och omfattande. Om
programmet och föreläsningarna skrev han följande: ”Though not known
for a love of oratory, I found myself talking about macroeconomic theory

Edmund S. Phelps
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for eight or nine hours in the space of two days. Happily, the audience of
advanced students and assorted scholars managed to remain engaged the
whole time, and so did the speaker. This was a gratifying experience.” 65

Uppslutningen kring arrangemanget från institutionens sida var mycket
god. I allt 22 doktorander och 15 lärare deltog.

Efter arrangemanget mottog Sven Ryde66  följande brev från de 22 del-
tagande doktoranderna:

”Vi doktorander vid Nationalekonomiska institutionen i Lund vill
med detta brev uttrycka vår tacksamhet över den generösa donation
som möjliggör arrangemang av det slag som ägde rum på Snogeholm
slott 2-3 maj med professor Phelps. Arne Ryde symposierna gör att
vi på institutionen kan komma i kontakt med det senaste på
forskningsfronten i nationalekonomi, vilket är av mycket stor
betydelse för vår forskning.”

För publicering av Arne Ryde Memorial Lectures kontaktade vi det
välrenommerade förlaget Oxford University Press (OUP). En represen-
tant för Stiftelsen (i kontraktet benämnd ’Sponsor’) och för OUP (’Pub-
lisher’) undertecknade våren 1988 en kontrakt (’Memorandum of
Agreement’). Stiftelsen frånskrev sig all inkomst från försäljningen av
publikationerna,67  men skulle fritt få sig tillsänt femtio exemplar av varje
publikation,68  med möjlighet att köpa ytterligare exemplar till reducerat
pris. Vi blev också eniga om huvudpunkterna i det avtal som skulle fat-
tas mellan OUP och författarna. Då Arne Rydes Stiftelse honorerade
författaren ett betydande belopp för föreläsningarna och tillhörande skrift,
skulle författarens royalty vara betydligt lägre än normalt. Försäljnings-
priset för seriens publikationer blev därmed motsvarande lågt. Priset låg
för Phelps och Sargents böcker för paperback versionen kring 10 £.

65 ”Seven Schools”,  p ix.

66 Valborg Ryde var nu borta. Hon dog efter en hjärnblödning i februari 1987.

67 Det samma gäller i övrigt generellt för samtliga publikationer finansierade av stiftelsen.

68 Det betydde att vi kunde ge ett exemplar bl.a. till alla deltagarna i symposiet, och till
intresserade lärare.
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6.2 Daniel Heymann och Axel Leijonhufvud:
”High Inflation”
Maj 1989

Dr. Daniel Heymann, UN Economic Commis-
sion for Latin America, Buenos Aires, och Pro-
fessor Axel Leijonhufvud, University of Cali-
fornia, Los Angeles, gav den andra Arne Ryde
föreläsningen på Snogeholms Slott 18-19 maj
1989.

Temat ’high inflation’ hade (och har) stor ak-
tualitet. Till exempel hade Argentina just ge-
nomlevt en ’hyperinflation’, och många länder

både i tredje världen och i västvärlden var under 1970- och 1980-talet
ständigt plågade av ’high inflation’69. Vid ’hyperinflation’ och ’high in-
flation’ mäts inflationen i procent per månad (per år vore meningslöst).
’Hyperinflation’ definieras som en månatlig prisökning på 50 procent
eller högre (Philip Cagans klassiska definition)70 , och ’high inflations’
som månatliga generella uppgång i den allmänna prisnivån på mellan 5
och 50 procent.

Programmet för föreläsningarna var:
Torsdag 18 maj.

9.00-12.15. Leijonhufvud: On the theory of inflation and monetary instability.
14.00-15.00. Lars Jonung: Measuring expectations of inflation. 15.30-16.30.
Leijonhufvud continued. 16.45-17.30. Heymann: Studies in monetary instability.
17.45-18.30. Jesper Jespersen:71  Keynes – from the ”Tract” to the ”G.T.”

Fredag 19 maj.
8.30-9.30. Heymann: Studies in monetary instability (cont.). 10.00-11.00. Klas
Fregert: Wage contracts and wage adjustment in Sweden 1914-1924. 14.00-15.00.
K. Velupillai: Some topics in nonlinear dynamics. 11.15-12.15, 15.15-18.00.
Leijonhufvud: On the theory of inflation and monetary instability. Summing up.

69 Det gäller de flesta länder i Latin-Amerika, och vidare Israel, Vietnam, Kina, Ryssland,
Ukraina och andra tidigare Soviet republiker.

70 En hyperinflation kan inte fortgå under en längre tid.  Enligt en studie hade fram till 1985
alla hyperinflationer lett till valutareformer och stabilisering. D. Heymann och A. Leijonhufvud,
”High Inflation”, Oxford University Press, 1995, pp 105-8.

71 Handelshögskolan i København.

Axel Leijonhufvud
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Intresset för arrangemanget var stort; 35 doktorander och 15 lärare
från institutionen deltog.

6.3 Thomas J. Sargent:
”Neural networks, learning and rational
expectations models”
Oktober 1992

Professor Thomas J. Sargent från Stanford Uni-
versity gav den tredje Arne Ryde föreläsningen på
Snogeholms Slott 1-2 oktober 1992.

På förslag av Sargent hade det före hans besök
arrangerats några seminarier för genomgång och
diskussion av teoretiska modeller för hur den
mänskliga hjärnan fungerar.72

Programmet för föreläsningarna var:
Torsdag 1 oktober.
9.45-12.30, 16-18.30. Sargent: Introduction. On network

models, artificial intelligence. 14-15.30. Jerker Holm: Computational cost of
drawing contracts.

Fredag 2 oktober.
9.00-10.30, 11.45-12.45, 14.00-15.00. Sargent: Continued. Summing up. 10.45-
11.45. Carsten Peterson73 : On the ’Knapsack problem’ and its solution.

Det var stort intresse för Sargents besök. Av nationalekonomer deltog
24 från Lund (19 doktorander och 5 lärare), 5 från Göteborg, 2 från
Stockholm, och 4 från Danmark. Vidare deltog från Lund också fors-
kare från Avd. för kognitionsforskning (bl.a. Peter Gärdenfors), Institu-
tionen för teoretisk fysik och Forskningspolitiska institutionen.

Boken från föreläsningarna, Thomas J. Sargents ”Bounded Rationality
in Macroeconomics”, Oxford University Press, 180 sidor, publicerades
1993 och rönte stort intresse.

72 Rekommenderad litteratur: J. Hertz et.al. ”Introduction to the theory of neural computation”,
Addison-Wesley, USA 1991.

73 Institutionen för teoretisk fysik,  Lunds universitet.

Thomas J. Sargent
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I boken analyseras bl.a. hypotesen om ’rational expectations’, som har
två nyckelkomponenter, ’individual rationality’ och ’consistency of
beliefs’. Ekonomerna har, skriver Sargent, omfattat (”embraced”) denna
hypotes dels för att den är en ”powerful hypothesis for restricting the
range of possible outcomes”, och dels för att konsistensvillkoret kan tol-
kas som ett resultat av att individerna har ”optimally chosen their
perceptions”. (Så länge perceptionerna inte är konsistenta finns det
”unexploited utility- or profit-generating possibilities”.)

’Rational expectation’ hypotesen är relevant ”when people are in recurrent
situations that they have experienced often before”. Sargent var emellertid
intresserad av situationer där denna förutsättning inte är uppfylld, och
han sökte därför att utveckla modeller med ”boundedly rational agents”,
ett relativt nytt och spännande forskningsfält.

6.4 Kumaraswamy (Vela) Velupillai:
”Computable Economics”
Maj 1994

Professor K. Velupillai, Handelshögskolan i
Stockholm, gav den fjärde Arne Ryde före-
läsningen på Trolleholms Slott 24-25 maj 1994.

Programmet var:
Tisdag 24 maj.
9.45-12.30. Velupillai: Computable rationality.
Computable learning. 14.00-15.15. Helge Brink:74

Bounded rationality. 15.15-16.15.Velupillai: Stochastic
complexity: Application in estimation theory. 17.15-19.00
Velupillai: Algorithmic information theory.

Onsdag 25 maj.
9.00-10.30 Velupillai: Game theory and bounded rationality. 10.45-11.45. Axel
Leijonhufvud:75  Towards computable economics: A research programme. 11.45-
12.30. Velupillai: Undecidable dynamics, numerical issues.

74 Aalborg universitet.

75 Director of the Center for Computable Economics, University of California, Los Angeles.

K. (Vela) Velupillai
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Det kan nämnas att vi denna gång kunde - för första gången - genom-
föra vårt arrangemang på det ståtliga Trolleholms Slott.76  Föreläsning-
arna ägde rum i slottets vackra bibliotekssal.

Drygt 30 doktorander och lärare från institutionen och 5 utländska
gäster deltog i arrangemanget.

Velas föreläsningar gällde metodologi och grundforskning. Han base-
rar sin teoretiska forskningsansats främst på en relativt ny gren av mate-
matiken, ’recursion theory’ (studiet av ”computable objects and
domains”). Enligt hans idéer utmanar ’inductive reasoning’ och ’recursive
analysis’ dominansen av deduktiv teoretisering i ekonomisk teori, och
’recursive theoretic decision’ metodik kan komma att ersätta ’standard
optimization paradigms’. Kommentatorer till boken baserad på föreläs-
ningarna, Kumaraswamy Velupillai: ”Computable Economics”77 , talar
om ”the growing field of computable economics” och flera antyder att
utvecklingen kommer att gå i den riktning Vela pekar på.

6.5 Paul Romer
”New Ideas in the Theory of Economic Growth”
Maj 1995

Professor Paul Romer, Berkeley, gav den femte Arne Ryde föreläsningen
(workshop) på Trolleholms Slott 12-13 maj 1995.

Programmet var:
Fredag 12 maj.

9.45-12,30, 15.00-18.45. Romer: Introduction. New ideas. 14.00-15.00 Richard
Forslid, Lund: Endogenous economic growth and government debt.

Lördag 13 maj.
9.15-10.15, 11.30-12.30. Romer: New ideas. Summing upp. 10.30-11.30. Henrik
Braconier och Fredrik Sjöholm, Lund: National and international spillovers from
R&D.”

76 Detta var möjligt sedan stiftelsen den  13 april 1994 hade,  genom kontakt med institutionens
tidigare doktorand och numera professor Karl Lidgren,  slutit ett avtal med Trolleholms Slott
AB om rätt att nyttja slottsanläggningen till konferenser en gång per år.  Stiftelsen har varje år
från 1994 utnyttjad Trolleholms Slott för symposier eller ’workshops’, något som inte minst
våra utländska gäster har uppskattat.

 77 Oxford University Press, 2000,  222 sidor.  Publiceringen av boken blev försenad pga.
sjukdom.
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Forskningen inom tillväxtteorin, som hade varit mycket livlig under
1950- och 1960-talet, men därefter avtagit, fick på nytt frisk vind i seg-
len kring 1985. Uppsvinget berodde inte minst på Paul Romers nyska-
pande forskning som dokumenterades i en serie artiklar, bl.a.:
”Endogenous technological change”, 1990, ”Idea gaps and object gaps
in economic development”, 1993, och ”The origins of endogenous
growth”, 1994. Som titlarna antyder lade Romer vikt vid innovationer,
humankapital, nya tekniska idéer och hastigheten med vilken nya idéer
sprider sig och slår igenom i ekonomin.

 Naturligt nog önskade många höra Romer, och deltagandet blev osed-
vanligt stort. Riddarsalen på Trolleholms Slott rymmer drygt 50 åhö-
rare, och vi var 57.78

 Denna gång publicerades ingen skrift baserad på föreläsningarna. Rom-
ers tid var allt för uppbunden av föredragsverksamhet och annat.

6.6 W. Kip Viscusi:
”Economic Analysis of Safety Regulation.”
Maj 1996

Professor W. Kip Viscusi, Professor of Law and Economics, Harvard
Law School, gav den sjätte Arne Ryde föreläsningen på det Internatio-
nella miljöinstitutet i Lund, 20-21 maj, 1996.

Programmet var:
Måndag 20 maj.

9.30-10.30. Viscusi: Risk beliefs and rationality. 11.00-12.30. Viscusi: Hazard
warnings and risk information. 14.00-15.00. Göran Skogh, Lund: Development
risk and safety regulation. 15.00-16.00. Viscusi: Value of Life. 17.15-18.30. Viscusi:
Risk-risk analysis.

Tisdag 21 maj.
9.00-10.15 Viscusi: Risk analysis and regulatory policy. 10.45-11.30. Alf Erling
Risa:79  Liability and social insurance. 11.30-12.30. Viscusi: Liability and social
insurance. Summing up.

78 30 doktorander och lärare från Lund, 8 från København, 3 från Aarhus, 2 från Aalberg, 2
från respektive Island, Finland, Norge, och USA, 1 från Schweiz, 3 från Uppsala och 2 från
Stockholm.

79 Professor vid Universitetet i Bergen.
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Föreläsningarna samlade 43 deltagare. Ett fler-
tal var doktorander och lärare från Nationaleko-
nomiska institutionen i Lund, men det fanns
också representanter från bl.a. det Internatio-
nella miljöinstitutet i Lund, Centrum för risk-
analys i Lund (LUCRAM) och Centrum för
riskforskning vid Handelshögskolan i Stock-
holm.

I inledningen till sin bok baserad på föreläs-
ningarna, ”Rational Risk Policy”80 , refererar
Viscusi till Arne Rydes öde och reser frågor som:

”How should society think about the prevention of accidents such as the
one that killed Arne Ryde? Is there a sensible way to approach
transportation safety decisions in economic terms? To what extent do
government regulatory agencies make sound decisions to protect our
welfare? Are resources to protect us from various risks being allocated
sensibly? Are regulatory decisions rational?”

I augusti 2000 blev professor Viscusis bok: “Rational Risk Policy. The
1996 Arne Ryde Memorial Lectures” tilldelad ”book of the year prize
for the year 2000” av The American Risk and Insurance Association.

