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REPLIK 

”Poetiska skäl”

bo sandelin

1     Enligt SAOL definieras ”nestor” som ”den äldste i en krets; klok och vördnadsvärd åld-
ring”. Heckscher var 1912 inte nestor i någon av de två betydelserna.
2 Ilshammar (2018, s 17) skriver även: ”… det är fler klassiskt skolade ekonomer än Eli 
Heckscher som gnisslar tänder eller ägnar sig åt felfinneri”. Heckscher var alltså felsökande.

Vid ett tillfälle när jag hade ombetts att 
läsa ett utkast till en tidningsartikel fann 
jag en grovt missvisande formulering. 
Trots att författaren medgav felaktig-
heten ville han inte korrigera texten. Av 
”poetiska skäl” ville han ha kvar den ur-
sprungliga formuleringen.

Jag kom att tänka på detta när jag fått 
i min hand en mycket läsvärd essäsamling 
med titeln Demokratins genombrott – 
människor som formade 1900-talet (Bengts-
son och Ilshammar 2018). I det inle-
dande kapitlet (Ilshammar 2018) tar 
redaktören Lars Ilshammar avstamp 
i händelser år 1912. Då inträffade bl a 
Strindbergs död, pansarbåtsinsamlingen 
och Stockholmsolympiaden:

Samtidigt: en ordstrid förs på hög 
akademisk nivå i den nystartade 
konservativa idéskriften Svensk 
Tidskrift. Med sirlig hövlighet läxar 
den svenska nationalekonomiska 
nestorn Eli Heckscher, tillika en av 
tidskriftens grundare, upp en ung 
radikal licentiat i geografi som året 
innan har vågat publicera ett litet 
häfte på 86 sidor med den något pre-
tentiösa titeln Samhället sådant det är 
– statistiska uppgifter om land och folk, 
produktion och fördelning (Ilshammar 
2018, s 15).

Får man skriva så? Heckscher var ju 
ingalunda ”nestor” i den svenska na-
tionalekonomin 1912.1 Han hade ännu 
inte publicerat något av de arbeten som 

senare gett honom internationell be-
römmelse. Kontinentalsystemet kom 1918, 
hans bidrag till Heckscher-Ohlinteorin 
för internationell handel kom 1919, 
Merkantilismen 1931 och Sveriges ekono-
miska historia från Gustav Vasa 1935–49.

Sverige hade 1912 fem professorer i 
nationalekonomi. ”Nestorn” var Knut 
Wicksell, 61 år och professor sedan 
1901, eller möjligen, beroende på vad 
man tar fasta på, David Davidson, 58 år 
och professor sedan 1890. Om de inte 
hade funnits så skulle i första hand Gus-
taf Steffen, 48 år och professor 1903, och 
i andra hand Gustav Cassel, 46 år och 
professor 1904, kunna göra anspråk på 
att vara ”nestorn”.

Eli Heckscher, bara 33 år och profes-
sor sedan 1909, var inte ”den svenska 
nationalekonomiska nestorn” utan sna-
rare junioren.

Den inledande bilden förstärks dock 
två sidor senare:

Den anklagade svarar dock med ett 
utförligt genmäle och visar överras-
kande gott självförtroende i polemi-
ken mot den berömde professorn. 
Hans namn är Rickard Sandler, och 
han är ett politiskt universalgeni 
som med tiden ska hinna bli både 
statsminister och utrikesminister, 
generaldirektör för SCB, landshöv-
ding och mycket annat (Ilshammar 
2018, s 17).

Nu blir syftet än tydligare. Sandler, som 
1912 var socialdemokratisk riksdags-
man och ingick i partistyrelsen,  ska 
framställas som en ung, frisk, radikal 
fläkt gentemot en gammal felsökande 
professorsstöt.2 Det ger spänst och dra-
matik åt berättelsen och läsaren vill gå 
vidare för att få veta hur det går. 

Men åter, får man mot bättre 
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vetande skriva som Ilshammar gör? År 
1912 fyllde Heckscher 33 och Sandler 28 
år. Det var alltså ingen stor åldersskill-
nad, båda var relativt unga, och vi har re-
dan sett att Heckscher ingalunda kunde 
betraktas som ”nestor” i den svenska 
nationalekonomin.

Frågan vilken genre boken tillhör 
blir nu viktig: 

En roman skiljer sig i princip från en 
biografi genom att den har en inre 
litterär logik, en genomtänkt dra-
maturgi. … En författare som väljer 
att skriva biografiskt i romanform 
signalerar dessutom att den biogra-
fiska skildringen har fiktiva inslag, 
okänt i vilken mån, medan den som 
ger ut en biografi förbinder sig att 
ligga så nära sanningen som möjligt 
(M Sandelin 2018, s 10).

Ilshammar återger debatten mellan 
Heckscher och Sandler på ett vis som 

man möjligen kunde tillåta sig om den 
vore ett inslag i en biografisk roman, där 
läsaren är medveten om att författaren 
av ”poetiska skäl” kan ha tillåtit sig att 
avvika från fakta. Men detta är inte fal-
let här. I presentationen av boken finns 
ingen antydan om att den skulle ha fik-
tiva inslag. Då får man allt försöka ge en 
så korrekt bild som möjligt av verklighe-
ten, även om det måste ske på bekostnad 
av den litterära dramaturgin och läsupp-
levelsen för den oinvigde.
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