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Forord

1

Våren 2007 startet Civita en debatt om inn-
holdet i begrepet liberalisme. Et godt besøkt 
frokostmøte og en kronikk av Lars Fr. Svendsen
i Aftenposten fikk overraskende stor opp-
merksomhet. Dette viste at det er interesse for 
politiske ideer. Ideologiene er så visst ikke 
døde. Vi bestemte oss for å lage to pamfletter, 
om liberalismen og om konservatismen. Begge 
idétradisjonene er sentrale for å forstå borgerlig 
eller ikke-sosialistisk politisk tenkning. Dette 
er den første av de to pamflettene. 

Det begynner med ideene.  Ideer har konse
kvenser. Liberalismen er den eldste av de 
politiske ideologiene. Liberalismen betoner 
friheten, rettsstaten og det enkelte menneskets 
egenverdi og ukrenkelige rettigheter. For liberal-
ismen er ikke menneskene midler, men mål. 
Liberalismen har alltid vært i konflikt med 
totalitære ideologier.  Men det finnes ikke én 
liberalisme. Tvert om finnes det en rekke 
tenkere som i ulik grad og med ulik begrun-
nelse har betonet frihetens betydning. 

Interessen for liberale ideer og liberal politisk 
tenkning er uavhengig av partitilknytning. De 



fleste norske partier, i hvert fall de med inn-
flytelse, er påvirket av liberale ideer. Men noen 
partier er selvsagt mer påvirket enn andre. 

Denne pamfletten inneholder tre essays om 
liberalismen. Til sammen presenterer de den 
liberale tradisjonen, sentrale tenkere og skole-
retninger og ikke minst liberalismens historiske 
rolle. 

Civita er en uavhengig liberal tankesmie. Vi 
gir våre forfattere stor frihet, og innholdet i våre 
publikasjoner står for forfatternes regning. 

Kristin Clemet
Leder i Civita
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LIBERALISMENS HISTORIE I NORGE
Av Øystein Sørensen

Når man skal trekke opp noen hovedlinjer i 
liberalismens historie i Norge, er det naturlig 
å begynne med året 1814. I dette året fikk 
liberalismen et slags institusjonelt gjennombrudd 
med den norske grunnloven av 17. mai. Det er også 
først fra dette året vi kan snakke om “Norge” som en 
selvstendig statsdannelse i moderne tid. Før 1814 
var Norge bare en del av et dansk-norsk dobbelt-
monarki, med sentrum i København. Forfatningen i 
denne helstaten var ganske fjernt fra det man idag 
forbinder med liberal tenkning: regimet var et ene-
velde, med all lovgivende og utøvende myndighet hos 
monarken. Formelt sett var det ingen institu-
sjoner i statsapparatet som kunne motstå monark-
ens myndighetsutøvelse, det dansk-norske eneveldet 
fra 1660 til 1814 hadde Europas mest konsekvent 
gjennomførte absoluttistiske forfatning. 

Friheten i gave 
Likevel kan det være av interesse å legge vekt også 
på perioden før 1814. Denne perioden er lite kjent. 
Men i vår hjemlige historie er de femti årene eller 
så før 1814 en høyst interessant og ikke så rent lite 
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eksotisk tid. Dessuten er denne perioden helt 
avgjørende for utformingen av særtrekkene i den 
norske liberalismen. Den skapte tradisjoner og 
trakk opp sterke rammer for tenkemåte og politisk 
praksis. 

La oss derfor begynne i Danmark, med eneveldet 
og særlig med en tysker. Annen halvdel av 1700-
tallet var opplysningsideenes tidsalder. På begge 
sider av Atlanterhavet blomstret nye, radikale ideer 
om individenes friheter og rettigheter, om økono-
misk og politisk fremskritt. De teoretiske stjernene i 
perioden var Locke, Montesquieu, Voltaire og Adam 
Smith. Det politiske dobbeltklimakset var Den 
amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776 og 
Den franske revolusjon i 1789. 

På våre hjemlige trakter var Norge som sagt 
underlagt Danmark og underlagt Europas strengeste 
enevelde. Men den politiske situasjonen i det dansk-
norske eneveldet fra ca. 1770 var meget spesiell. 
Den eneveldige monarken, Christian 7., var nem-
lig klinisk gal. Formelt hadde han all lovgivende og 
utøvende makt. Reelt sett var han helt i hendene 
på sine nære omgivelser, det være seg formelle 
regjeringer, slektninger eller andre uformelle råd-
givere. I de siste tredve årene av 1700-tallet 
opplevde det dansk-norske monarkiet flere stats-
kupp. De foregikk ved at noen fikk kongen til å 
skrive under på at rådgivere var avsatt. 

Samtidig ség de nye, radikale frihetsideene inn i 
den dansk-norske staten. Den intellektuelle eliten 
i København hadde god kontakt med og god over-
sikt over åndslivet i Europa. Det fantes også et viktig 
hjemlig grunnlag for disse ideene. Naturrettsideer 
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hadde spilt en sentral rolle i dansk-norsk politisk 
tenkning allerede midt på 1600-tallet. De ble brukt 
til å legitimere eneveldet - men det er ikke desto 
mindre viktig at de eksisterte som en del av ånds-
tradisjonen. Eksempelvis var bergenseren Ludvig 
Holberg, ellers kjent som komediedikter, en av de 
mest sentrale naturrettsteoretikere og enevelde-
tilhengere i Danmark-Norge i første halvdel av 
1700-tallet. Midt på 1700-tallet ble det ført en heftig 
debatt blant de lærde i København om Montesquieus 
ideer. 

En annen hjemlig tradisjon var også viktig: I det 
dansk-norske eneveldet hersket det en relativt stor 
rettssikkerhet, med skrevne lover og med domstoler 
mer uavhengig av statsmakten enn i de fleste andre 
land. 