80 Oxford University Press, 1998,  138 sidor.

W. Kip Viscusi
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Kapitel 7

Arne Ryde Symposier 1990 – 2001

7.1 Arne Ryde symposiet 1990
”Nonlinearities, Disequilibria and Simulation:
Quantitative Methods in the Stabilization of
Macrodynamic Systems”

1990-talets första symposium, det elfte i ordningen, ägde rum på hotel
Marienlyst, Helsingør, 14-15 juni 1990. Symposiet organiserades av pro-
fessor Kumaraswamy Velupillai, UCLA, i samarbete med Nationaleko-
nomiska institutionen i Lund.81  Programmet var utpräglat teoretiskt med
tyngdpunkten lagd på dynamisk makroteori. Vid symposiet
uppmärksammades Björn Thalberg som denna månad pensionerades
från sin professorstjänst. Han hade under årens lopp i sin forskning haft
kontakt med många av deltagarna från när och fjärran.

Programmet var:
Torsdag 14 juni

9.30-11. R.M. Goodwin, Siena: A chaotic reformulation of multiplier-accelerator
models. Discussants: K. Velupillai, B. Thalberg. 11.30-13. L. Jonung och M.
Bergman, Lund: Is the Norwegian business cycle asymmetric? Discussants: R.
Hannesson, K. Velupillai, S. Zambelli. 14.15-16. L. Taylor, MIT: Gap disequilibria:
Inflation, investment, saving and foreign exchange. Discussants: R. Day och M.
Kuczynski. S. Danø, København: Reflections on the Frisch-Johansen tradition in

81 Velupillai tog en Masters examen i Lund för Thalberg 1973, och doktorerade sedan i
Cambridge, England.
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the theory of production. Discussants: R. Färe. 17.45-18.45. R. Day, University
of Southern California: Expository talk on: Chaos and evolution in economic
growth.

Fredag 15 juni
8.30-10. J. Cornwall, Dalhousie, Canada: Stability and stabilization in mature
economies. Discussants: C-L. Sandblom, B. Hansson, H. Brink. 10.30-12. T.
Thonstad, Oslo: Some observations on the debate about stability and openness.
Discussants: G. Gandolfo och B. Sandelin. 12-13.30. F. Holte, Oslo:
Unemployment in the OECD countries. Discussants: C-H. Siven och G. Gandolfo.
15-15.45 B. Thalberg: Growth, welfare and stabilization: Our analytical heritage.

Symposiet samlade 64 deltagare, varav 10 från Danmark, 4 från Norge,
1 från Island, 3 från USA, 2 från vardera England, Italien, och Kanada,
35 från Lund och 5 från övriga Sverige.

 Konferensvolymen, ”Nonlinearities, Disequilibria and Simulation.
Proceedings of the Arne Ryde Symposium on Quantitative Methods in
the Stabilization of Macrodynamic Systems”, redaktör K. Velupillai,
publicerades 1992 på Macmillans förlag, London. Förutom de uppsat-
ser som hade presenterats på symposiet innehåller volymen denna gång
också kommentarerna från de flesta discussants82 , samt i några fall även
författarnas genmälen till kommentarerna.

7.2 Arne Ryde symposiet 1991
”International Trade and Economic Development”

Det tolfte Arne Ryde symposiet hölls på Hotel
Scanticon, Helsingør, 13-14 juni 1991. Temat
hade valts med tanke på professor Bo Södersten
som denna månad fyllde 60 år. Söderstens forsk-
ning har i hög grad varit inriktad på internatio-
nell handel och utveckling. Hans internationellt
välkända lärobok ”International Economics”83 har
använts vid många universitet världen över, och

82 Dessutom kommenterar Ester Boserup, som var förhindrad att deltaga i symposiet, R. Days
uppsats.

83 Harper & Row, 1970

Bo Söderström
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han har initierat en rad doktorsavhandlingar på området. Flera interna-
tionellt kända specialister deltog i symposiet.

Programmet var:
Torsdag 13 juni.

10.15-12. B. Södersten: Institutions, knowledge and trade. P. Bardhan: Some
reflections on the recent developments in the theory of economic growth and
international trade.

13.30-15. R. Findley: Wage dispersion, technological progress and relative prices.
Panel discussion: Bardhan, Findley, Södersten.

15.30-17.30. Parallel sessions. Latin America: M. Blomström och R. E. Lipsey:
Foreign firms and export performance in developing countries: Lessons from the
dept crises. M. Lundahl: Spain and the conquest of America. L. Pira: Elements
which have determined competetiveness of the Guatemalan export economy. Africa:
A. Bigsten och S. Kayizzi-Mugerwa: External shocks, sectoral structure and
macroeconomic responses in Kenya, Uganda and Zambia. G. Hansson:
International trade and economic development: The case of Ethiopia. B. Van
Arkadie: Transitions from collectivism: Some questions from recent experience.

Fredag 14 juni.
8.30-10. Parallell sessions continued. Latin America: C. Nalin och T. Haavisto:
Terms of trade and economic performance: A comparison of Central America and
the Nordic countries. Africa: B. Ndulu: Exchange rates policy and management
in the context of economic reforms in Sub-Saharan Africa: Tanzania as an illustrating
case. D. Ndlela: Regional economic integration and inter Africa trade: Issues for
development. Asia: 10.30-12 och 13.00-14.00. W. Hong: Trade and development:
The experience of Korea and Taiwan. C. Gunnarsson: Successful infant industry
protection: The case of Taiwan. A. Ahmad: Economic reforms in an import
substitution regime: The case of Bangladesh. T. Andersson och S. Burenstam-
Linder: East Asian development: The role of Japanese direct investment. 14.00-
15.00 Trade and development: Panel discussion on the experiences from the real
world. Wontack Hong, Benno Ndulu, Robert E. Lipsey, Bo Södersten.

Det starka intresset för ämnet internationell ekonomi, och det faktum
att kända storheter som Bardhan, Findley, Lipsey m.fl. deltog, medförde
att många önskade delta i symposiet. Deltagarantalet var 79, varav 48
från Lund och 19 från övriga Sverige, 8 från Afrika, 2 från Asien och 2
från USA.

Symposievolymen, ”Trade, Growth and Development. The Role of
Politics and Institutions” (330 sidor) publicerades på förlaget Routledge,
London, 1993. Redaktör för volymen var Göte Hansson, Lund.
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7.3 Arne Ryde symposiet 1992
”The Transition Problem in Eastern Europe”

Det trettonde Arne Ryde symposiet arrangerades på Rungstedgaard,
Rungsted Kyst, Själland, 11-12 juni84 . Ämnet, övergångsproblemen i
Östeuropa, var högaktuellt åren efter 1989. Medan det existerade en
omfattande litteratur kring en (politiskt styrd) övergång från marknads-
ekonomi till planekonomi och socialism, hade problemen med en över-
gång i motsatt riktning knappast berörts i ekonomisk teori.85  Ekono-
merna hade således till en början inte mycket att bidra med vad gäller
denna fråga, men forskningen kom spontant i gång och accelererade
snabbt.

Av de 20 uppsatser som presenterades och diskuterades vid symposiet
blev 18 publicerade i symposievolymen ”The Political Economy of the
Transition Process in Eastern Europe.86  Därtill kom en introduktion
och översiktsartikel av redaktören Laszlo Somogyi, Lund. Av författarna
kom 6 från Östeuropa, 6 från övriga Europa och 6 från USA.87  Voly-
men omfattar följande uppsatser:

J. Williamson: Why did output fall in Eastern Europe? D.M. Nuti: Lessons from
the stabilisation programmes of Central and Eastern European countries. T.
Gylfason: Output gains from economic liberalisation: A simple formula. L. Csaba:
After the shock. Some lessons from transition policies in Eastern Europe. G.
Szapáry: Transition issues as seen through the experience of Hungary: There is no
cookbook to go by. M.L. Wyzan: Stabilisation policy in post-communist Bulgaria.
D. Vojnic: Some issues on macro-economic stabilisation policy in the economies
in transition. P.H. Rubin: Private mechanisms for the creation of efficient
institutions for market economies. D. Redor: Employment issues in a period of
systemic mutation. A. MacAuley: The political economy of privatisation. L.
Somogyi och A. Török: Property rights, competition policy, and privatisation in
the transition from socialism to market economy. É. Voszka: Escaping from the

84 Rungstedgaard, som nu är centrum för den danska Forsikringshøjskolen, har tillhört den
danska familjen Dienesen, och är känt bl.a. som författaren Karen Blixens hem.

85 Man hade i Östeuropa fört en diskussion om utveckling av en socialistisk marknadsekonomi,
men denna diskussion hade begränsad relevans när målet ändrades till  ’a market economy
pure and simple’.

86 Edward Elgars förlag, England 1993, 370 sidor.  Det lyckades för oss att utge boken på
rekordtid  varför den blev ett  relativt tidigt inlägg i  den pågående debatten.

87 Vi hade inget ’Call for papers’,  utan skrev direkt till presumtivt intresserade forskare.
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state - Escaping to the state. Managerial motivation and strategies in changing the
ownership structure in Hungary. F.L. Pryor: Problems of decollectivisation with
special attention to East Germany. J.M. van Brabant: The new east, preferred
trade regimes, and designing the transition. A. Leijonhufvud: Problems of socialist
tranformation: Kazakhstan 1991. I. Ståhl: A Coasean journey through Estonia - a
study in property rights and transaction costs. C. Lingle: Ethnic nationalism and
post-communist transition problems. H. Aage: Sustainable transition.

Williamsons uppsats, som belyste det katastrofala produktionsbortfallet
i Östeuropa åren närmast efter 1989,88 inledde symposiet. Därefter följde
(i plenum) Pryors och Leijonhufvuds uppsatser med konkreta exempel
på problem i enskilda länder (Östtyskland och Kazakhstan).

Övriga uppsatser diskuterades i parallella sessioner. Det framgår av
uppsatstitlarna att diskussionerna täckte en mångfald både generella och
speciella ekonomiska och politiska problem. Till exempel diskuterades
det grundläggande strategivalet ’shock therapy’ (’big push’) versus
’gradualism’ mycket livligt såväl principiellt som tillämpat på enskilda
länder (med Polen som exempel på den förstnämnda strategin och Ung-
ern på den andra).

Symposiet blev vårt hittills största. Det samlade 105 deltagare, varav
drygt hälften var samhällsvetare från Lund. I övrigt kom det många från
Danmark och övriga Sverige samt 11 från Östeuropa. Symposiet var
organiserat av Laszlo Somogyi, med Hans Falck som symposiesekreterare.

Somogyis volym beskrevs i ”The Economic Journal” (1994) som en
”well-produced book”, ”a worthy contribution to the burgeoning litera-
ture on the transition”. Angående strategivalet fann tidskriften att det
”among the contributers - - does seem to be bias towards ’big bang’ or
shock therapies”.

88 Enligt Williamson berodde den initala nedgången främst på nedgång i efterfrågan.
Orderflödet från Sovjetstaten föll bort och handeln mellan de tidigare socialiststaterna rasade.
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7.4 Arne Ryde Symposiet 1993
”The Economic Analysis of Law”

Det fjortonde Arne Ryde symposiet ägde rum på Grand Hotel, Lund,
19-21 augusti 1993. Många hade uttryckt en önskan om ett Arne Ryde
symposium om ’Law and Economics’, ett relativt nytt forskningsfält som
var under snabb utveckling. Begrepp och metoder inom ekonomisk teori
kan, enligt vår och mångas mening, med fördel användas vid analyser
också på många områden som traditionellt sett inte ansetts vara ’ekono-
miska’. Rättsekonomins snabba expansion kan ses som ett exempel på
detta. Vi var i Lund relativt tidigt ute på detta område med, speciellt,
Göran Skoghs doktorsavhandling 1973, ”Straffrätt och samhällseko-
nomi”, (jfr. också Avsnitt 4.6).

Enligt vårt ’Call for papers’ var temat generell rättsekonomi men upp-
satserna skulle kunna inordnas under någon av rubrikerna: ’Theory of
the state,’ ’norms’, ’spontaneous order and self-regulation,’ ’property rights
in legal and economic theory’, ’efficiency of the law’. Trots denna be-
gränsning blev antalet anmälda uppsatser mycket stort. Hela 30 uppsat-
ser antogs, och det blev nödvändigt med tre parallella sessioner samtliga
dagar.89

Programmet var:
Torsdag 19 augusti.

14.30-15.30. Invited lectures. Douglass North: ”The historical evolution of
polities.” 16-17.30. Parallel sessions. A. Ogus: “Selfregulation: A passport for rent
seeking or a proxy for competitive market outcomes.” P. Rubin: “A positive theory
of legal change.” D. Haddock: “Classical liberal or despot? A model of sovereign
behaviour.” A. Danielsson och Mats Lundahl: “Endogenous policy formation and
the principle of optimal obfuscation.” P. Lewisch: “Law and economics – any
good for the lawmakers?” M. Faure och M. Ruegg: “An economic approach to
Dutch environmental liability law.”

Fredag 20 augusti.
9 –10.30 T. Hoehn och D. Harbord: “Barriers to entry in competition policy.” F.
Stephen: “Effects of deregulation in professional service markets: Scottish
conveyancing markets 1984-89.” H.E. Frech: “Strict liability v. negligence.” A.
Risa: “Preference revelation in strict liability product safety markets.” 11-12.
(Plenary session) Y. Barzel: “The capture of wealth by monopolists and the

89 Till samtliga uppsatser hade vi en, eller några gånger två,  vidtalade ’discussants’.
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90 Till detta ska läggas de studenter och andra som endast deltog i en eller annan av de öppna
sessionerna.

protection of property rights.” 13.30 – 15. J. Macey: “Corporate law and corporate
governance in Sweden: A law and economic perspective.” J. Carney: “Federalism
and corporate law: Conditions for the optimal development of efficiency legal
systems.” G. Wangenheim: “The co-evolution of statutory law and rentseeking.”
G. Hägg: “Maintaining a reputation of trustworthiness with support of regulation.”
J. Palmer: “The economics of cruel and unusual punishment.” P. MacNutt: “Social
host liability and accident deterrence.” 15.30-17. P. Danzon: “The Swedish medical
malpractice system: Lessons for the US.” M. White: “Comparison of formal vs.
informal dispute resolution in medical malpractice.” H. Holm: “Computational
cost of drawing contracts.” F. Andersson: “Sequental alignment of incentives –
room for spontaneous order?” S. Rea: “Breaking up is hard to do: The economics
of spousal support.” K. Bolin: “A marriage rule, and optimal shares at divorce.”

