Professor Sören Wibe in memoriam (1946-2010)
Häromdagen fick jag ett mycket tråkigt besked. Min gode vän och akademiske och, i någon mån
politiske, vapendragare Sören Wibe hade avlidit efter en tids sjukdom. Jag har känt honom sedan
början av 1970-talet, när han kom från Stockholms Universitet till den nationalekonomiska
institutionen i Umeå för att disputera. Med sig hade han sin sambo Åsa Löfström som var ute i
samma ärende. Jag insåg mycket snart att det skulle han klara ”lätt som en plätt”, ett uttryck som jag
tror mig minnas att han använde rätt ofta. Sören hade liksom många nobelpristagare i ekonomi en
naturvetenskaplig grundexamen med matematik och fysik tillsammans med nationalekonomi. Det
brukar hjälpa. Jag kommer fortfarande ihåg hans första seminariepresentation. Den bestod av en
uppsats på temat marxistisk ekonomi, och att jag minns att jag var imponerad av vad han
åstadkommit.
Sörens doktorsavhandling var en skickligt skriven studie kring teknik och aggregering av
produktionstekniken i svensk järnhantering. Den utkom 1980 och innehöll både teori och empiri.
Som forskare var Sören extremt rik på idéer. Man hade all anledning att vara avundsjuk och ibland
var jag nog det också. Däremot gillade han inte den finputs som krävdes för att få in uppsatserna i de
allra bästa tidskrifterna. Han var lite otålig i det avseendet men gav sig ändå tid att bli professor i
skogsekonomi vid Skoghögskolan i Umeå, dit jag själv flyttat några år tidigare. Vi kom därmed att bli
kollegor på nytt under en tid. Tillsammans hann vi skriva en skogpolitisk samlingsvolym med namnet
”Skogen vår räddningsplanka?” som ingick i Långtidsutredningen 1987. Vi hade delat upp skrivandet
mellan Skogsstyrelsen och den Skogsekonomiska institution på ett sätt som friskrev Skogsstyrelsen
från vår kritik av den rådande skogslagstiftningen som Sören, Lars Hultkrantz, och i någon mån jag
stod för. Några år senare, när jag flyttat tillbaka till nationalekonomen, lyckades Sören och Lars med
konststycket att liberalisera den närmast planekonomiska skogslagstiftningen; en lysande prestation!
Nästa konststycke genomförde Sören 1995. Han hade upptäckt att det inte fanns någon
internationell tidskrift i skogsekonomi och att namnet Journal of Forest Economics var ledigt. Sören
satsade pengar ur institutionens anslag och startade en tidskrift med detta namn. Det var möjligen
ett lagligt gränsfall men ett mycket klokt sådant. Varumärket är idag guld värt och tidskriften har varit
mycket lyckosam. Dess inverkan på vetenskapen, s.k. impact factor, har ökat hela tiden från 1995
fram till idag. Den produceras idag av Elsvier, men skogsekonomi behåller fortfarande den
redaktionella och äganderättsliga kontrollen av varumärket
Under min tid vid ”Skogis” i Umeå (1979-1988) hade vi hela tiden tvingats att försvara oss mot
universitetsledningens försök att förflytta större delen av skogsfakulteten till Uppsala. Jag tror att jag
inte överdriver om jag påstår att den vartannat år försökte omorganisera någon del av fakulteten till
fördel för Uppsala delen. Vi höll emot, men Sören lyckades en bit in på 90-talet, då han var
ordförande i den lokala förvaltningsnämnden, vända helt på kuttingen. Den övervägande delen av
utbildningen kom att förläggas till Umeå. Hur han bar sig åt begriper jag inte, men jag vet att det var
värt respekt.
Hans EU-kritik är välkänd, men jag tror att Sören på senare år accepterade ett svenskt medlemskap i
EU. Däremot har han alltid varit motståndare till konstruktionen av valutaunionen. Det är väldigt
mycket Sörens och Nils Lundgrens förtjänst att svensk ekonomi idag går bra till skillnad från
ekonomin hos den petrifierade massa av länder som tillsammans använder euron som valuta.

Jag vet inte hur många politiker som kryssat sig in i riksdagen. Sören Wibe är en av dem. Han gjorde
det naturligtvis med hjälp av den politik han förespråkade, men också med hjälp av sin positiva
livssyn och sin uppenbara charm. Han log för det mesta, utom möjligen när han diskuterade med Carl
B Hamilton om euron.
När det gällde ”tunga frågor” som EU, Euron och kärnkraften var han kompromisslös. Ingen
partipiska, varken i vänsterpartiet eller hos socialdemokraterna, kunde få honom att ändra sig.
Politiker av den halten skulle det finnas fler av!
Till sist var han en generös gamäng och sällskapsmänniska. Jag minns hur vi, när vi stötte på varandra
på resor till eller från Stockholm, kunde störa delar av passagerarna med våra ofta högljudda samtal
med vidhängande skratt. Han var musikalisk och, som jag ser det, expert på Taube som han sjöng bra
men ogärna. Att mista en sådan kompis, forskare och framstående politiker är utomordentligt
ledsamt.
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