Med denne bakgrunnen var det en tysker 
grep avgjørende inn og ga vår hjemlige liberalis-
tiske tradisjon en brutal start. Johann Friedrich 
Struensee (1737-1772) var en lege fra dobbeltmon-
arkiets tyske besittelser. Han svingte seg opp som 
livlege for den gale kong Christian 7.; samtidig var 
han dronningens elsker. Han hadde også sterke 
politiske ambisjoner. I en periode på halvannet år, i 
1770 og 1771, var han den faktiske enevoldshersker 
i den dansk-norske staten. 

Struensee var fanatisk opptatt av de nye opplys-
ningsideene. Da han hadde den faktiske makten i 
staten, satte han igang et stort og halsløst reform-
program. Mest bemerkelsesverdig i vår sammen-
heng er hans trykkefrihetslov av 17. september 
1770. Inntil denne datoen hadde det vært en streng 
forhåndssensur av trykte skrifter i Danmark-Norge. 
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Struensees lov ikke bare opphevet sensuren. Den 
var og er verdens mest vidtgående lov om trykke-
frihet. Alle kunne ganske enkelt skrive det de 
ville, uten sensur, uten begrensninger, uten noen 
ansvarsparagraf. 

Noen måneder senere ble loven riktignok stram-
met litt til med en ansvarsparagraf; først og fremst 
fordi den utløste et ras av pamfletter med krasse 
angrep på Struensee og med klare antydninger om 
hans usømmeligheter med dronningen. 

Struensees trykkefrihetslov er et eksempel på at 
friheten ble skjenket i gave ovenfra. Det var ikke 
noe merkbart press fra undersåttene som førte til 
at trykkefrihet ble innført. Det var ganske enkelt 
statssjefens frihetsideer som var avgjørende. 

Begrunnelsen for loven var helt i opplysnings-
tidens ånd: innskrenkninger i ytringsfriheten hindret 
folk i å finne sannheten, i å avdekke fordommer, i å 
angripe misbruk. Ikke minst er det viktig at friheten 
eksplisitt ble koblet til åndelig, økonomisk og 
materielt fremskritt. 
   Struensee led en trist skjebne. Han ble avsatt i et 
statskupp tidlig i 1772 og offentlig henrettet på en 
bestialsk måte. Mange av hans reformer ble opp-
hevet. Men ikke alle. Til tross for at det fulgte en 
reaksjonsperiode i Danmark-Norge, ble forhånds-
sensur aldri gjeninnført. 

Urliberalismen 
I 1784 kom reformvennlige krefter til makten etter 
et nytt statskupp. De fortsatte Struensees arbeid, 
på en bredere front, på en sindigere måte, og med 
et videre sosialt grunnlag. Tiden etter 1784 er en 
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av de store reformperioder i vår historie. Reformene 
ble iverksatt av menn som var sterkt preget av de 
liberalistiske ideene. Blant de fremste makthaverne 
i denne perioden var nordmannen Christian 
Colbjørnsen (1749-1814). 
   Et av høydepunktene i reformvirksomheten er de 
såkalte landboreformene i Danmark i 1787-88. I 
store trekk kan vi si at disse reformene avskaffet 
føydalismen på den danske landsbygden og la grun-
nen for et moderne landbruk i Danmark, basert på 
den private eiendomsrett. 
   Eiendomsrettsprinsippet ble forfektet i like høy 
grad da enevoldsregimet gikk løs på odelsretten 
i Norge. En forordning av 5. april 1811 var ment 
som et første skritt mot en endelig avskaffelse av 
odelsretten. Hovedmannen bak dette fremstøtet var 
Colbjørnsen. Men denne delen av enevoldsregimets 
reformvirksomhet var mislykket. Odelsretten ble
gjeninnført, i grunnlovs form, av Eidsvollsforsam-
lingen i 1814. 
   Det mest kjente eksemplet på at tankegods fra den 
økonomiske liberalismen fikk innpass i enevolds-
regimet, er tollforordningen av 1797. Historikere 
har diskutert i hvor stor grad denne forordningen 
kan kalles et gjennombrudd for frihandelsideene, i 
hvor stor grad den innebar et brudd med eneveldets 
til da merkantilistiske orientering. Noen har inn-
vendt at siden loven i så stor grad tok sikte på å øke 
statens inntekter, kan den ikke kalles noe gjennom-
brudd for liberalismen. 
  Men et slikt argument baserer seg på en misfor-
ståelse av frihandelsideene. Et viktig poeng med 
forordningen var å øke statens inntekter. Men 
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inntektsøkningen, og en generell velstandsøkning 
i samfunnet, skulle oppnås ved å fjerne merkanti-
listiske reguleringer, ved å frigjøre handelen med 
utlandet. I våre dager kalles dette dynamisk skatte- 
og avgiftspolitikk. Tollforordningen av 1797 var slik 
sett helt i tråd med Adam Smiths ideer. 

Det var ikke tilfeldig. Smiths Wealth of Nations 
ble oversatt til dansk allerede i 1779. Dette var et 
klart uttrykk for at den intellektuelle eliten i dobbelt-
monarkiet fulgte interessert med i tidens politiske 
og ideologiske litteratur. Den ideologiske debatten 
skjøt fart etter 1784. Det reformvennlige enevolds-
regimet var også påfallende tolerant når det gjaldt 
ytringsfrihet. I annen halvdel av 1780-årene og første 
halvdel av 1790-årene flommet København over av 
ideologisk orienterte tidsskrifter og publikasjoner. 
Den franske revolusjon ble inngående diskutert, i 
1793 og 1794 ble det til og med utgitt et tidsskrift 
som ga full støtte til den jakobinske terroren. 

I det hele tatt var det intellektuelle klimaet i 
København usedvanlig åpent og stimulerende. 
Hovedstaden var også Norges intellektuelle senter, 
norske studenter dro til København for å studere. 
Ikke minst mottok det vi kan kalle 1814-genera-
sjonen i norsk historie sine intellektuelle og ideolog-
iske inntrykk i dette miljøet. 