Lördag 21 augusti.
9.30-10.15. W. Schwartz: “City of Burlington v. Daque: The supreme court searches
for the optimal attorney’s fee in a world of legal uncertainty.” M. Hviid:
“Completion of contracts by the legal system: An example where default rules
matter.” R. Shehata: “Agricultural production vis-à-vis property rights in Egypt.”
10.45-11.30. V. Goldberg: “Liability for economic loss without privity: A re-
examination of Glanzer v. Shepard.” C.H. Lyttkens: “Self-interested rule and the
development of democracy. Institutional change in Athens from Drakon to
Demosthenes.” 11.30-13.00. (Plenary session.) W. Emons: “The provision of
environmental protection measures under incomplete information: An introduction
to the theory of mechanism design.” Roger van den Bergh: “The future of law and
economics in Europe.”

De flesta av författarna var nationalekonomer men det förekom också
många jurister. 7 av uppsatserna kom från Lund.

Symposiet, som samlade drygt 90 deltagare90 , var organiserat av Gö-
ran Skogh, med Göran Hägg som sekreterare, i samarbete med Euro-
pean Association of Law and Economics (EALE). Samarbetet innebar
att det denna gång kom ovanligt många deltagare från USA och från
Europa utanför Norden (drygt 30 i allt).

Tidsskriften International Review of Law and Economics ägnade
symposiet ett specialnummer (Vol. 14, No. 4, December 1994). Num-
ret omfatter 8 uppsatser från symposiet, bl.a. Häggs och Bolins uppsat-
ser samt Norths inledningsföreläsning. Dessutom ingår en introduktion
författad av redaktörerna Roger van den Bergh och Göran Skogh.
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Sven Ryde mottog efter symposiet flera brev, bl.a. det följande från
Professor Douglas G. Baird, The Law School, University of Chicago:

”I have just returned from attending the Arne Ryde Symposium
on the Economic Analysis of Law in Lund. It was an exiting and
stimulating symposium that will do much to advance the study of
law and economics in the United States as well as in Europe. I want
to take the opportunity to thank you for the support you gave the
symposium and also for everything else you have done over the years
to advance the study of economics. I and my many colleagues are
much in your debt.”

7.5 Arne Ryde symposiet 1995
”Economics of Gender and the Family
- a Symposium in Honour of Anna Bugge and
Knut Wicksell”

Det femtonde Arne Ryde symposiet anordnades på Rungstedgaard, Själ-
land, 17 –18 augusti 1995.91  Temat var genusforskning, ett ämne som
låg i tiden och var mycket expansivt. I vårt ’Call for papers’ efterfrågades
både teoretiskt och empiriskt inriktade arbeten. Gensvaret blev ett fem-
tiotal ’abstracts’, fler än vi någonsin mottagit. 45 uppsatser presentera-
des på symposiet. Antalet uppsatser gjorde det nödvändigt att ha tre
parallella sessioner och att korta ned tiden för en uppsats från sedvanliga
45 till 25-30 minuter.

Programmet var:
Fredag 18 augusti.

10.30-12.30. Plenary lectures: F. Blau: Where are we in the economics of gender?
K.E. Lommerud: Game theory approaches to the economics of the family.

14-15.45. D. Anxo och L. Flood: Patterns of time use in France and Sweden. S.
Gustafsson, J-D. Vassblom och C. Wetzels: Women’s labour force transitions in
connection with child birth. A comparison between Germany and Sweden. M.
Sundström och M. Rönsen: Maternal employment in the Nordic countries. A
comparison of the after-birth employment activities of Norwegian and Swedish

91 Symposiet var det sista i en rad arrangemang i Danmark under  åren 1987-95. Den danska
kronans värde var under denna tid något lägre än den svenska kronans, och vi kalkylerade med
att arrangemang i Sverige av samma omfattning och kvalitet skulle bli cirka tio procent dyrare.
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women. C. Belzil och P. Raho-Sahib: Optimal birth timing and female earnings.
P. Longva och S. Strøm: The gender wage gap: An inter-industry approach. L.
Granqvist: Fringe benefits and gender gaps. A study on Finnish micro data. S.
Neuman: Gender v. ethnic wage differentials and discrimination among
professionals – methodological considerations and evidence from Israel. K. Katz:
How underpaid were Soviet women? From a 1989 survey of a Russian industrial
town. Y. Weiss och R.J. Willis: Match quality, new information and marital
dissolution. K. Bolin: A non-co-operative family with one dominating spouse. G.
Andersson: The impact of the number of children on the risks of first divorce and
remarriage for Swedish women 1971-93.

16-17.45. L. Flood och U. Gråsjö: Changes in time spent at work and leisure: The
Swedish experience 1984-93. A-M. Pålsson: Taxation, efficiency and time
allocation. K. Dale: The effects of tax policies on the allocation of time and income
of Norwegian farming families. M. Srober och A.M.K. Chan: The road winds
uphill all the way: Gender, income, and income aspirations for the graduates of
Stanford University and Todai University, classes of 1981. M. Fornwall: Gender
differences in pay among young professionals in Sweden. R. Lilja: The impact of
family background on the choice and returns of education in Finland: Does gender
matter? A. Björklund och A. Jans: The effect of sibling sex composition on women’s
education: Do brothers help in Sweden too? S. Shechtman och M. Neideffer:
Women’s hours of work and marriage market imbalances. L. Edlund: Dear son -
expensive daughter: Scarcity, heterogeneity and dowries. M. Dufwenberg: Time
consistent wedlock with endogenous trust.

Lördag 19 augusti.
9.15-11.15. H. Bojer: Children and distributional justice. S. Gustafsson och F.
Stafford: Equity, efficiency trade-offs in early childhood care and education. S.
Ilmakunnas: Public policy and child care choice. U. Kjulin: The demand for public
childcare in Sweden. F. Blau och L. Kahn: Wage inequality and the US gender pay
gap: 1975-87. B. Gustafsson och M. Johansson: Earnings inequality and the gender
gap. The changing pattern in Sweden 1975-91. M. Naur och N. Smith: Cohort
effects on the gender wage gap. R. Asplund: The gender wage gap in Finnish
industry in 1980-93. S. Lundberg och R. Pollak: Bargaining and distribution in
marriage. D.D. Boca: Intrahousehold distribution of resources and labour market
participation decisions. R. Balsvik: Production decisions in non-pooling
households.

14-15.45. P.S. Carlin: Bargained family labour supply in Sweden: Preliminary
evidence from HUS. K. Ransby: The life-cycle labour supply of Danish married
women. N.D. Gupta och B. Christensen: Gender issues in retirement: A dynamic
household optimisation model. L. Svensson: Politics for gender equality? The
impact of welfare state policies on the positions of women in the Swedish labour
market. C. Jonung: Economic theories of occupational segregation by sex:
Implications for change over time. G. Johnson och F. Stafford: Occupational
exclusion and the distribution of earnings. K. Cannings och A. Konrad: Climbing
the management hierarchy: Does family really have more impact on women? T.B.
Boje: Gender differences in employment, work time and mobility: The Danish
case. J. Ermish: Pre-marital cohabitation, childbearing and the creation of one-



74

parent families. M.J. Brien och R.J. Willis: The costs and consequences of early
fatherhood: The impact on young men, young women and their children. K.
Richardson: The evolution of the marriage premium in the Swedish labour market
1968-91.

Det framgår att omkring hälften av uppsatserna byggde på empiriska
studier från främst de nordiska länder, med data från de senaste decen-
nierna.

Symposiet, som hade 92 deltagare, arrangerades av Inga Persson och
Christina Jonung, båda Lund. Sekreterare var Ann-Charlotte Sahlin,
Lund. Under symposiet uppmärksammades pionjärerna, och paret, Anna
Bugge och Knut Wicksell92, som under tiden kring sekelskiftet publice-
rade mycket kontroversiella och framsynta inlägg om kvinnans och man-
nens ställning i samhället och familjen. Parets sondotter, Liv Wicksell
Nordqvist, var hedersgäst vid symposiet.

 Ett urval av uppsatserna publicerades av Inga Persson och Christina
Jonung i två band: ”Economics of the Family and Family Policies” (10
uppsatser, 220 sidor), Routledge 1997, och ’’Women’s Work and Wages”
(10 uppsatser, 255 sidor), Routledge 1998. Det förstnämnda bandet
innehåller - förutom en karaktäristik av Anna och Knut samt red-
aktörernas sammanfattningar av och kommentarer till uppsatserna - eko-
nomiska modeller av beslut och beteenden inom familjen och av hur
dessa beslut är relaterade till den omgivande marknaden och påverkade
av den offentliga politiken. Det andra bandet samlar uppsatser som sökar
belysa det s.k. ’gender wage gap’ med hjälp av empiriska studier på dis-
aggregerad nivå, varvid en central fråga är hur stor del av löneskillnade-
rna mellan könen som beror på observerbara marknadsegenskaper och
hur mycket som ska tillskrivas ’diskriminering’. Båda banden fick en
delvis mycket ingående och överlag rosande recension i ’Journal of
Economic Literature’, September 1999.

92 Knut Wicksell (1851-1926) var professor i Lund 1901-16. Anna Bugge Wicksell (1860-
1932), som var född i Norge,  ingick 1889 äktenskap med Knut (enligt ett egenhändigt utformat
originellt kontrakt). Hon blev cand. jur. i Lund 1911 och hade som specialitet internationell
rätt. Hon representerade Sverige i flera kommissioner i Nationernas Förbund.
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7.6 Arne Ryde symposiet 1996
”Post-Apartheid Southern Africa
– Economic Challenges and Policies for the Future”

Det sextonde Arne Ryde symposiet arrangerades på Grand Hotel, Lund
23-24 augusti 1996. Temat var ekonomisk integration i södra Afrika
och regionens framtidsutsikter. Efter apartheid-systemets upplösning i
Sydafrika i början av 1990-talet såg många optimistiskt på områdets
utvecklingspotential. Efter år av stagnation väntade man sig att integra-
tionen nu skulle ta fart och leda till ökad tillväxt och välfärd.

Programmet för symposiet var:
Fredag 23 augusti.

I. South African transition. 10.45-12.30. Introductory address by South African
Ambassador to Sweden Ignatius P. De Swardt: Economic growth and development
for all in a democratic South Africa. M. Lundahl: Post-apartheid economy, and
after? N. Natrass och J. Seekings: Changing patterns of inequality in the South
African labour market. C. MacCarthy: South African trade and industrial policy
in a regional context.

II. Regional Studies. 14-17.45. G. Maasdorp: Trade integration and economic
development. Some Southern Africa issues. D. Ndlela: Zimbabwe’s trading position
and competitiveness in the Southern African region. J. Weeks och T. Subasat:
Agricultural trade integration for Eastern and Southern Africa. C. Liedholm och



76

D. Mead: The dynamic role of micro and small enterprises in southern Africa. C.
Jenkins och L. Thomas: Is SADC ready for closer monetary integration? P. Mosley
och J. Weeks: Structural adjustment and employment. A comparative study of
Zambia and Zimbabwe. J. Knight: Labour market policies and outcomes in post-
independence Zimbabwe: Lessons for South Africa?

Lördag 24 augusti.
III. Country Studies. 9.15-12.15. S. Harvey: The impact on Botswana’s economic
prospect of the ending of apartheid. L. Petersson: Localisation and integration
between unequal partners: Policy implications for Lesotho. C. Milner och G. Reed:
Trade liberalisation in Mauritius: Efficiency gains and labour market effects. F.
Tarp och M. Lau: Mozambique: Macroeconomic performance and critical
development issues. A. Danielson: Debt relief and structural adjustment in
Tanzania.

14-16. Panel discussion: Gavin Maasdorp, South Africa, Colin McCarthy, South
Africa, Daniel Ndlela, Zimbabwe, Guy Standing, Switzerland.

14 av de 15 uppsatser som presenterades på symposiet, samt en intro-
duktion av redaktören Lennart Petersson, publicerades i konferens-
volymen “Post-Apartheid Southern Africa. Economic challenges and
policies for the future.” Routledge förlag, London, 1998, 350 sidor.

 Flertalet av symposiets 70 deltagare var forskare från Lund med u-
landsinriktning. Även övriga Sverige, Danmark och Norge var väl repre-
senterade, liksom Sydafrika med 8 deltagare. Dessutom kom det fors-
kare från England, USA och Zimbabwe. Symposiet organiserades av
Lennart Petersson och symposiesekreterare var Jeanie Petersson.

7.7 Arne Ryde symposiet 1997
“Focal Points. Coordination, Complexity and
Communication in Strategic Contexts”

Det sjuttonde Arne Ryde symposiet arrangerades på Trolleholms Slott
den 21-22 augusti 1997. En precisering av temat och de typer frågor
som avsågs bli belysta gavs i vårt ‘Call for papers’:

“Since its introduction by Thomas Schelling in The Strategy of Conflict,
the notion of focal point has been a major puzzle for game theory. This
notion suggests that co-ordination in game situations relies on factors
that are not included in the game-theoretic formalism. Real-life
equilibrium selectors exploit strategically seemingly irrelevant features
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such as precedence, simplicity, or just some hard-to-define idea of salience.
For a better understanding of co-ordination behaviour, several

approaches may be considered. In particular one wants new formalizations
of relevant information and, concurrently, new analyses of the emergence
of equilibrium selection rules – in a rationalistic, evolutionary, or other
framework. The connection between framing, more formal preplay
communication, and focality, as well as various bounded rationality the-
mes, such as the role of complexity, are also of interest. Finally, experi-
mental studies of coordinating behaviour constitute a vital complement
to the theoretical analysis.”

I programmet ingick 6 inbjudna (plenum) föreläsningar:
K. Binmore: The emergence of fairness norms. E. Kalai: False reputa-

tion in a society of players. A. Rubinstein: On the rational of argumen-
tation rules. R. Aumann: Focal points in the ultimatum game. I. Gilboa:
A cognitive model of individual well-being. T. Schelling: Some reflections
on focal points.

