Minnesord: Birger Möller
Före detta universitetslektorn Birger Möller har avlidit i en ålder av 85 år. I det
offentliga livet verkade han som liberal politiker på riksplanet och som
mångårig lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet. I en biografisk intervjuskrift inför hans 75-årsdag berättar han att
han delade ut valsedlar för folkpartiet redan som 14-åring 1948.
Nationalekonomin fångades han av några år senare då han hörde en debatt i
radion mellan Tage Erlander och Bertil Ohlin, som svängde sig med olika
ekonomiska termer och argument. ”Det var då jag förstod att man måste kunna
ekonomi om man var intresserad av de stora samhällsfrågorna”, konstaterar
han.
Ett tidigt förtroendeuppdrag var som elevrådsordförande vid Vasa
Högre Allmänna Läroverk (nu Schillerska gymnasiet). 1958/59 var han
ordförande i Liberala studentförbundet, och efter hand blev han aktiv i
Folkpartiets ungdomsförbund. När tvåkammarriksdagen avskaffats och den
första enkammarriksdagen samlades 1971 var Birger Möller en av de nya
ledamöterna. År 1973 gjorde Folkpartiet ett katastrofval, så det blev bara en
mandatperiod i riksdagen, där Birger var ordinarie i finansutskottet och
suppleant i näringsutskottet. Han var FN-delegat hösten 1973 och vid den extra
generalförsamlingen våren 1974 om en ny ekonomisk världsordning. Till övriga
offentliga uppdrag hörde bland annat ledamotskap i Vapenfriutredningen och
den centrala Jämställdhetskommittén, och att han 1979-82 var ordförande för
det statliga Importkontoret för u-landsprodukter och 1979-83 satt i SIDA:s
styrelse. På 1980-talet lämnade han sina politiska uppdrag för att ägna sig åt
”familjen och jobbet på Handelshögskolan samt… natur och kultur”.
Birgers nationalekonomiska bokförfattande började med
licentiatavhandlingen Svensk aktiemarknad (1961) och följdes av flera böcker
om främst utvecklingsfrågor, som U-länder i omvälvning (1965). Den mycket
informativa Vad är EU … och vad kan det bli? kom i fyra upplagor mellan 2005
och 2014. Ett helt annat intresse manifesteras i den finurliga Ordglädje (2015).
En underrubrik förklarar vad som ger ordglädjen: palindromer, anagram och
annan bokstavskonst.
När Birger lämnat politiken koncentrerade han sig på
undervisningen. Makroekonomi och internationell ekonomi var hans områden,
och här kunde han levandegöra teorin inför studenterna med praktiska
erfarenheter som han gjort som politiker. Han var en mycket uppskattad

föreläsare och fick flera gånger Handelshögskolans studentkårs utmärkelse
”Bäste lärare”.
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