Man snakker gjerne om det opplyste enevelde i 
annen halvdel av 1700-tallet. Etter alle parame-
tre var det dansk-norske enevoldsstyret fra 1784 
det mest opplyste i Europa. Det var naturligvis én 
viktig begrensning ved reformvirksomheten: den 
inkluderte ikke forsøk på å myke opp eneveldet som 
statsform. Men i vår sammenheng kan vi blinke ut 
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hovedlinjene i en hjemlig liberalistisk tradisjon som 
vokste ut av 1700-tallets siste tiår: 

Tradisjonen la sterk vekt på ytringsfrihet, på 
ideer om fri meningsdannelse og debatt, på utstrakt 
toleranse overfor ytringer. Den var videre opptatt av 
prinsipper om privat eiendomsrett, om rettssikker-
het og personlig frihet. Spesielt var den orientert 
mot frihandel. Men samtidig var den preget av en 
tankegang om elitestyre. Den åpnet ikke for en ut-
vikling i retning av et politisk demokrati. Dessuten 
la den vekt på en sterk stat; effektiv, handlekraftig 
og med et utstrakt virkeområde i samfunnet. 

Dette elitestyret og denne sterke staten var nød-
vendige redskaper for å gjennomføre reformer i 
liberalistisk og moderniserende retning. Det var 
ingen sterk motstand i tradisjonen mot staten som 
sådan. Tvert om: statens øverste makthavere var 
de som var sterkest fanget inn av nye liberalistiske 
frihetsideer. 

Vi kan snakke om en byråkratisk, elitistisk liber-
alisme. Frankrike, Storbritannia og særlig USA i den 
samme perioden utgjør påfallende sterke kontraster 
til dette. Jeg vil kalle denne perioden før 1814 den 
urliberalistiske epoken i vår hjemlige historie. 

Den klassiske liberalismen 
Gjennom de nye frihetsideene ble naturligvis 
eneveldet ideologisk undergravet innenfra. Dette ble 
spesielt påtagelig etter 1800, da Danmark-Norge 
ble rotet inn i Napoleonskrigene, og da regimet ikke 
hadde overskudd til å være fullt så tolerant eller fullt 
så reformvennlig lenger. 

I 1814 ble Norge revet løs fra Danmark. Samtidig
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brøt den norske politiske eliten med eneveldet. 
Grunnloven av 17. mai, senere erstattet av en 
lett revidert utgave 4. november, hadde sterke 
liberalistiske innslag også på det politiske plan. 

Den la vekt på maktfordeling i statsapparatet. 
Makten i staten ble delt mellom et utøvende organ 
(konge og regjering) og et lovgivende og bevilgende 
organ (stortinget). For sin tid var grunnloven videre 
svært demokratisk. Stortinget fikk relativt stor 
makt, kongen hadde eksempelvis bare utsettende 
veto i lovsaker. Alle eiendomsbesittende menn fikk 
stemmerett til stortinget, i praksis innebar det at 
nærmere halvparten av alle voksne menn i Norge
fikk stemmerett. Kontrasten med land som 
Storbritannia og Frankrike er på dette feltet meget 
sterk. 

Samtidig videreførte grunnloven viktige trekk fra 
det sene enevoldsregimet. Ytringsfrihet, rettssikker-
het og privat eiendomsrett ble kodifisert. Nærings-
frihet og religionsfrihet også, selv om formuleringene 
på disse områdene var mer forbeholdne og uklare. 

På denne måten kan vi fastslå at det liberalistiske 
tankegodset slo konstitusjonell rot i Norge i 1814. 
Det var et avgjørende gjennombrudd. Men i en liber-
alistisk sammenheng hadde grunnloven også sine 
begrensninger. Den norske grunnloven inneholdt 
ingen prinsipiell rettighetserklæring, som eksem-
pelvis den franske menneskerettighetserklæringen 
av 1789. Den var som nevnt noe forbeholden med 
enkelte rettigheter, det som skulle være en religions-
frihetsparagraf ble eksempelvis sterkt skjemmet av 
et forbud mot jøder, munkeordener og jesuitter. 
Videre fikk den faktiske eliten i Norge, embetsstanden,
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en særstilling i forfatningen. Og som nevnt ble den 
private eiendomsretten svekket, da Eidsvollsfor-
samlingen i en stemning av viderekommen bonde-
romantikk gjeninnførte odelsretten. 

Perioden 1814-1884 er den klassiske liberal-
ismens epoke i Norge. Blant norske historikere 
er perioden kjent som “Embetsmannsstaten”, et 
uttrykk som stammer fra Jens Arup Seip. Politisk 
sett var perioden preget av at embetsmennene grep 
den faktiske makten i staten og beholdt den. Det 
norske samfunnet hadde ingen annen naturlig elite, 
og embetsstanden hadde på sin side ingen ideer om 
demokratisering. 

Enkelte historikere, først og fremst Francis 
Sejersted, har også understreket at perioden er 
preget av borgerlige rettsstatsideer à la Hayek. I 
større eller mindre grad var det overordnede forestil-
linger i den politiske eliten om at statens funk-
sjon i samfunnet skulle være begrenset og at stat-
ens avgjørelser skulle være bundet til overordnede 
normer som forutsigbarhet og likebehandling. 

I denne klassisk liberalistiske perioden i norsk 
historie hadde liberalismen - i vid og løs forstand 
- et ideologisk hegemoni. Innenfor denne vide 
ideologiske rammen, kan man peke på ulike strøm-
ninger og ulike politiske retninger. Man kan også 
peke på andre ikke-liberalistiske idéelementer. Men 
det overordnede er at de liberalistiske ideene hadde 
så stor autoritet og gjennomslagskraft at de snek 
seg inn i og preget all politisk debatt og argumen-
tasjon. 