Följande uppsatser diskuterades:
Torsdag 21 augusti.

M. Bacharach: Variable-frame level-N theory. A. Casajus: Focal points and
symmetries in framed strategic forms. M. Janssen: Rationalizing focal points. K.
Chatterjee: How communication channels influence coalition bargaining. An
experimental investigation. H. Holm: Gender labels are focal. R. Sarin: Payoff
assessments without probabilities: Incorporating ‘similarity’ among strategies. G.
Ponti: Conventions and social mobility in bargaining situations. M. Jensen: The
evolution of conventions under asymmetric information. G. Ellison: Learning
purified mixed equilibria.

Fredag 22 augusti.
J. Metha: Telling tales: Actors’ accounts of their behaviour in co-ordination games.
J. Huyck: Strategic similarity and emergent conventions: Evidence from scrambled
payoff perturbed stag hunt games. A. Kirman: On the transitory nature of gurus.
S. Brams: Catch-22s: How frustration can destroy focal points. K. Wärneryd:
Games played by transparent agents. I. Cho: Learning to co-ordinate in repeated
games. V. Bhaskar: Breaking the symmetry: Optimal conventions in repeated
symmetric games. A. Sandroni: Positive influence and cooperation in repeated
games.

14.15-15.15. (Plenum) L. Aspin: Focal points, preferences and the generation of
meaning. J. Jamison: Valuable cheap-talk and equilibrium selection.

15.45-16.45. W. Sandholm: Evolution, population growth, and history
dependence. M. Blonski: Characterisation and selection of equilibria in large
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populations. I. Bengtsson: Price level determination and focal points. M. Ganslandt:
Simplicity in co-ordination games. H. Sabourian: Co-operation and computability
in N-player games. T. Shimizu och H. Takizawa: Procedural rationality, Nash
equilibrium, and focal points.

Av de 53 forskare som deltog i symposiet var 16 från USA, där forsk-
ningen på området är mest utbredd. Från Lund deltog 14 ekonomer och
4 filosofer, och i övrigt kom 6 deltagare från UK och 5 från övriga Sverige.
Även Japan, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Israel var
representrerade.

Fyra av symposiets uppsatser publicerades i Games and Economic
Behavior (August 2000), en ledande tidskrift på området.93

 Symposiet var organiserat av Fredrik Andersson, Hans Carlsson och
Jerker Holm med Ann-Charlotte Sahlin som sekreterare.

7.8 Arne Ryde symposiet 1998
“New Issues in Trade and Location”

Det adertonde Arne Ryde symposiet arrangerades i Lund på Grand Hotel,
28-30 augusti 1998. I utannonseringen av symposiet sades det bl.a.:

“The last few years have wittnessed growing interest in the field of
trade and location. From a European perspective this interest can be
partly explained by the deepening of economic integration within
the European Union. Similarly, economic integration on the
American continent, which is progressing within NAFTA for
example, has inspired research in trade and location.”

Initiativet till symposiet togs av Johan Torstensson, Lund. Han före-
slog våren 1997 att ett symposium skulle arrangeras på “det aktuella och
spännande gränsområdet mellan nationalekonomi och ekonomisk geo-
grafi”. Under hösten 1997 arbetade han med organisationen av symposiet

93 Följande uppsatser publicerades: M. Bacharach and D. Stahl: Variable–frame level-N theory.
V. Bhaskar: Egalitarianism and efficiency in repeated symmetric games. A. Casajus: Focal points
in framed strategic forms. H. J. Holm: Gender-based focal points.
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i samarbete med Anthony Venables och Center for Economic Policy
Research (CEPR), London. Han dog plötsligt i januari 1998, endast 33
år gammal.94  Symposiet blev dock genomfört enligt Torstenssons pla-
ner95  och tillägnat hans minne.

Programmet för symposiet var:
Fredag 28 augusti.

10-10.25. David Greenaway96 : Speech in memory of Johan Torstensson.

10.30 –12. (Plenum) J. Eaton och S. Kortum: Technology and bilateral trade. G.
Hanson: Market potential, increasing returns and geographic concentration.

13.30-15. D. Black: Local human capital externalities, educational segregation
and equality. R. Bivand: A review of spatial statistical techniques for location studies.
S. Södal: Irreversible investment and monopolistic competition: A dynamic
interpretation of the Dixit-Stiglitz model. P. Braunerhjelm och L. Oxelheim: Does
foreign direct investment replace home country investment? The effect of European
integration on the location of Swedish investment.

15.30-17. G. Duranton och D. Nelson: Globalization, production systems, and
inequalities. P.Haaparanta: Multinational activities and firm organization. L. Ricci:
Uncertainty, flexible exchange rates and agglomeration. P. Martin: Public policies,
regional inequalities and growth.

Lördag 29 augusti.
9-10.30. (Plenum) S. Baier och J. Bergstrand: The growth and regionalization of
international trade. J. Anderson och D. Marcouiller: Trade, location and security.

11-12.30. J. Haaland, H. Kind, K. Midelfart-Knarvik, J. Torstensson: What
determines the economic geography of Europe? R. Ludema och I. Wotoon: Why
are preferential trade agreements regional? M. Brülhart och F. Trionfetti: Industrial
specialisation and public procurement: Theory and empirical evidence.

14-15.30. W. Keller: Multinational enterprises, international trade, and technology
diffusion. R. Forslid och I. Wotoon: Comparative advantage and economic
geography. L. Fontagné: Endogenous (a)symmetric shocks in the monetary union.
A. Melchior: Pattern of agglomeration in European industry: Has integration led
to more or less centralization?

94 Torstensson doktorerade i Lund med Bo Södersten som handledare år 1993, och var därefter
docent vid institutionen.  Han var en osedvanligt  aktiv, produktiv och lovande nationalekonom.

95 Rikard Forslid, Lund, tog över som organisatör.  Symposiesekreterare var Lena Dahl, Lund.

96 Professor vid University of Nottingham. Greenaway var fakultetetsopponent vid Torstenssons
disputation Lund 1992.
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Söndag 30 augusti.
9-10.30. (Plenum) D. Carr, J. Markusen och K. Maskus: Testing the knowledge-
capital model of the multinational enterprise. H. Braconier och R. Forslid: MNC’s,
growth and local externalities.

 11-12.30. H. Overman och D. Puga: Unemployment clusters across European
regions and countries. D. Black och V. Henderson: Urban evolution in the USA.
K. Wakelin: The dynamics of country-specific determinants of foreign direct
investment. K. Ekholm och R. Forslid: Trade and location with vertically and
horizontally integrated firms.

I allt diskuterades 25 uppsatser. Antal deltagare var 75. De flesta var
nationalekonomer men ämnet ekonomisk geografi var också väl represen-
terat. 25 av deltagarna var från Lund, 10 från övriga Sverige, 12 från UK,
10 från övriga Sverige, 7 från USA, 6 från Norge, men också Danmark,
Finland, Frankrike, Kanada, Schweiz och Australien var representerade.

7.9 Arne Ryde symposiet 1999
“Individual Decisions for Health”

Det nittonde Arne Ryde symposiet - och tillika det andra symposiet
inriktat på hälsoekonomi97  - ägde rum i Holger Crafoords Ekonomi-
centrum i Lund den 27-28 augusti 1999. Denna gång sattes fokus på
ekonomisk analys av hälsotillståndets bestämningsfaktorer, särskilt indi-
videns eget hälsorelaterade beteende. I vår inbjudan skrev vi bl.a.:

“Research on individual health-related behaviour is highly
politically relevant. It is also very much in focus of our health
economic research at Lund University, including theoretical
extensions and empirical applications of the demand-for-health
model.”

Fyra teman behandlades: (1) your decisions for your own health, (2)
someone else’s decisions for your health, (3) health, risk, and uncertainty,
(4) the psychology of individual decision making.

97 Det första var symposiet ’Pharmaceutical Economics’ 1982 (avsnitt 4.2). Under de knappt
tjugo åren hade den hälsoekonomiska forskningen utvecklats mycket starkt och specialiseringen
blivit påtaglig. De nordiska länderna tillhör nu de ledande nationerna på området.
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Programmet var:
 Invited lectures:98  L. Eeckhoudt: Expected utility theory and medical

decision making. D. Kenkel: Investments in prevention: Health econo-
mics and healthy people. M. Pauly: Recruiting health care rationers:
Individual versus collective choice.

Contributed papers:
Fredag 27 augusti.

H. Bleichrodt: Using descriptive findings of prospect theory to improve prescriptive
applications of expected utility. M. Lundbäck: DRG as a response to asymmetric
information – outlier rules explained. H. Gravelle och G. Masiero: Quality
incentives with imperfect information and switching costs in a regulated market:
Capitation in general practice. M. van der Pol och J. Cairns: How does the
discounted utility model compare to hyperbolic discounting models in the case of
own and others’ health. L. Roberts: Do smokers in Sweden use health and elder
care, sickness and early retirement benefits more than non-smokers? A cross-
sectional analysis. L. Rochaix-Ranson: Contract theory applied to health: Where
do economists stand? F. Andersson och C-H. Lytttkens: Health, genuine uncertainty
and information. B. Jönsson, U. Gerdtham och M. Johannesson: The determinants
of health in Sweden. K. Bolin, L. Jacobson och B. Lindgren: The demand for
health and health care in Sweden 1980/81 and 1988/89. P. Zweifel, H. Lehmann
och L. Steinmann: Patching up the physician-patient relationship.

Lördag 28 augusti.
T. Philipson och G. Zanjani: The production and regulation of health insurance:
Limiting opportunism under asymmetric information. B. Liljas: The demand for
health, life-time income and imperfect financial markets. U. Enemark och S.
Höjgård: Choosing treatment or choosing agent? C-H. Lyttkens och E. Lindbladh:
Habit v. choice: The process of decision making in health related behaviour. S.
Ettner: The relationship between labour market outcomes and physical and mental
health: Exogeneous human capital and endogenous health production? T. Iversen
och H. Lurås: The importance of micro-data for revealing income motivated
behaviour among GP’s. P. Martinsson: Stated preferences for equity-efficiency trade
offs – applications for a health programme. D. Gyrd-Hansen och J. Sögaard:
Modelling public preferences for cancer screening programmes with stated ranks
data. A. Jones och P. Contoyannis: Rationality, addiction, and adjustment costs.
K. Steen Carlsson, H. Weibull och C-H. Lyttkens: Are there socio-economic
differences in the treatment of emergency and elective patients in the Swedish
public health care system?

98 T. Schelling var inbjuden och tackade ja, men blev tvungen att senare tacka nej på grund av
hälsoskäl. Han kom i stället till det nordiska mötet för hälsoekonomer i Lund året därpå.
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Symposiet samlade 73 deltagare, flertalet specialister inom hälsoeko-
nomi men även många andra nationalekonomer. Omkring hälften var
från Lund, resten från övriga Sverige, Danmark, USA, UK, Norge, Hol-
land, Frankrike, Schweiz och Finland.

Björn Lindgren, med Katarina Steen Carlsson som sekreterare, organi-
serade symposiet.99  En (refereegranskad) symposievolym, omfattande
13 uppsatser samt en introduktion, kommer att publiceras augusti 2002
på Routledge förlag med Björn Lindgren som redaktör.

7.10 Arne Ryde symposiet 2000
“Experimental Economics ”

Det tjugonde Arne Ryde symposiet arrangerades i Lund på Holger
Crafoords ekonomicentrum den 9-11 november 2000. Det var det för-
sta större internationella symposiet om experimentell ekonomi i Sverige.
I vårt ‘Call for papers’ skrev vi bl.a.:

“Experimental economics has developed rapidly during the the
last decades, and it is now widely accepted as a legitimate input into
modelling in microeconomics and game theory. It has also been
conducive to interdisciplinary exchange between economics and
psychology. The 20th Arne Ryde Symposium is an effort to further
the insights from experimental research to new groups of economists
and to provide a forum for scholars of the field to exchange ideas
and results. The symposium is open to work in all areas of
experimental research in economics.”

Gensvaret var överväldigande, drygt 50 ‘abstracts’ kom in. 43 uppsat-
ser diskuterades i 3 parallella sessioner. Utöver uppsatserna var det 8
föreläsningar i plenum av speciellt inbjudna ‘keynote speakers’:

D. Kahneman: Back to Bentham, and beyond. M. Weber: Behaviour
under ambiguity: Experimental results. W. Güth: Robust learning
experiments-evidence from learning and deliberation. J. Hey:
Investigating dynamic economic behaviour in the laboratory. P. Bohm:
Pitfalls in experimental economics. C. Eckel: Identity and social signalling

99 Kommittén bestod av Björn Lindgren (ordförande), Carl Hampus Lyttkens, Ingemar Ståhl,
Lars Söderström och Björn Thalberg.
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in experimental games. V. Smith: Personal exchange. A. Roth: The
predictive value of approximations.

Följande uppsatser presenterades:
Fredag 10 november.

S. Blondel: Risk, future and rationality of drug users: An experimental approach.
B. Grosskopf: Foregone with the wind. G. Barron: On the relationship between
decisions in one-shot and repeated tasks: Experimental results and the possibility
of general models. Y. Søvik: Depths of reasoning and strength of dominance. M.
Kocher: When the ‘decision maker’ matters: Induvidual v. team behaviour in
experimental ‘beauty-contest’ games. R. Nagel och B. Grosskopf: Rational reasoning
or adaptive behaviour? Evidence from two-person beauty contest games. C-L.
Yang: An experiment on bargaining power in simple sequential games. H. Verbon
och E. van der Heiden: Should one side of the market always move first in the
transaction? K. Koford: Co-operation in horizontal and vertical relationships:
Bulgaria and the West. D. Sonsino: A comparative study of lotteries-evaluation in
class and on the web. R. Cubitt: Preference reversal: an experimental investigation
in economic and psychological hypotheses. J. Brandts: Fair procedures evidence
from games involving lotteries. C. Solà i Belda: The sequential prisoner’s dilemma:
Reciprocity and group size effects. G. Kirchsteiger: Your morals are your moods.
H. Henning Schmidt: The impact of fairness on decision making – an analysis of
different video experiments. U. Unver: On the survival of some unstable two-
sided matching mechanisms: A laboratory investigation. M. Søberg: Imperfect
competition, sequential auctions, and emissions trading: An experimental
evaluation. D. Duxbury: The effect of trading period duration on market
performance in experimental financial markets. J. Oechssler: Can you guess the
game you are playing? S. Huck: Absent-minded drivers in the lab. J. Weibull:
Testing game theory. C. Keser: Effort and the choice of private or team
remuneration. M-C. Villeval: Free-riding and fairness in principal-multi-agent. T.
Kugler: How do groups differ from unitary players? Experimental study on an
asymmetric game of chicken. A. Ziegelmeyer: Endogenous information cascades
and beliefs: An experimental evidence. J. Vyrastekova: An experiment on collusion
in private value auctions with limited communication and side-payments. J. Brosig:
Communication and bargaining power in simple sequential games.