Hovedstrømmen i norsk politikk 1814-1884 må 
oppfattes som en fortsettelse av urliberalismen 
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under det sene eneveldet. Opplyste, liberalistisk 
orienterte embetsmenn styrte i realiteten staten før 
1814. De fortsatte å styre staten i realiteten også 
etter 1814. Politisk sett var Norge i union med Sverige. 
Men denne unionen var meget løs, Norge hadde stort 
sett fullt indre selvstyre. Båndene til København og 
Danmark ble klippet av i 1814. Men eliten hadde 
fortsatt nær kontakt med europeiske idéstrøm-
ninger. 

Den norske klassiske liberalismens glanstid var 
perioden 1840-1870. Fra 1814 til 1840 var det 
nye embetsregimet preget av politisk konsolidering 
og rivninger med den svenske kongen. Etter 1870 
begynte regimet å vakle og havnet i en ren forsvars-
posisjon. Men i glanstiden utfoldet regimet seg med 
moderniserende og reformerende virksomhet, drevet 
av en aktiv, effektiv, autoritær, men samtidig be-
grenset, statsmakt. 

Dels var reformvirksomheten vinklet inn mot å 
skape en stadig friere økonomi ved å rydde unna 
gamle stengsler og økonomiske privilegier. Statens 
ledere tok bevisst sikte på å skape et indre marked 
i Norge. Enda viktigere og mer påfallende var frem-
støtene for å rive ned og avskaffe tollmurer mot 
utlandet. 

Moderniseringsfremstøt 
Det er spesielt to felter moderniseringsfremstøtene 
var innsiktet på. Dels dreide det seg om å bygge ut 
kommunikasjoner: veier, kanaler, jernbaner og tele-
graf. Staten engasjerte seg aktivt i kommunika-
sjonsutbyggingen, i tråd med Adam Smiths 
ideer. Dels var det tale om å legge forholdene til 
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rette for å utbygge skipsfarten, den store, kraftig 
ekspanderende næringsveien i Norge midt på 1800-
tallet. I den norske embetseliten fantes det ideer om 
Norge som verdens befrakter, om norske seilskuter 
på alle verdenshav og om norske rederier og skips-
byggerier i hver havn og vik langs kysten. 

Disse ideene var igjen forankret i en prinsipiell 
kosmopolitisme preget av fremskrittstro og utvik-
lingsoptimisme. Perspektivet var en verden dom-
inert av frihandel, fred, jevn økonomisk vekst og 
velstand, en verden der grensene mellom nasjonene 
ble stadig mindre viktig. 

Vi finner eksempelvis slike ideer hos de to sen-
trale statsmennene og politiske tenkerne i Norge i 
perioden 1840-1870: Anton Martin Schweigaard 
(1808-1870) og Frederik Stang (1808-1884). Begge 
tilhørte den såkalte Intelligenskretsen i 1830-årene, 
de markerte seg blant annet som sterke motstand-
ere av dikteren Henrik Wergeland. Schweigaard 
var utdannet jurist og den første norske professor i 
sosialøkonomi, vel bevandret i klassisk økonomisk 
teori og i liberalistisk ideologi. Også Stang var ju-
rist. Mens Schweigaard ikke ville være annet enn 
stortingsmann i sine politisk aktive år, var Stang 
statsråd, i en årrekke statsminister. Satt på spissen 
- men ikke så mye på spissen - var det disse to som 
styrte Norge i den liberalistiske glanstiden. 

Samtidig var både Schweigaard og Stang til-
hengere av et gammeldags, autoritært elitestyre. 
Det var en selvfølge for dem at de beste skulle styre, 
det var også en selvfølge å bruke politisk tvang om 
nødvendig. De var tvert avvisende til politisk demok-
ratisering. 
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Parallelt med denne autoritære og elitistiske 
hovedstrømmen, kan vi snakke om en alterna-
tiv og opposisjonell liberalistisk strømning i Norge 
under embetsstatens tid. Fra 1830-årene av hadde 
den såkalte bondeopposisjonen vært en politisk 
makt-faktor på Stortinget. I utgangspunktet hadde 
de norske bondepolitikerne ikke noe ønske om et 
politisk systemskifte. De førte en sterk interesse-
politikk med et visst anti-statlig preg. Et primært 
ønske var å få være mest mulig i fred for den sen-
traliserte og autoritære statsmakten. Bondepolitikk 
gikk i stor grad ut på å slippe å betale skatt og å 
motarbeide statlige inngrep. En tidlig politisk triumf 
for bondepolitikken var innføringen av det lokale 
selvstyre i Norge - Formannskapslovene - i 1837. En 
annen triumf var at direkte statsskatt ble avskaf-
fet omtrent samtidig. Begge reformene skjedde dog 
under ledelse av de toneangivende embetsmennene. 
Bondepolitikken var som sagt først og fremst interes-
sepolitikk. Men det var langt på vei et sammenfall 
mellom den økonomiske liberalismens ideer og det 
bondepolitikerne oppfattet som sine interesser. Det 
gjaldt ideen om en liten og billig statsmakt, det gjaldt 
også et reformprosjekt som det å frigjøre handelen 
på landsbygden.

Et allment poeng i denne forbindelse er at inter-
esser alltid må uttrykkes gjennom ideer. Midt på 
1800-tallet hadde liberalismens ideer et så sterkt 
hegemoni at bondeinteresser jevnlig ble legitimert 
gjennom liberalistiske argumenter. 

Når dette først er sagt, må det også under-
strekes at den dominerende bondepolitikken var 
utpreget opportunistisk. Bøndene på Stortinget var 
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tilhengere og motstandere av tollmurer der det 
passet. Det vil nærmere bestemt si: avhengig av hva 
de produserte. Gjennomgående var kornproduser-
ende østlandsbønder for en streng korntoll, mens 
vestlandsbønder var mot. Det omvendte var tilfelle 
for smørtoll. De mer teoretisk orienterte embets-
mennene på Stortinget måtte foreta mange taktiske 
disposisjoner for å kunne sette igjennom sine ideer 
i et slikt politisk terreng. 