Lördag 11 november.
L. Vesterlund: Which is the fair sex: Gender differences in altruism. A. Muren och
M. Dufwenberg: Discrimination by gender and political correctness. U. Gneezy:
Feeling competent and being competitive: Gender differences. M. Willinger:
Theories of behaviour in principal-agent relationship with hidden action. T.
Ellingsen och M. Johannesson: Is there a hold-up problem? E. van der Heijden:
The effect of leadership in a public bad experiment. M. Sutter: An experimental
analysis of the stability and growth pact in the European monetary union. J-R.
Tyran: On fiscal illusion. H. Svedsäter och O. Johansson-Stenman: Choice
experiments and self image: Hypothetical and actual willingness to pay. F. Carlsson:
Measuring individual inequality aversion in addition to risk aversion. Y. Amiel:
Attitudes to risk and inequality. M. Niederle och G. Kirchsteiger: Do market
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institutions adapt efficiently to transaction costs? N. Feltovich: The relationship
between fixed costs and competitive pricing decisions: An experimental study. M.
Dufwenberg, U. Gneezy och R. Nagel: Price floors and competition. C. Schwarm:
Preference analysis in experimental economics: The case of pure exchange. M. van
der Pol och J. Cairns: Dichotomous choice with repeated follow up. An
investigation of statistical efficiency and the extent of lexicographic preferences.

Antalet deltagare var 97, varav 19 från Lund och 21 från övriga Sverige,
10 från Tyskland, 9 från UK, 8 från USA, 6 från Frankrike, och 4 från
respektive Spanien, Israel och Österrike. Också Nederländerna, Norge,
Schweiz, Danmark, Turkiet, Taiwan och Slovakien var representerade.
Flertalet var nationalekonomer.

Symposiet var organiserat av Jerker Holm och Fredrik Andersson, med
Ann-Charlotte Sahlin som symposiesekreterare. I anknytning till
symposiet gav J. Holm tillsammans med F. Andersson, M. Dufwenberg
och G. Kirchsteiger en kurs i experimentell ekonomi där tio doktorander
deltog.100

En symposievolym, med Holm och Andersson som redaktörer, utkom
på förlaget Kluwer Academic Publishers 2002 med titeln: “Experimen-
tal Economics: Financial Markets, Auctions, and Decision Making.
Interviews and Contributions from the 20th Arne Ryde Symposium.’’

7.11 Arne Ryde symposiet 2001
“Non-Human Wealth and Capital Accumulation”

Det tjugoförsta Arne Ryde symposiet arrangerades i Lund på Holger
Crafoords Ekonomicentrum den 24-25 augusti 2001. Om temat och
syftet för symposiet skrev vi i vårt ‘Call for papers’ bl.a.:

“It is our intention that the conference will treat descriptive research,
as well as both theoretical and empirical research, that attempt to
find explanations for differences in non-human wealth holdings and
differences in wealth allocations between households and individuals.”

100 Fem klarade kursen på utsatt tid varav tre från Lund och två från Handelshögskolan i
Stockholm.
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Programmet var:
Fredag 24 augusti.

Invited lectures: E. Wolff: Why has median wealth grown so slowly in the US
during the 1990’s? A. Klevmarken: Wealth dynamics of Swedish families 1984-
1998. M. Browning: Saving over the life cycle. A-M Lusardi: Assessing the
importance of the precautionary saving motive.

Contributed papers: B. Gustafsson: Household wealth in urban China in 1995 –
composition, inequality and determinants. H. Bougrine: Public policy and private
wealth. A-M. Pålsson och K. Bohlin: Male and female wealth in Sweden. H. Stein:
The development of aggregate private wealth and its distribution in Germany
since 1970. A. Chakraborty: Portfolio allocation of precautionary wealth: Panel
evidence for the United States. A. Kuznitz: Direct wealth preference in an
endowment economy.

Lördag 25 augusti.
Invited lectures: J. Laitner: Wealth accumulation in the US: Do inheritance and
bequest play a significant role? J. Davies: Sociobiology and bequest.

Contributed papers: A. Kimhi: Pension wealth and intergenerational transfers in
Israeli family farms. B. Andersson: Portfolio allocation over the life cycle: Evidence
from Swedish household data. F. Lundtofte: Asset pricing using age structure
information.

Deltagandet var begränsat till 40 forskare och doktorander. 19 kom
från Lund, 6 från övriga Sverige, 5 från USA och 3 från Danmark. Dess-
utom var Israel, Kanada, Norge och Tyskland representerade.

Symposiet var organiserat av Inga Persson och Anne-Marie Pålsson,
med Henrik Adamsson som symposiesekreterare.

7.12 Det 22dra Arne Ryde symposiet
 “The Wicksell Chair Centennial Symposium”
 November 2001

Hundraårsdagen av utnämningen av Knut Wicksell till professor i na-
tionalekonomi vid Lunds universitet101  uppmärksammades med ett in-
ternationellt symposium på Trolleholms Slott den 1-2 november 2001.

101 Wicksell var då femtio år, han var professor i Lund 1901-1916.
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Programmet var:
Torsdag 1 november.

Inledande anföranden av Ingemar Ståhl och Anders Borglin.

M.J. Gootzeit, Memphis: “Wicksell’s real cumulative process.”

B. Thalberg, Lund: “Did Wicksell have any pupils?”

H. Hashimoto, Kyoto: “Wicksell on population.”

T. Gårdlund, Lund: “Writing ‘The Life of Knut Wicksell.’102 ”

L. Jonung, Lund: Presentation av den nyss utkomna boken: “Att uppfostra det
svenska folket. Knut Wicksells opublicerade manuskript.”103

102 Torsten Gårdlund skrev på 1950-talet sin såväl nationellt som internationellt högt ansedda
biografi:  ”Knut Wicksell. Rebell i det nya riket,” Bonniers förlag, 1956.  Två år senare utkom
den engelskspråkliga versionen, ”The Life of Knut Wicksell”,  Almqvist och Wiksells förlag.
Båda utgåvorna kom sedan i nya upplagor.

103 Samlade och redigerade av Lars Jonung, Torun Hedlund-Nyström och Christina Jonung.
SNS förlag Stockholm, 2001, 480 sidor.
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Fredag 2 november.
K.Vind, København: “Wicksell on competitive equilibrium, Walras equilibrium
and optimality.”

J. Silvestre, Davis, USA: “Wicksell, Lindahl and the theory of public goods.”

M. Boianovsky, Brasilia och H-M. Trautwein, Oldenburg: “Wicksell, Cassel and
the idea of involuntary unemployment.”

 T.M. Humphrey, Richmond: “Knut Wicksell and Gustav Cassel on the cumulative
process and the price stabilizing feedback policy rule.”

G.Chiodi, Perugia: “A Wicksellian monetary theory of production and
distribution.”

H-D. Kurz, Graz: “Knut Wicksell on capital and interest.”

E. Malinvaud, CREST, Paris: “Knut Wicksell and the challenges faced by capital
theory.”

Utgivningen av Wicksells opublicerade manuskript var ett sedan länge
planlagt led i arrangemanget,104  och det lyckades Christina och Lars
Jonung att bli klara i tid med detta mycket tidskrävande arbete. Presen-
tationen av bokverket var, liksom Torsten Gårdlunds föredrag, ett cen-
tralt och lägligt inslag i firandet.

Vid sin död efterlämnade Wicksell ett hundratal manuskript105  som
har förvarats i handskriftsavdelningen vid Lunds universitetsbibliotek.
Under 1980-talet arbetade Lars Jonung och Torun Hedlund-Nyström106,
och senare också Christina Jonung, med att förteckna och bearbeta ut-
valda manuskript för publicering. Bokverket “Att uppfostra det svenska
folket”107  omfattar ett åttiotal artiklar samt ett förord av Lars Jonung.
Penning-, bank- och valutafrågor är dominerande teman, men Wicksell

104 Jfr. att vi redan vid det första Wicksell symposiet, ”The theoretical contributions of Knut
Wicksell”, 1977, försökte att, i blygsam utsträckning, lyfta fram interessanta arbeten av Wicksell
i ljuset. (Avsnitt 3.2).

105 Nästan samtliga på svenska och så gott som alla avsedda för någon tidning.

106 Torun Hedlund-Nyström var nationalekonom och bibliotekarie vid Lunds UB. Hon dog
1990.

107 Titeln är hämtat från ett brev där Wicksell, som just pensionerats, citerar en skolkamrat (som
också precis hade pensionerats) som finner det konstigt att vakna upp om morgonen och inte ha
några plikter. ”För min del har jag dock alltid ansett det för min förnämsta plikt att uppfostra det
svenska folket, och det får jag väl fortfarande försöka med, så länge krafterna stå bi.”
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går också många gånger utanför den traditionella nationalekonomins
ramar, t.ex i artiklar om värnpliktsvägran, ’motboken’ och äktenskaps-
frågan. Ekonomisk teori och principiella resonemang ligger dock i regel
till grund för analyserna och slutsatserna.108 109

Flera av inläggen vid symposiet behandlade Wicksells centrala
‘kumulativa process’.110  Tolkningarna i litteraturen av denna teori är
många, och de går i delvis olika riktningar. I uppsatsen om Wicksells
elever (lärjungar) hävdas det att endast två ekonomer kan anses vara
kvalificerade för den titlen, nämligen Erik Lindahl (vars vidareutveck-
ling av Wicksells idéer berördes av flera deltagare) och Ragnar Frisch.111

Symposiet avslutades med diskussioner kring Wicksells kapitalteori och
dess betydelse för utvecklingen av den centrala neoklassiska teorin.

 Antal deltagare var 43, varav 23 från Lund, 6 från övriga Sverige och
14 utländska gäster. Symposiet organiserades av Bo Larsson i samarbete
med Anders Borglin, Lars Söderström och Björn Thalberg.

108 Ett genomgående drag i Wicksells ställningstaganden i många ekonomiska och sociala frågor
var hans starka tro på Malthus’ generella förklaring av, och föreslagna botemedel mot,
fattigdomen.

109 Redigerings- och publiceringskostnaderna finansierades av Bankforskningsstiftelsen,
Riksbankens jubileumsfond och Arne Rydes Stiftelse.

110 En teori som av Blaug betecknas som ”the macroeconomic theory of the nineteenth century”.

111 Det är kanske överraskande för många att Frisch betecknas som elev till Wicksell.  Men det
framgår tydligt av uppsatsen att Frisch under sin tid som student i Oslo betraktade Wicksell
som sin store läromästare. (”Already from my early student days, I read his writings (in German
and Swedish) avidly. And I continued to do so later.”) Dessutom försökte han i hög grad att
vidareutveckla Wicksells idéer. Det gällde icke minst hans berömda artikel 1933, ”Propagation
Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics”, där han utvecklar Wicksells skiss
till en förklaring av konjunkturfenomenet (jfr. Wicksells ’gunghästsanalogi’).
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Kapitel 8
Övriga större arrangemang
1990 – 2001

8.1 Ekonometridagarna 1992 och 1998

Ekonometridagarna 1992 arrangerades av Arne Rydes Stiftelse på Hol-
ger Crafoords ekonomicentrum i Lund den 4-5 maj. Det genomgående
temat var tidserieanalys.112 Det var två huvudföreläsare, båda från
Københavns universitet: Søren Johansen, som talade om ”The likelihood
approach to VAR-modelling” och ”Further topics in cointegration analy-
sis” samt Katarina Juselius, som talade om ”Why are VAR models useful
for empirical macroeconomics?” och ”Identification of the long-run
structure: An analysis of excess money and excess aggregate demand.”

I övrigt var det inlägg av A. Warne: Inference in vector autoregressions with
integrated time series. T. Brännström och S. Karlsson: On the precision of estimates
in VAR models. B. Assarsson: The almost ideal demand system in error correction
form. R. Forslid: External and internal government debt: Effects on private
consumption in Sweden. P. Frennberg och B. Hansson: An empirical evaluation
of alternative models for conditional stock return volatility. E. Füle: The generalized
ridge estimator based on prior information. O. Sundberg och L-E Öller:
Konjunkturmönster i Sverige 1946-90: En tillämpning av exponentiellt utjämnade
säsongdifferenser. M. Bergman: International evidence on the sources of
macroeconomic fluctuations. N. Frifelt: Testing some stationary relations implied
by the neo-classical growth model.

112  Man kan, vid denna tid, tala om en renässans för tillämpningen av tidserieanalys, och det
var en omfattande forskning kring metoden.
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Vidare ventilerades utkast till ekonometriska undersökningar av M.
Zamanian, P. Roos och K. Ödegaard, J. Setterblad, P. Johansson, C.
Wells och M. Palme.

Deltagandet var gott och många institutioner fanns representerade.
Bland de 45 doktoranderna och lärarna var 21 från Lund113 , 9 från Stock-
holm, 5 från Göteborg, 3 från Uppsala, 1 från vardera Umeå, Linköping
och Östersund, 3 från København och 1 från Helsinki. Sekreterare för
konferensen var Michael Bergman.

Ekonometridagarna 1998 arrangerades också i Holger Crafoords
Ekonomicentrum i Lund (8-9 maj). Gästföreläsare var, liksom 1987, Da-
vid Hendry, ’personal research professor’ vid universitetet i Oxford. Han
gav fyra föreläsningar på sitt forskningsområde som vid denna tid var
ekonometriska prognosmetoder: ”Foundations of economic forecasting”,
”Causes of forecast failure”, ”Forecasting in the face of structural breaks”
och ”Which methods win forecasting competitions in economics?”

I övrigt diskuterades följande uppsatser: L. Ermini: A tale of two seasonal adjustment
procedures: The case of Sweden’s GDP. J. Hällström: Forecasting based on very
small samples and additional information. B. Assarsson: Testing the life cycle
hypothesis with temporally aggregated data. H. Asgahrian: Cross sectional analysis
of the Swedish stock market. S. Ingolfsson: Valuation of stocks under infrequent
trading. R. Dhawan: Measuring technical progress in automobile sector using
stochastic frontier framwork.” J. Abdullnasser: The causal nexus of government
spending and revenue in Finland. An empirical approach. M. Irandoust:
Productivity and real exchange rates: Some empirical examples. J. Hansson: Real
exchange rates and switching regimes. P. Jochumzen: Evaluation of the
proportionality assumption for the duration of unemployment. D. Popa:
Participation in the labour market after long-term sickness. H. Söderberg: Testing
for independence in competing risk models. K. Johansson: Supply shocks in
Sweden: A sectoral approach using a structural VAR. G. Shukur: Test for Granger-
causality in integrated-cointegrated VAR systems. P. Mantalos: A graphical
investigation of the size and power of the Granger-casuality tests in integrated-
cointegrated VAR systems. B.Barot: An econometric study of house prices in
Sweden 1970-95. M. Löf: A periodic cointegration model for Swedish private
consumption. C. Wells: Counting the times: A reconsideration of Fair’s data on
infidelity.

Mötet samlade 52 deltagare, varav 22 från Lund och 25 från de övriga
nationalekonomiska och statistiska institutionerna i Sverige. Sekreterare
för arrangemanget var Henrik Degrer.

113  Fördelade på institutionerna för nationalekonomi, statistik och matematisk statistik.
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8.2 Symposium on Productivity Indexes:
Theory and Applications
A Symposium in Honour of Sten Malmquist

Den 28 maj 1996 arrangerades ett symposium om produktivitetsmätning,
ett område som naturligt nog intresserar många doktorander och inte
minst forskare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund
(IHE), för vilka produktivitetsberäkningar bl.a. inom den offentliga sek-
torn är ett centralt forskningsfält. Symposiet var koncentrerat på kon-
struktionen och användningen av ’the Malmquist index’, en typ av in-
dex som under de senare åren använts allt flitigare i empirisk forskning.
Symposiet erbjöd ett välkommet tillfälle att hedra professor Malmquist
för hans insatser.114 Han publicerade 1953 en grundläggande artikel,
”Index Numbers and Indifference Surfaces” i en spansk tidskrift115 , en
artikel som länge var ganska okänd. Sten Malmquist var hedersgäst vid
symposiet.
Programmet var:

R. Russell, University of California, Riverside, ”The Malmquist distance function
and quantity index: Theory and application.”

Bert M. Balk, Statistics Netherland: ”The microeconomic theory of industrial
price, quantity, and productivity indices.”

R. Färe och S. Grosskopf, University of Southern Illinois: ”On Malmquist
productivity indices.”

N-O. Norlander och P. Roos, Apoteksbolaget och IHE: ”Implementing the
Malmquist productivity index: The case of the national corporation of Swedish
pharmacies.”

H. Bjurek, F. Försund och L. Hjalmarsson, Göteborg och Oslo: ”Malmquist
productivity indices: A comparison.”

R.G. Chambers, University of Maryland: ”Directional distance functions and the
measurement of inputs, outputs, productivity and welfare.”

Antal deltagare var 30, varav 9 från Lund, 7 från Stockholm, 3 från
Göteborg, 5 från Danmark, 1 från Norge och 4 från USA.

114 Sten Malmquist var professor i statistik vid Stockholms universitet 1966-84.

115 Trabajos de Estatistica, vol 4, pp 209-242.
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Uppsatserna publicerades i boken ”Index Numbers: Essays in Honour
of Sten Malmquist”, Kluwer Academic Publishers, Boston,1997. Re-
daktörer var Rolf Färe, Shawna Grosskopf och Robert R. Russell.116

8.3 Symposium i teorihistoria med anledning av
hundraårsdagen av Johan Åkermans födelse 1996

Johan Åkerman117  var professor i nationaleko-
nomi i Lund 1943-1961. Detta minnes-
symposium, på Trolleholms Slott 29 mars, be-
handlade hans vetenskapliga utveckling och bi-
drag till nationalekonomi, politisk ekonomi och
ekonomisk historia samt hans betydelse för ut-
vecklingen av dessa discipliner.

 Programmet var:
Erik Dahmén: ”Johan Åkerman i teorihistoriskt och
ekonomisk-historiskt perspektiv.”

Bengt Höglund: ”Några reflektioner kring den funda-
mentala dualismen.”

Lars Pålsson Syll: ”Johan Åkerman – den strukturanalytiska skolans grundare.”

Jan Petersson: ”Stockholmsskolan och Johan Åkerman.”

Benny Carlson: ”Ung man blir konjunkturforskare.”

Björn Thalberg: ”Johan Åkermans konjunkturteori i perspektiv av hans senare
produktion.”

Lennart Schön: ”Stat och politik i strukturell dynamik.”

Olle Krantz: ”Johan Åkerman, strukturanalys och historiska nationalräkenskaper.”

Bland de åtta författarna finner man, karakteristiskt nog, fyra natio-
nalekonomer och fyra ekonom-historiker. Av de 40 deltagarna var också
hälften nationalekonomer och hälften ekonom-historiker. Flera av Åker-

116 Stiftelsens utgifter för publiceringen av boken var 18.500 kronor.

117 1896-1982.  Åkerman blev totalt döv efter en misslyckad operation i ganska ung ålder.
Trots detta svåra handikapp har han fått beröm av många elever som en inspirerande lärare
och forskarhandledare.

Johan Åkerman
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mans gamla elever deltog (bl.a. Erik Dahmén, Åke Elmér, Hugo
Hegeland, Sven Rydenfelt, Bengt Höglund), och vidare deltog sonen
Henrik och sonsonen Richard Åkerman.

Symposiet gav upphov till två publikationer. För det första
symposievolymen ”Johan Åkerman i blickfältet. Åtta perspektiv på en
100-åring,”118  som innehåller samtliga uppsatser och en Johan Åker-
man–bibliografi sammanställd av sociologen Lars Mjøset vid Oslo uni-
versitet, samt Henrik Åkermans tal vid middagen. Samtidigt utgavs Jo-
han Åkermans memoarer, ”En samhällsforskares minnesbilder”119 , med
ett förord av Benny Carlson, Lund.120  Utgivningen av de båda
publikationerna finansierades av Institutet för Ekonomisk Forskning,
Lund och Arne Rydes Stiftelse.

8.4 Det femte nordiska forskarmötet om ekonomisk
idéhistoria 1998.

Det första nordiska forskarmötet om de ekonomisk-teoretiska idéernas
historia arrangerades i Göteborg 1990. Därefter följde Rungsted 1992,
Kristiansand 1994 och Åbo 1996. År 1998 ägde mötet rum på Trolle-
holms Slott och Holger Crafoords Ekonomicentrum i lund 22-24 okto-
ber. På mötena presenteras och diskuteras deltagarnas uppsatser,
konferensspråket är skandinaviska.

 Programmet var:
Torsdag 22 oktober.

P. Kurild Klitgaard: ”Adam Smith og kredsen bag ”National-velstands natur.”” B.
Schylberger: ”Adam Smith’s idea of the two values.” B. Carlson och L. Jonung:
”How did the founders of modern Swedish economics look at their role in the
public debate?” R. Henriksson: ”Svensk konjunkturbevakning före

118 Institutet för Ekonomisk Forskning, Lunds universitet, 1997, 182 sidor.  Redaktörer Benny
Carlson och Bengt Höglund.

119 Institutet för Ekonomisk Forskning, Lunds universitet, 1997, 103 sidor.

120 Manuskriptet hade legat en tid i skrivbordslådan, då Johan Åkerman inte hade lyckats få
det publicerat. En första version av memoarerna hade, för övrigt, titeln ”Före tystnaden.
Minnesbilder 1900-1920”, och behandlar hans liv före dövheten. Tonvikten i det slutgiltiga
manuskript är också lagd på ungdomsåren.
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konjunkturinstitutet.” L. Erixon: ”The theory of transformation pressure – the
works of Svennilsson, Dahmén and the Swedish productivity commission.” N.
Sarafoglou: ”The diffusion of research on productive efficiency.”

Fredag 23 oktober.
R. Eriksson: ”Vad är fel på homo oeconomics?” A. Mossin: ”Moralsk teori om
økonomi – och teori om moralsk økonomi; og om konstruktionen af en teori om
en moralsk økonomi.” H. Garmann Johnsen: ”Forståelse av mentale prosesser i
økonomisk teori.” O. Hauge: ”Moderne næringsøkonomisk teorigrunnlag – ser
vi spor av tidlige ’marginalister’?” P-A. Karlsson: ”Den svenska merkantilismen?
Forskningsläget och en diskussion kring 1700-talets ekonomiska kultur.” N-H.
Topp: ”Kjeld Philip, Stockholm i København og Århus.” N. Kærgård:
”Nationaløkonomi på den danske landbohøjskole i 100 år.” K. Fregert: ”Hans
Samuel Collin som penningteoretiker och institutionell ekonom.” S. Lingärde
och L.Pålsson Syll: ”Räntefri ekonomi – utopi eller verklighet.” C-H. Siven:
”Analytical foundations of Erik Lindahl’s monetary analysis.”

Lördag 24 oktober.
J. Jespersen: ”Keynes on equilibrium.” B. Carlson: ”Wagner’s legacy in America:
Reopening Farnam’s inquiry.” L. Herlitz: ”Wicksell, Heckscher och frihandelsteorin
1896-1920.” K. Pedersen: ”Otto Mønsteds rolle i den europeiske
margarinindustrins udviklingsfase.” B. Sandelin: ”Avgermaniseringen av den
svenska nationalekonomin.”

Intresset för mötet var stort, varför antalet uppsatser måste begränsas
något. Av de 47 deltagarna kom 30 från Sverige, 7 från vardera Dan-
mark och Norge och 1 från Finland. Samt 2 svensktalande gäster Axel
Leijonhufvud, USA, och Hans Michael Trautwein, Tyskland.
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8.5 Fourth Nordic Conference on the
Economics of Local Government 1999

Arrangörskapet för dessa konferenser alternerar mellan olika national-
ekonomiska institutioner i Norden, och 1999 arrangerades konferensen
på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund 4-5 juni.

Huvudtemat var att diskutera  ” how tasks should be divided between
local government and central authorities, and how the competition pro-
blem might be solved in an efficient way. However, as usual in these
conferences, all topics of interest to scholars of the economics of local
government will be considered.”

 Programmet var:
Fredag 4 juni.

J.E. Alt: ”A dynamic model of state budget outcomes under divided partisan
government.” H. Niemeläinen: ”An algoritm for economic decision making in
municipalities.” F. Pujol: ”Preferences and fiscal discipline. Swiss cantonal evidence.”
J. Rattsö och P. Tovmo: ”Fiscal discipline and asymmetric adjustment of revenues
and expenditures: Local government responses to shocks in Denmark.” L.
Andersson: ”Effects on community expenditure from changing grant-in-aid
system.” K-G. Hansson: ”Consistent national accounts.” A. Rader Olsson: ”Fiscal
federalism and cultural subsidies in Stockholm county.” M. Wickström och T.
Aronsson: ”Income distribution and the optimal provision of local public goods.”

Lördag 5 juni.
L-E. Borge: ”More taxautonomy of Norwegian local governments: Possible
implications for efficiency and equity.” J. Kalseth: ”Efficiency variations in local
government service production – A bargain approach applied to care for elderly
and disabled persons in Norway.” H.A. Loikkanen: ”Regional income differences
in Finland, 1966-96.” G. Pola: ”The changing roles and finances of the Italian
levels of government.” F. Andersson: ”Tax competition and economic geography.”
K. Andersson: ”The congestion properties of local public services. Evidence from
Norwegian survey data.” R. Boadway: ”Interjurisdictional competition of firms.”
F. Carlsen: ”Does mobility effect local revenue and expenditure decisions?” H.
Laurila: ”Urbanisation and urban policy.”

Konferensen samlade 31 deltagare, varav 18 från Sverige, 1 från Dan-
mark, 4 från Norge, 5 från Finland samt 3 icke-nordiska deltagare.

Kommittén för konferensen utgjordes av Agneta Kruse, Paul Nystedt
och Lars Söderström, sekreterare var Ann-Charlotte Sahlin.



96

8.6 The 21st Nordic Health Economists’
Study Group Meeting 2000

De årliga mötena mellan nordiska hälsoekonomer startade 1980. Delta-
gandet var till en början blygsamt men har under senare år expanderat
starkt. År 2000 var intresset speciellt stort. Mötet som ägde rum på Holger
Crafoords Ekonomicentrum i Lund samlade 133 nordiska hälsoeko-
nomer121  och nästan 40 uppsatser anmäldes. Det blev nödvändigt med
tre parallella sessioner båda dagarna.122  För arrangörskapet svarade Lunds
universitets centrum för hälsoekonomi, LUCHE, i samarbete med Arne
Rydes Stiftelse.

Programmet var:123

Inbjudna föreläsningar:

Thomas C. Schelling, University of Maryland: ”The changing nature of decisions
related to personal health.”

Jon Elster, Columbia University: ”Explaining addiction.”

Uppsatser: Under de två dagarna presenterades och diskuterades (bl.a.
av på förhand vidtalade ’discussants’) 33 uppsatser. Något huvudtema
för mötet var icke utannonserat utan alla inlägg inom hälso- och sjukvårds-
ekonomins område var välkomna. Det kan dock nämnas att begreppet
’cost-effectiveness’ var centralt i många uppsatser, man sökte att redovisa
eller säga något om kostnader och resultat, och om mätproblemen, vid
olika insatser i delar av vården. Aktuella teman var i övrigt ’parallell
handel’, ’sjukfrånvaro’, ’kostnaderna för ohälsosamma levnadsvanor’ och
’privat kontra offentlig vård’.124

121 Deltagarna betalade en avgift på 1.000 kronor.

122 Man kan förvånas över expansionen av forskningen på det hälsoekonomiska området i Norden (jfr
avsnitten 4.2 och 7.9). Som nämnts förekom det t.ex. inga nordiska inlägg i konferensvolymen från
den första konferensen på området 1982, vilket ska jämföras med det stora antalet anmälda uppsatser
till mötet år 2000. Myndigheterna hade tydligen insett behovet av vetenskapliga ekonomiska analyser
på hälso- och sjukvårdsområdet och stött forskningen genom nya institutioner, m.m.