I åndsfrihetsspørsmål var de fleste bondepoli-
tikerne lite tolerante. De klarte også å forhindre at 
odelsretten ble avskaffet: da liberalistiske embets-
menn med Schweigaard i spissen forsøkte å fortsette 
enevoldsregimets reformvirksomhet på dette områ-
det i 1850-årene, klarte de ikke å oppnå grunnlovs-
messig flertall på Stortinget. Det var imidlertid et 
simpelt flertall for å avskaffe odelsretten i 1857, og 
en slik oppslutning om den private eiendomsrett 
på landsbygden har man ikke akkurat sett i våre 
dager. 

Blant bondepolitikerne fantes det riktignok 
enkelte som fremsto som mer konsekvent liberalis-
tisk orienterte. Det sentrale navnet er Søren Jaabæk
(1814-1894), stortingsmann fra 1845 til 1890.
Jaabæk var en selvlært, grundig belest, overbevist 
og ytterliggående liberalist. Han stemte imot nær 
sagt alle forsøk på å øke statens utgifter, hva enten 
det dreide seg om jernbaneutbygging, kunsterlønn 
til Bjørnstjerne Bjørnson eller landsbruksskoler. 
Forfatningsmessig sett var Jaabæk en radikaler, 
med skarp brodd mot embetsstyret. Han beveget 
seg i stadig mer demokratisk lei, han var endog 
er-klært republikaner. Jaabæks glanstid var 1860- 
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og 1870-årene. I denne perioden bidro han til en 
kraftig radikalisering av bondepolitikken. 

Nå var heller ikke Jaabæk helt konsekvent i 
sine doktriner. Også han var i noen grad preget av 
interessepolitikk, eksempelvis var han tilhenger av 
en fast, lav rente. Men dette var et unntak. Hoved-
perspektivet er at Jaabæk mer enn noen annen 
representerte en alternativ liberalistisk utforming, 
sammenlignet med den hegemoniske, elitistiske 
embetsmannsliberalismen. 

Liberalismens nedtur 
I 1884 ble embetsstyret i Norge styrtet og - for å si 
det meget forenklet - parlamentarismen innført. Det 
var en bredt sammensatt koalisjon som styrtet det 
gamle regimet, en koalisjon bestående av ulike poli-
tisk radikale retninger. Søren Jaabæk tilhørte denne 
koalisjonen. Men hans tid var ute, hans liberalis-
tiske alternativ fikk aldri noe politisk gjennomslag. 
Isteden ble liberalismen trengt tilbake. Det politiske 
hegemoniet gikk tapt. Et hovedtema de siste 100 
årene har vært en sterkere og sterkere vekst i stat-
ens makt og virkeområde. 

De radikale elementene i bondeopposisjonen ble 
utviklet i retning av sosial radikalisme, en radika-
lisme som ønsket å bruke staten aktivt til å løse 
økonomiske og sosiale problemer i samfunnet. En 
helt ny oppgave for staten ble mer og mer domin-
erende i den politiske tenkningen: å skape sosial 
utjevning ved direkte og systematiske overføringer 
av verdier mellom samfunnsmedlemmene. Fores-
til-linger om et politisk og sosialt demokrati ble 
hos mange aktører og på mange felter overordnet
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forestillinger om den enkeltes rettigheter.   
Samtidig - og dette er ikke uviktig - overlevde 

viktige elementer i liberalistisk tenkemåte fra 1700- 
og 1800-tallet: ideer om ytringsfrihet, om organisa-
sjonsfrihet, om religionsfrihet, om rettssikkerhet. 
Også forestillingen om den private eiendomsrett 
fortsatte å være sentral. I den nye historiske og poli-
tiske konteksten ble disse ideene utviklet, utvannet 
og tilpasset, det er eksempelvis opplagt for eien-
domsrettens vedkommende. Men de ble ikke desto 
mindre en viktig del av den ideologiske og politiske 
kultur i Norge. 

Den gamle liberalistiske hovedstrømmen over-
levde i noen grad og tilpasset seg den nye situa-
sjonen i perioden 1884-1914. På sosialøkonomiens 
område ble den klassiske økonomiens læresetnin-
ger stadig forfektet. Vi finner sterke liberalistiske 
elementer på høyre side i politikken, i partiene Høyre 
(fra 1884) og Frisinnede Venstre (fra 1909). Spesielt 
miljøet rundt Frisinnede Venstre ble forbundet med 
åndsfrihet, individualisme og sterk motvilje mot 
autoritære demokratiske holdninger, eksemplifisert 
i de dominerende “saker” på denne tiden: avholds-
sak og målsak. Det er i dette miljøet vi finner tidens 
store politiske “høvdinger”: Christian Michelsen og 
Fridtjof Nansen. 

I dette miljøet finner vi også forsvar for frihan-
del (eksempelvis hos en mann som Høyres 
statsminister Francis Hagerup), mens den tone-
angivende politiske tendensen gikk i en helt annen 
retning. Kontinuiteten fra den særpregede 
norske liberalistiske tradisjonen ligger spesielt i at de 
individualistiske holdningene og de liberalis-
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tiske idéelementene ble forbundet med elitetenk-
ning og ønske om et sterkt, autoritært og effektivt 
stats-styre. Men noe vesentlig var borte: de mod-
erniserende og radikale impulsene manglet hos 
Schweigaards og Stangs arvtagere. Isteden ble det 
tale om en defensiv kamp for den bestående sosiale 
orden, en kamp mot trusselen fra demokratiet og, i 
stadig større grad, fra den fremvoksende sosialismen. 

Mellomkrigstiden 
I tiden etter første verdenskrig og den russiske revo-
lusjon fikk trusselen fra sosialismen deler av den 
liberalistisk pregede høyresiden til å flørte med nye 
autoritære regimer som vokste frem i Europa. Det 
gjaldt spesielt Mussolinis fascistiske Italia. Denne 
dobbeltheten, svingningen mellom en individual-
istisk grunnholdning og dragning mot autoritære 
regimer, kommer til uttrykk i tilspisset form hos dik-
teren Nils Kjær. På den ene side kunne han utilslørt 
hylle Mussolinis autoritære og kollektivistiske stat. 
“Et folk kan ikke og skal ikke styre. [...] lad en mand 
styre os”, skrev han i 1923. 

På den annen side demonstrerte Kjær en så 
konsekvent individualisme at han nektet å delta i 
folkeavstemningen om brennevinsforbud. “Hvad 
jeg skal drikke eller hvad jeg skal tro, det rager in-
tet flertal. [...] Det rager ingen andre end mig selv”, 
proklamerte han. Motstanderne av forbud som ak-
septerte en folkeavstemning kritiserte han på prin-
sipielt grunnlag: “de svigtede idéen om personlig 
frihed. De indrømmede et flertals ret til at bestemme 
noget, der ikke vedkommer flertallet; hvad den en-
kelte borger skal faa lov til at drikke”. 
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Denne flørten med autoritære regimer ble bare 
en flørt. Det liberalistiske tankegodset, de individ-
ualistiske holdningene, var for sterke. Men denne 
spenningen i tiden etter første verdenskrig er sam-
tidig meget karakteristisk for hovedstrømmen i 
norsk liberalistisk tradisjon. I et langt perspektiv 
fremstår norsk liberalisme på 1800-tallet som mer 
statsvennlig enn i mange andre land. På den annen 
side: I mellomkrigstiden kan det virke som om norsk 
høyreside var mindre mottagelig for autoritært og 
fascistisk tankegods enn i mange andre land. 

1930-årene var liberalismens mørkeste tid i 
Norge, i Europa og i verden forøvrig. Statlige løsnin-
ger dominerte på høyre og på venstre side. Total-
itære ideer var på voldsom fremmarsj. Dette tiåret 
var også den store krisetiden for kapitalismen og 
for den klassiske økonomien. Krisen ga seg først 
og fremst utslag i en omfattende arbeidsløshet. 
Det kapitalistiske systemet så ikke ut til å fungere 
lenger, den klassiske økonomiske teorien så ikke ut 
til å kunne gi svar på problemene. Løsningen så ut 
til å ligge i omfattende statlig styring og kontroll. 
Planøkonomi ble et moteord i brede politiske kret-
ser. Stalins Sovjet, Hitlers Tyskland, Mussolinis 
Italia var tilsynelatende suksesser i sammenlig-
ning med politiske demokratier. I noe mer moderat 
form ga John M. Keynes en teoretisk begrunnelse 
for statlig intervensjon i økonomien. I Norge ble lib-
eralismen trengt mer og mer tilbake. Blant sosial-
økonomer var keynesiansk og planøkonomisk 
tenkning på fremmarsj. Fedrelandslaget, en slags 
fortsettelse av miljøet rundt Frisinnede Venstre, 
erklærte at liberalismen var død og tok til orde for 
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planøkonomiske og korporative løsninger. Frem-
tredende representanter for næringslivet gled vekk 
fra liberalistiske posisjoner og aksepterte i større og 
større grad statlige inngrep. 
Liberalisme som begrep ble først og fremst forbun-
det med partiet Venstre, og da særlig med den fløyen 
av partiet som følte tilknytning til avisen Dagbladet. 
Men denne liberalismen var fullstendig utvannet og 
sto meget langt unna klassiske posisjoner. Idémessig 
sett forsvarte den åndsfrihet og politisk demokrati, 
forøvrig åpnet den for statlige løsninger på nær sagt 
alle felter av samfunnslivet. 

En rendyrket, klassisk liberalisme kan vi finne 
bare i små miljøer, politisk sett med ren outsid-
erstatus. Et ideologisk sentrum var tidsskriftet 
Farmand, fra 1935 av redigert av Trygve J.B. Hoff 
(1895-1982). Farmand var et næringslivstidsskrift 
med frihet for næringslivet på programmet. Men 
først da Hoff overtok, ble det preget av en bred og 
konsekvent liberalistisk tenkemåte. Hoff var utdan-
net sosialøkonom. Hans doktoravhandling Økono-
misk kalkulasjon i socialistiske samfund (1938) 
ga en prinsipiell kritikk av sosialistisk planøko-
nomi og skilte seg skarpt fra hovedtrenden i norsk 
sosialøkonomi mot slutten av 30-årene. Med sin 
teoretiske bakgrunn og med sin politiske outsider-
status var Trygve Hoff relativt ubundet av den tunge 
hjemlige liberalistiske tradisjonen. Den byråkra-
tiske, ikke så rent lite statsvennlige liberalismen 
fra det sene 1700-tall og fra 1800-tallet satte ikke 
spesielt merkbare spor hos ham. 

Hoffs perspektiv for Farmand var å holde den lib-
eralistiske fanen høyt i en anti-liberalistisk tid. “Her 
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er spørsmål om et livssyn og det slåss man for enten 
man tror det vinner frem i øieblikket eller ei”, skrev 
han i 1936. Hoff hadde god kontakt med menings-
feller i utlandet. Denne kontakten ble forsterket da 
han oppholdt seg i USA i en periode under Den an-
nen verdenskrig. I det tyskokkuperte Norge opplevde 
Hoff at hans Farmand som første norske presse-
organ ble totalforbudt av de tyske myndighetene 
sommeren 1940. Hoff var forøvrig også fange på 
Grini noen måneder i 1942.