123 Mötet öppnades med tal av Boel Flodgren, rektor för Lunds universitet, Carl Hampus
Lyttkens och Björn Lindgren.

124 En titel som ”Is Sweden a universal welfare state?”, ger en idé om vidden av de frågor som
diskuterades.
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 Av deltagarna var 41 från Lund, 7 från övriga Sverige, 27 från Dan-
mark, 20 från Norge, 14 från Finland, 5 från Island och 1 från Estland;
och även UK, USA och Frankrike var representerade. Ansvariga för mötet
var Carl Hampus Lyttkens och Sören Höjgård, och de hade hjälp i pla-
neringen av Björn Lindgren, Björn Thalberg och Alexander Dozet i
organisationskommittén. Sekreterare var Mona Hansson och Ann-Char-
lotte Sahlin.

8.7 Speciella och mera begränsade arrangemang
under åren 1990-2001

Under denna period arrangerade Arne Rydes Stiftelse, ibland i samar-
bete med andra, efter önskemål från doktorander eller lärare följande
mera speciella kurser eller ’workshops’:

Forskarkurs i befolkningsekonomi i samarbete med Ekonomisk-histo-
riska institutionen i Lund (forskningsgruppen ”Äldre och ekonomi”),
Mölle 22-26 augusti 1994. Gästföreläsare var John Ermisch, Glasgow
och Alessandro Cigno, Pisa. 21 doktorander och lärare deltog i arrang-
emanget, varav 9 från Nationalekonomiska institutionen. Ansvarig för
forskarkursen var Agneta Kruse.

Forskarkurs i mikroekonometri, Lund 5-6 september 1994. På initiativ
av Curt Wells inbjöds professor William H. Greene, New York Univer-
sity, för att undervisa om nya metoder i behandling av mikrodata. Till-
gång till en dator under föreläsningarna var nödvändig varför deltagan-
det begränsades till 25 doktorander och lärare. Kursen blev allmänt
mycket uppskattad.125

Forskarkurs kring ”Economic Demography and Ageing”, i samarbete med
Ekonomisk-historiska institutionen (gruppen ”Äldre och ekonomi”), 18-
19 augusti 1995. Inbjuden föreläsare var professor Robert Willis, Uni-
versity of Michigan. 30 doktorander och lärare deltog. Ansvariga för
kursen var Tommy Bengtsson och Agneta Kruse.126

125 Utgifterna för kursen var 112.949 kronor, inklusive köp av dator och ett utbildnings-
stipendium.

126 Av de totala kostnaderna (drygt 100 tusen kronor inklusive stipendier till doktorander)
bidrog Arne Rydes Stiftelse med 65 tusen.
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Ekonomisk-historiska institutionen arrangerade den 8 juni 1998 ett
seminarium, ”Utvecklingslinjer inom befolkningsekonomi och ekonomisk
äldreforskning”, som kan ses som en fortsättning av forskarkursen 1995.
Gästföreläsare var professor Richard Easterlin, University of Southern
California.127

’Workshop’ om ”Asset Pricing on the Nordic Stock Markets”, Lund 10-
12 november 1995. I vårt ’Call for papers och deltagande’ skrev vi bl.a.:
”The workshop should give the opportunity for Ph.D.-students to pre-
sent their works for each other and some invited senior researchers. The
aim is to create a network among young nordic researchers in finance.”

Det fanns ett stort intresse för arrangemanget. 21 uppsatser, varav 6
kom från Lund och de övriga från andra nordiska ekonomiska institu-
tioner, diskuterades. 41 doktorander och lärare deltog, varav 9 från Lund,
17 från övriga Sverige, 2 från Danmark, 5 från Norge, 7 från Finland
och 1 från U.K. Björn Hansson, Lund, var ansvarig för arrangemanget.128

’Workshop’ om ”Economics of Addiction” - i samarbete med Samhälls-
medicinska institutionen129  - Mölle, 29-31 maj 1996. Inbjuden förelä-
sare var professor Michael Grossman, National Bureau of Economic
Research, USA.130

Grossman gav tre föreläsningar: ”Theories of Addiction and Testable
Implications of Rational Addiction”, ”Applications and Empirical
Evidence of Rational Addiction with a Focus on Legal Addictive
Substances (Alcohol and Cigarettes)” och ”Applications and Empirical
Evidence of Rational Addiction with Respect to Illegal Drugs.” Från
Lund deltog Fredrik Berggren med uppsatsen ”Swedes and Alcohol. A
Test of the Rational Addiction Model on Aggregated Swedish Data.”

 Det var 17 deltagare, varav 12 från Lund. Ansvarig för arrangemanget
var Björn Lindgren. Arne Rydes Stiftelse bidrog till finansieringen med
37 tusen kronor.

127 Arne Rydes Stiftelse bidrog med 30 tusen kronor.

128 Kostnaderna belöpte sig till 62.477 kronor.

129 Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

130  Grossman utförde de första efterfrågeundersökningarna om ’rationellt beroende’.
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 Seminarier i finansiell ekonomi med doktorander och lärare från Lund
och København. Dessa traditionella seminarier131  arrangerades i Lund
21-22 oktober 1999 och 19-20 april 2001. Vid båda tillfällena deltog
cirka 30 personer. Gästföreläsare våren 2001 var professor Wayne E.
Ferson, University of Washington. Utgifterna för dessa arrangemang
uppgick till 21 tusen kronor 1999, och 44.tusen kronor 2001. Björn
Hansson var ansvarig för arrangemangen.

131 2001 utökades de med deltagande också från Aarhus och Stockholm.
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132 Som de uppfattade som en passiv handling.

Kapitel 9

Återblick på Stiftelsens verksamhet
1990-2001

I augusti 1994 hade donatorerna Valborg och Sven Ryde båda gått bort.
Som nämnts dog Valborg den 16 februari 1987 efter en hjärnblödning.
Fram till dess hade hon varit frisk och vital och deltagit i styrelsearbetet.
Hon blev 83 år. Sven gick bort den 5 augusti 1994 efter en kort tids
sjukdom. Också Sven hade varit i stort sett frisk under sina sista år och
mycket vital för sin ålder. Intresset för stiftelsens verksamhet upptog
honom ständigt. Han blev 92 år.

Det var inte utan visst vemod vi fortsatte styrelsearbetet efter Svens
bortgång. Hans, och tidigare Valborgs, vitala närvaro och levande enga-
gemang saknades. Deras aktiva hållning till stiftelsens verksamhet kän-
netecknades bl.a. av att de beträffande anslag medvetet undvek ordet
’sponsra’132. De ansåg att förslag till arrangemang skulle komma från
institutionens lärare och doktorander, eller från styrelseledamöterna och
inte från något externt håll; samt att arrangemangen skulle diskuteras
och beslutas om i betydande detalj vid styrelsesammanträdena. Deras
önskan om att stödja forskningen på vår institution organiserades där-
med på ett sådant sätt att de kände sig, och faktiskt var, personligt delak-
tiga i verksamheten. Idéen att förslagen skall komma ’från oss själva’,
och att planerna för genomförandet av arrangemangen i betydande grad
skall fastställas vid styrelsesammanträden, har varit en ledtråd för oss
också efter Svens död.
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Vid Svens bortgång ärvde stiftelsen ett livsförsäkringskapital efter ho-
nom. Det gällde fyra pensionsförsäkringar som Sven hade tecknat ge-
nom åren, och till vilka han hade insatt Stiftelsen som förmånstagare. 133

Ett viktigt initiativ under perioden var det avtal som gav stiftelsen möj-
lighet att arrangera konferenser på Trolleholms Slott. Vid årsamman-
trädet 23 mars 1994 beslutade styrelsen att betala Trolleholms Slott AB
ett engångsbelopp för rättigheten att, under vissa villkor, arrangera år-
liga konferenser på slottet över en tidsram av 35 år. Engångsbeloppet var
161,250 kronor (120.000 kronor plus moms). Den 13 april 1994 upp-
rättades ett köpeavtal134, och samtidigt ett nyttjanderättskontrakt, mel-

133 Utfallande belopp betalas Stiftelsen från Skandia Liv Pensionsförsäkring varje månad.
Beloppen, som beror på en återbäring som räknas ut varje år och grundas på gällande
kapitalavkastning, har de senaste åren varit cirka 13 tusen kronor. Beloppen skall enligt
kontraktet betalas ut ”minst till och med 2014-07-05”.

134  Vid ett möte på Trolleholms Slott mellan ordföranden i styrelsen för Trolleholms Slott AB,
Karl Lidgren, Björn Thalberg från Arne Rydes Stiftelse och Göran Skogh, prefekt vid
Nationalekonomiska institutionen. Det kan nämnas att professor Karl Lidgren har studerat
vid vår institution där han doktorerade 1978 (med en avhandling om styrmedel i
miljöpolitiken).

Stiftelsens styrelse 1987-2000. Bertil Bertilsson, Björn Thalberg, Hans Ryde
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lan Trolleholms Slott AB och Arne Rydes Stiftelse. Stiftelsen förvärvade
rätten att använda slottsanläggningen till en konferens om 1 – 2 dagar
(en övernattning) varje år. Förutom engångsbeloppet betalar stiftelsen
en årligen fastställd serviceavgift till täckande av sin del av erforderliga
driftskostnader för att hålla slottsanläggningen i fullgott skick. Denna
avgift har nu i flera år uppgått till drygt 12 tusen kronor.

Fördelen med avtalen är att stiftelsen ges möjlighet att arrangera kon-
ferenser i en miljö av stort historiskt och kulturhistoriskt intresse. Vi har
mottagit många entusiastiska brev, inte minst från utländska deltagare, i
vilka de uttrycker sin uppskattning över att konferenserna ägt rum i
denna genuina och vackra slottsmiljö.

I slottsanläggningen ingår konferenslokaler och viss konferens-
utrustning, samt ett antal förstklassiga övernattningsrum; det fanns 12
rum 1994 vilka numera utökats till 17. Genom att ha tillgång till slotts-
anläggningen sparar vi således vissa utgifter för hyra av konferenslokaler
och hotellrum.135

Enligt donatorernas önskan skall stiftelsens medel främst användas till
”större projekt”, en princip vi har följt. Under perioden 1990-2001 ar-
rangerades en serie av 12 internationella Arne Ryde symposier. Antalet
deltagare var vid fem tillfällen över 90, och genomsnittet låg kring 75.136

I samband med 10 av symposierna publicerades symposievolymer, alla
utgivna på internationellt välkända förlag.

Vid Arne Ryde symposierna, totalt 22 stycken fram t.o.m. år 2001,
har temat varierat kraftigt, och aldrig varit detsamma. De frågor som
tagits upp har alltid haft ett betydande allmänt intresse för ekonomer
och ofta också för andra. Ett tag trodde vi det skulle bli svårt att ständigt
hitta nya intressanta områden eller teman. Men nationalekonomin spän-
ner över ett vitt fält och förslagen till nya symposier kommer ofta från
unga forskare som är alerta och söker efter nya spännande ämnen för

135 Ett argument för avtalen var också att engångsbeloppet på 161.250 kronor kan anses blygsamt
om man tar i beaktande att avtalet löper ända fram till 31 december år 2028.

136 Störst deltagande hade emellertid mötet med de nordiska hälsoekonomerna år 2000, 133
deltagare.  Detta var ett extra arrangemang som låg utanför den ordinarie serien av Arne Ryde
symposier.
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avhandlingar eller postdoktorala arbeten.137  Idéer till nya ämnen har
således ständigt dykt upp, ibland under intryck av viktiga politiska hän-
delser; så ledde t.ex. Sovjetsamväldets sammanbrott till att vi 1992 ar-
rangerade ett stort internationellt symposium om ”The Transition Pro-
blem in Eastern Europe”, (avsnitt 7.3). Det är en intressant observation
att vid de symposier där relativt nya eller för nationalekonomer relativt
otraditionella ämnen tagits upp har intresset och deltagandet ofta varit
osedvanligt stort, det gäller t.ex. symposierna om ’Experimental Econo-
mics’, ’Economics of Gender’ och ’Economic Analysis of Law’; ett feno-
men som vittnar om expansion och vitalitet inom den nationalekono-
miska professionen.

Symposievolymer recenseras i regel inte då de innehåller allt för många
fristående uppsatser. Bl. a. har den ledande recensionstidsskriften ”The
Journal of Economic Literature” denna princip. Det var därför speciellt
glädjande att just ”The Journal of Economic Literature” recenserade138,
mycket positivt, våra två band från symposiet 1995, ”Economics of the
Family and Family Policies” och ”Women’s Work and Wages”. Andra
volymer har blivit positivt omtalade. Det gäller bl.a. volymen från
symposiet 1990 (7.1), och som nämnts volymen från symposiet 1992
kring ekonomisk-politiska övergångsstrategiska problem i Östeuropa
(7.3).

Serien av Arne Ryde symposier (inklusive symposievolymerna) har va-
rit den största utgiftsposten för stiftelsen. En viktig och dyr satsning var
också vår serie av Arne Ryde Memorial Lectures (kapitel 6). Även dessa
arrangemang kan anses vara ”större projekt” i donationsurkundens me-
ning.139  Föreläsarna mottar ett betydande honorar för att utveckla vi-
dare sitt manuskript till en färdig bok. De 5 föreläsningar som hittills

137 Således tog t.ex. Håkan Jerker Holm inititiv till symposierna  ”Focal points” och
”Experimental Economics”.

138 Som ett undantag från regeln.

139 Donatorerna tog del i diskusionerna av förslaget till föreläsningsserien. De var mycket
positiva dels med tanke på att serien torde bidra till att göra Arne Rydes Stiftelse mer
internationellt känd, och dels antog de att själva de muntliga föreläsningerna skulle stimulera
doktoranderna mycket.
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har publicerats är av mycket hög vetenskaplig kvalitet140 och har upp-
märksammats i litteraturen.