Etterkrigstiden 
Heller ikke tiden etter annen verdenskrig kan 
kalles noen utpreget glanstid for liberalismen i 
Norge. Det gjelder særlig tiden frem til rundt 1980. 
Den samfunnsmessige hovedtendensen etter 1945 
har vært en eksplosiv vekst i statens myndighets-
område og statens utgifter. Det er blitt bygget opp en 
velferdsstat med to eksplisitte siktemål: dels å gi alle 
innbyggere sosial trygghet på et relativt høyt nivå, og 
dels å sørge for sosial og økonomisk utjevning. Det 
samfunnsøkonomiske idealet har vært en politisk 
styrt og organisert kapitalisme, med sterke inngrep 
i den private eiendomsrett. På sosialøkonomiens 
område har den keynesianske og planøkonomisk 
orienterte tendensen hatt et sterkt hegemoni, med 
Ragnar Frisch, Trygve Haavelmo og Leif Johansen 
som de store navnene. Samtidig har det vært nær 
forbindelse mellom toneangivende sosialøkonomer 
og det styrende DNA. 

På den annen side ble ikke-demokratiske 
og totalitære løsninger grundig diskreditert av 
Hitlers nasjonalsosialisme, og i noen grad av Stalins 
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kommunisme. Det norske samfunn etter 1945 har 
vært preget av en relativt stor åndsfrihet og ytrings-
frihet. Proteksjonistiske strømninger har dessuten 
stått svakere enn i 1930-årene. 

Når det gjelder liberalistiske miljøer, fortsatte 
Hoff der han slapp i 1940. Farmand var stadig et 
liberalistisk ideologisk senter. I boken Fred og frem-
tid - liberokratiets vei (1945) publiserte Hoff et mer 
utførlig manifest. Også internasjonalt fortsatte Hoff 
å dyrke kontaktene med sine meningsfeller. Da 
Friedrich von Hayek tok initiativet til Mont Pelerin 
Society i 1948, ble Hoff invitert med som en av 
stifterne.

I det borgerlige politiske miljø var det en viss mot-
stand mot DNAs planøkonomiske ideer. Det fantes 
stadig liberalistiske innslag i Høyre, selv om disse 
innslagene ofte var tilstede i vag og utvannet form. 
Dette kom ikke minst til uttrykk i striden om de 
såkalte Fullmaktslovene tidlig i 1950-årene. 

Rundt og innenfor partiet Høyre ble liberalistiske 
ideer studert og dyrket i organisasjonen Libertas. 
Denne organisasjonen ble stiftet i 1947. Den fikk en 
noe skjev start. Stiftelsen foregikk i hemmelighet, og 
i 1948 kunne arbeiderpressen med brask og bram 
avsløre at det eksisterte en hemmelig interesse-
organisasjon for næringslivet i Norge. 

Etterhvert etablerte Libertas et studiesenter og 
utga en rekke bøker og brosjyrer med liberalis-
tisk innhold. Om denne organisasjonen hadde en 
klar affinitet til liberalismen, fikk den i konser-
vativ sammenheng et slags ideologisk motstykke i 
kretsen rundt tidsskriftet Minerva. Rundt 1960 
gikk Minerva-kretsen til ideologisk offensiv mot 
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liberalismen, og det var lite som tydet på at liberalis-
tisk tenkning skulle få noe politisk comeback. 

Liberalistisk comeback?
I begynnelsen av 1970-årene, nærmere bestemt i 
1972, kunne en i utgangspunktet skarpskodd iakt-
tager, statsviteren Øyvind Østerud, beskrive liberal-
ismens skjebne i følgende sarkastiske vendinger: 
“Men næringsliberalisme og prinsipiell motstand mot 
statsintervensjon frister i dag en temmelig gjenglemt 
tilværelse på Morgenbladets kulturside, i Libertas og 
i forretningsorganet Farmand. Og heller ikke her uten 
forbehold.”

Bare ti år senere hadde de ideologiske vindene 
endret såpass mye retning at det kunne være fris-
tende å plassere sarkasmen andre steder. Og bare 
et par år etter Østeruds konstatering, dukket det 
opp et politisk fenomen i Norge som fikk stor betyd-
ning for liberalismens ideologiske comeback: Anders 
Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter 
og offentlige inngrep.

Om Farmand og Libertas må betraktes som poli-
tiske outsider-miljøer, gjelder dette i enda større 
grad en aktør som Anders Lange i 1950- og 1960-
årene. Lange hadde vært et aktivt medlem av 
Fedrelandslaget i 1930-årene. Før 1940 hadde også 
han vært sterkt preget av planøkonomiske og kor-
porative ideer. Men i etterkrigstiden ble han mer 
opptatt av liberalistiske idéelementer. Han drev sin 
egen politiske og ideologiske butikk, med publika-
sjonen Hundeavisen - senere Anders Langes Avis - 
og flere organisasjoner. 

I 1973 opplevde han en politisk triumf som kom 
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overraskende på det norske politiske miljø. Han 
stiftet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av 
skatter, avgifter og offentlige inngrep, og seilte inn 
på stortinget med fire mandater og vel fem prosent 
av de avgitte stemmene. 

ALP var først og fremst en populistisk protest mot 
den stadig mer omseggripende statsmakten. Slik 
sett har partiet visse likhetstrekk med bondeopposi-
sjonen midt på 1800-tallet. Ser man på partiet i start-
fasen, kan man finne klare liberalistiske innslag. 
Men slett ikke noen avklaret og konsekvent liberal-
istisk plattform. Partiets, og partilederens, ideolo-
giske og politiske grunnlag var meget sammensatt, 
sterkt høyreautoritære elementer var tilstede side 
om side med liberalistiske idéelementer. ALP kunne 
by på tilhengere av Friedrich Hayek, tilhengere av 
Ayn Rand og tilhengere av  apartheidregimet i Sør-
Afrika. 