Stiftelsens verksamhet fram till början av 1990-talet var präglad av ex-
pansion grundad på den starka ökningen av den årliga avkastningen,
(Appendix II). Den årliga avkastningen var under 1970-talet mindre än
hundra tusen kronor men växande. Under året 1988 nådde den drygt en
halv miljon kronor varefter den snabbt ökade till en miljon kronor år
1992. Under resten av perioden fram till 2001 var den genomsnittliga
avkastningen något över 900 tusen kronor.141  Den finansiella basen för
verksamheten stabiliserades således på en hög nivå med en avkastning
som tillåter stiftelsen att årligen arrangera ett stort internationellt sym-
posium (med tillhörande symposievolym) och en något mindre konfe-
rens eller någon annan form för stöd till forskningen vid institutionen.

Enligt donatorernas stiftelse- och donationsurkund, punkt 9, var deras
gåvor till stiftelsen givna under förutsättning att stiftelsen blev befriad
från beskattning. För skattebefrielse (av avkastning och tillgångar) krä-

140 Också Paul Romers föreläsning 1995, ”New Ideas in the Theory of Economic Growth”, var
av en mycket hög kvalitet och intresserade många, men tyvärr fann inte Romer tid att färdigställa
manuskriptet för publicering.

141  Det var dock en svacka åren 1994-95. Avkastningen föll till drygt 660 tusen år 1995, men
ökade igen och passerade miljonstrecket åren 1996-97 och 2001.

Stiftelsens styrelse år 2002. Bertil Bertilsson, Lennart Ryde, Anders Borglin.
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ver staten att - sett över en femårsperiod - minst 80 procent av avkast-
ningen används för stiftelsens ändamål. Skattebefrielsen betyder mycket
för omfattningen av vår verksamhet. Vi har därför ständigt haft 80 pro-
cents regeln för ögonen och har i stort sett levt upp till kravet. Men det
har inte varit utan problem vissa år. Det framgår av Tabell 1 i Appendix
II att, om vi summerar avkastning och utbetalda bidrag för åren 1973-
1977, vi utnyttjade avkastningen till 84.2 procent de fem första åren av
verksamheten, och att motsvarande siffra var 82.4 procent 1979. I bör-
jan av 1980-talet var utnyttjandegraden låg (Appendix II, Tabell 2), vil-
ket förklaras av att vi inte hade några stora arrangemang åren 1980,
1983 och 1985. År 1986 var emellertid utnyttjandegraden så hög som
94.9 procent, varefter den 1988 sjönk något under 80 procents nivån.
Åren 1991-95 var utnyttjandegraden över 90 procent.

Hur stor del av avkastningen vi kommer att använda enskilda år är
ofta svårt att beräkna pga. tidsförskjutningar i arbetet med publiceringen
av symposievolymer eller att utgifter blir lägre än budgeterat142, etc. I
slutet av 1990-talet hamnade vi, jfr. Appendix II, Tabell 2, något under
80-procents gränsen. Beviljade bidrag var emellertid då fram till 2001
speciellt stora, och för jubileumsåret 2001 beräknas därför utnyttjande-
graden (för de fem senaste åren) att ha stigit till drygt 86 procent. Ge-
nomsnittlig utnyttjandegrad för perioden 1980-2001 kommer därmed
att vara drygt 82.5 procent.

Efter Valborgs död 1987 flyttades platsen för styrelsesammanträdena från
makarna Rydes lägenhet i Helsingborg till institutionen i Lund. Sven valde
då att avstå från att deltaga i sammanträdena, och önskade att familjen
Ryde skulle representeras av Hans Ryde143, professor vid Fysiska institu-
tionen i Lund. Styrelsens sammansättning från 1987 till och med år 2000
har därmed varit Bertil Bertilsson, som representant för SE-banken i Hel-
singborg144, Hans Ryde och Björn Thalberg. Vid styrelsens årssammanträde

142 Överlag har beviljats bidrag för ett år varit större än utbetalda bidrag då beviljningen till de
enskilda projekt i regel givits som maximumbelopp.

143 Hans Ryde är son till Svens bror Folke Ryde, tidigare professor i matematik vid Lunds universitet.

144 Den första representanten för Skandinaviska banken var Bengt Linander, chef för bankens
fond- och notariatavdelning i Helsingborg. Han efterträddes efter några år av bankchef  Bertil
Bertilsson. Åren 1982-1987 var dock Bengt Linander med i styrelsen igen, varefter Bertil
Bertilsson åter representerade banken.
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145 Lennart Ryde är son till Svens bror Sigurd Ryde, tidigare rådman i Ystad.

den 24 mars 1999 meddelade Björn Thalberg att han önskade lämna
uppdraget som ledamot av styrelsen i december 2000. Han blev dock
adjungerad styrelseledamot under 2001. Vid styrelsens årssammanträde 5
april 2000 beslöts att Björn Thalberg skulle efterträdas av professor An-
ders Borglin, Lund. Vid styrelsens årssammanträde 27 mars 2001 beslöts
att Hans Ryde, som fyller 70 år under 2001, i januari 2002 skulle efterträ-
das av Lennart Ryde145, kommunfullmäktiges ordförande i Lund. Samti-
digt beslöts att Lennart Ryde adjungeras till styrelsen under 2001. Bertil
Bertilsson har meddelat att han önskar lämna uppdraget som ledamot av
styrelsen december 2002, han adjungeras dock under 2003. Ny ledamot
i styrelsen som representant för SE-banken är från januari 2003 bankdi-
rektör Kaj Stenberg, Helsingborg. Det har således blivit en total förnyelse
av styrelsen under det nya seklets två första år.
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Appendix I

DonatornaValborg och Sven Rydes gåvor till Stiftelsen

1. 1 juni 1971, vid skiftet efter Arne Ryde, aktier till ett bokförd
värde av 330.446 kronor, samt kontant kronor 37.880.

2. 19 januari 1976. 105 aktier i AB Nordiska Kompaniet.

3. 3 mars 1976. 188 aktier i Gränges, 444 aktier i L.M.Ericsson, 100
aktier i Stora Kopperberg, 30 aktier i Stora Kopparberg fria, 222
aktier i Åkermans Verkstads AB.

4. 25 april 1978. Kontant kronor 5.000. Gåvan skall tillskjutas
stiftelsens avkastningsmedel och användas för att täcka stiftelsens
verksamhet 1977.

5. 25 april 1978. Arne Rydes Stiftelse blev insatt som förmånstagare
av vissa pensionsförsäkringar. De medel ur försäkringarna som må
komma att tillföras stiftelsen skall utgöra kapitalmedel och icke
avkastningsmedel.

6 29 december 1978. 297 aktier i Volvo. 120 aktier i Svenska
Kullagerfabriken. 100 aktier i Svenska Tändsticks AB. 300 aktier
i Uddeholms AB. 93 aktier i Billeruds AB. 300 aktier i Allmänna
Svenska Elektriska AB.
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7. 28 mars 1979. 266 aktier i AB Astra. 3 stk premieobligationer.

8. 5 april 1982. 300 aktier i Atlas Copco. 150 aktier i Stora
Kopparberg. 150 aktier i Elektrolux. Kontant 60.000 kronor.

9. 29 december 1982. 244 aktier i Skandinaviska Enskilda Banken.
Nom kronor 3.250 , Elektrolux konv. lån 1978/88.

10. 7 mars 1983. 101 aktier i AGA AB, ser A. 115 aktier i AGA AB,
ser A, fria.

11. 30 december 1983. 69 aktier i Promotion. 114 aktier i Säfveån. 20
aktier i S-E-Banken, A. 20 aktier i S-E-Banken, B bundna. 10
aktier i Pharos, ser A. 10 aktier i Pharos, ser A fria. 60 aktier i John
Mattsson, 100 aktier i Invest AB Beijer.

12. 21 december 1987. Vid arvskiftet efter fru Valborg Ryde (enligt
testamente): Värde å Sven Rydes försäkringar med Skandianr
L020416-3929-02, -03, -04 och -05. Försäkringarnas återköps-
värde jämte återbäring 648.131 kronor. Egendom ur dödsboet
233.539.13 kronor.

13. 30 januari 1995. Arveskifte efter Sven Ryde. Fyra pensions-
försäkringar som betalas ut i månadliga belopp (i allt cirka
13 tusen per månad) till och med juli 2014.
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Appendix II

Tabell 1

Kapital, avkastning och utbetalda belopp, 1971 – 1979

Kapital1 Avkastning2 Utbetalt3

 1971 807.301 1.174  0
 1972 855.882 35.139 0
 1973 871.310 41.505 30.997
 1974 884.430 45.310 6.000
 1975 1.125.142 50.285 32.029
 1976 1.364.437 63.691 75.012
 1977 1.256.753 59.312 74.843
 1978 1.447.770 61.561 5.000
 1979 1.574.013 73.768 67.459

1 Marknadsvärde av aktier, obligationer och bankmedel per 31 december. I beloppet ingår inte
beviljade men än så länge ej använda medel.

2 Utdelningar och räntor, minus förvaltningskostnader.

3 För stiftelsens ändamål.
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Tabell 2

Kapital, avkastning, beviljade och utbetalda belopp 1980 – 2001

 År Kapital Netto- Beviljade Utbetalt Procent fem

per 31/12 avkastning bidrag året  året efter senaste åren

Marknadsvärde  efter4 Beviljat Utbetalt

 1980  2.324.561  99.237  100.500  15.600

 1981  3.075.114  124.705  83.000  83.000

 1982  4.560.473  138.324  212.000  212.000  77.0

 1983  7.413.719  161.427  70.225  70.000  74.9

 1984  6.550.274  192.326  236.000  236.000  98.0  86.1

 1985  8.353.946  224.185  340.000  60.000  111.9  78.6

 1986  12.544.963  272.180  380.000  360.292  125.2  94.9

 1987  10.635.602  394.213  370.000  345.591  114.0  86.1

 1988  15.112.343  567.816  377.000  232.000  103.2  74.7

 1989  17.658.100  439.142  591.320  684.464  108.4  88.7

 1990  12.691.290  683.944  580.000  358.616  97.5  84.0

 1991  14.560.173  758.106  906.311  1.194.088  99.3  98.0

 1992  13.776.520  1.007.012  742.000  726.937  92.5  92.4

 1993  19.614.248  909.148  799.600  623.396  95.3  94.5

 1994  18.498.029  749.557  1.060.000  861.389  99.3  91.4

 1995  20.860.748  661.943  998.000  545.607  110.0  96.5

 1996  25.297.941  1.189.731  512.000  699.792  91.0  76.5

 1997  28.749.223  1.084.087  989.000  991.958  94.9  81.0

 1998  31.776.415  986.466  882.000  481.607  95.1  76.6

 1999  41.787.017  951.519  1.035.000  844.837  90.6  73.1

 2000  38.874.380  921.955  1.388.000  870.163  93.6  75.7

 2001 32.831.359 1.022.861 1.599.965 >1.000.0005 119.1 >86.05

4 Intjänade medel under ett år kan användas först året efter.

5 Preliminärt.
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Appendix III

Översikt över Arne Ryde Stiftelsens verksamhet 1973-
2001

A. Arne Ryde symposier

1. The economics of information.
Lund, augusti 1973.

2. Nordiskt symposium om ekonometri och ekonometriutbildning.
Helsingør, september 1975.

3. The theoretical contributions of Knut Wicksell.
Frostavallen, september 1977.

4. Theories of economic institutions.
Frostavallen, september 1979.

5. The economics of social insurance.
Frostavallen, augusti 1981.

6. Pharmaceutical economics.
Helsingborg, september 1982.

7. The primary sector in economic development.
Frostavallen, augusti 1983.

8. Incentives and economic systems.
Frostavallen, augusti 1985.

9. Political economy.
Helsingør, juni 1987.

10. Nya trender inom offentlig ekonomi.
Lund, juni 1988.
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11. Nonlinearities, disequilibria and simulation:
Quantitative methods in the stabilization of macrodynamic systems.
Helsingør, juni 1990.

12. International trade and economic development.
Helsingør, juni 1991.

13. The transition problem of Eastern Europe.
Rungstedgaard, juni 1992.

14. Economic analysis of law.
Lund, augusti 1993.

15. The economics of gender and the family
– a symposium in honour of Anna Bugge and Knut Wicksell.
Rungstedgaard, 1995.

16. Post-apartheid Southern Africa
– economic challenges and policies for the future.
Lund, augusti 1996.

17. Focal points, coordination, complexity
and communication in strategic contexts.
Trolleholm Slott, augusti 1997.

18. New issues in trade and location.
Lund, augusti 1998.

19. Individual decisions for health.
Lund, augusti 1999.

20. Experimental economics.
Lund, november 2000.

21. Non-human wealth and capital accumulation.
Lund, augusti 2001.

22. The Wicksell Chair Centennial Symposium.
Trolleholms Slott, november 2001.
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B. Arne Ryde Memorial Lectures

• E.S.Phelps, Seven schools of macroeconomic thought.
Maj 1988.

• D.Heymann och A.Leijonhufvud, High inflation.
Maj 1989.

• T.J.Sargent, Neural networks, learning and rational expectations.
Oktober 1992.

• K.Velupillai, Computable economics.
Maj 1994.

• P.Romer, New ideas in the theory of economic growth.
Maj 1995.

• W.K.Viscusi, Economic analysis of national safety regulation.
Maj 1996.

C. Övriga större arrangemang

• ’Ekonometridagarna’ 1983, 1987, 1992 och 1998.
• Productivity indexes: Theory and applications.

A symposium in honour of Sten Malmquist.
Maj 1996.

• Symposium i teorihistoria med anledning av hundraårsdagen av
Johan Åkermans födelse.
Mars 1996.

• Det femte nordiska forskarmötet om ekonomisk idéhistoria.
Oktober 1998.

• The fourth Nordic conference on the economics of
local government.
Juni 1999.

• The 21st Nordic health economists’ study group meeting.
Augusti 2000.
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