ALP kunne blitt en politisk episode. Når partiet 
etterhvert utviklet seg til noe mer enn det, skyldes 
det en rekke ulike faktorer. Blant disse er utvilsomt 
politiske tilfeldigheter og usedvanlig dyktig politisk 
håndverk. I vår sammenheng er følgende spesielt 
viktig: Den internasjonale utviklingen fra midten av 
1970-årene, og spesielt i 1980-årene, var på mange 
måter den stikk motsatte av 1930-årene. Det tiåret 
var den klassiske økonomiens og kapitalismens 
krise. 1980-årene var planøkonomiens og sosialis-
mens krise, med utviklingen i Øst-Europa høsten 
1989 og sovjetsosialismens sammenbrudd som 
klimaks og som en dramatisk bekreftelse. 1980-
årene var også noe av en krisetid for velferdsstatene 
i Europa. Problemene med å løse alle oppgaver 
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velferdsstaten hadde påtatt seg så ut til å bli sta-
dig mer påtrengende. Endelig var 1980-årene key-
nesianismens teoretiske krise i sosialøkonomien. 
Keynes’ intervensjonistiske løsninger så ikke ut til 
å fungere lenger. 

Både økonomisk utvikling og ideologisk klima 
har vært noe turbulent i tiden etter 1989. Utvikl-
ingen i det tidligere Sovjetunionen og i Øst-Europa 
har på enkelte områder vært god reklame for lib-
eralistiske løsninger. På andre områder ikke. Men 
vendingen bort fra planøkonomi og statlig styring 
har vært påtagelig også andre steder i verden. Aller 
tydeligst ser man det i Kina og India, der liberaliser-
ing av økonomien har ført til formidable økonomiske 
oppsving. På verdensbasis er “globalisering” blitt et 
moteord, og for noen et skjellsord. 

1980-årene innebar med andre ord noe av et 
tidsskifte. Tiden fra og med det tiåret har vært 
preget av en betydelig renessanse for liberalis-
tisk tankegods. Liberalistiske ideer var og er iferd 
med å konkurrere seriøst om det ideologiske hege-
moniet. Dette var ikke bare tydelig om man ser på 
liberalistiske innslag hos de politiske seierherrene 
i 1980-årene: hos Reagans tilhengere i USA, hos 
Thatchers tilhengere i Storbritannia. Minst like 
tydelig var tidsskiftet om vi ser på motstanderne. 
Man kan for eksempel sammenligne det ideologiske 
innholdet hos Bill og Hillary Clinton med Lyndon 
B. Johnsons og Hubert Humphreys ideologiske 
perspektiver i 1960-årene. Eller det britiske Labour-
partiet: Den ideologiske plattformen for Tony Blairs 
”New Labour” har ikke spesielt mange berøring-
spunkter med samme partis sosialiseringsiver i 
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1960- og 1970-årene. 
I Norge var det klare liberalistiske innslag i den 

såkalte Høyrebølgen i begynnelsen av 1980-årene. 
DNA var på sin side tydelig på defensiven. Et fenom-
en som partiets “Frihetskampanje” midt i tiåret bar 
preg av det. Standpunkter som ble tatt for gitt på 
DNA-hold i 1980 - et eksempel er NRK-monopolet 
- er helt utenkelige idag. I det hele tatt må man kon-
statere at ideer som blir forbundet med liberalismen 
har hatt et påtagelig gjennomslag på tvers av poli-
tiske skillelinjer de siste 20-25 årene. Ett uttrykk 
for det ideologiske klimaet er at det er ytterst få på 
den sosialistiske venstresiden som tar til orde for 
å innføre en sosialistisk planøkonomi. Et annet og 
meget betegnende uttrykk for det ideologiske klimaet 
er at  “markedsliberalisme” er blitt et mye brukt skjells-
ord, både om den generelle samfunnsutviklingen og 
om den politiske tenkningen i regjering og storting. 
Det er også blitt brukt om regjeringer utgått fra DNA.
Det er i dette historiske og ideologiske perspektivet 
vi må plassere mer rendyrkede og konsekvente lib-
eralistiske krefter fra 1980-årene og frem til idag. 

Det gjelder først og fremst i den store politiske 
sammenheng, som de påfallende sterke liberal-
istiske innslagene i og rundt Fremskrittspartiet. I 
1980-årene dannet det seg et slagkraftig miljø av 
liberalister i og rundt Fremskrittspartiets ungdoms-
organisasjon FPU. Fra 1989 var dette miljøet også 
representert på Stortinget. En ganske så rendyrket 
liberalisme var i noen år en sterk strømning i partiet. 
De mest profilerte representantene var stortingsrep-
resentantene og nestlederne Tor Mikkel Wara og Pål 
Atle Skjervengen. Den liberalistiske strømningen 
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eksisterte i et spenningsforhold til andre ideologiske 
strømninger, først og fremst ulike former for høyre-
populisme. Men den var så sterk at også partileder 
Carl I Hagen var tydelig preget av den. 

Tidlig på 90-tallet ble konfliktene mellom de 
rendyrkede liberalistene og andre strømninger i FrP 
tydeligere, og i 1994 tok Hagen og partiets flertall 
et generaloppgjør med den liberalistiske strømnin-
gen. Etter den tid har FrP fortsatt vært et erklært 
liberalistisk parti.  Men de liberalistiske innslagene 
i ideologi og politikk er sterkt svekket og heller frag-
mentariske. Noen av de liberalistiske utbryterne har 
siden engasjert seg i partier som Høyre og Venstre, 
andre har trukket seg ut av politikken.

Utenfor FrP har det eksistert små, intellek-
tuelle liberalistiske miljøer både før og etter 1994. 
Farmand fortsatte å eksistere helt til 1989, i større 
eller mindre grad preget av en liberalistisk tenkemåte. 
Den liberalistiske profilen ble blankpusset i noen år 
da Ole Jacob Hoff – sønn av Trygve J.B. Hoff – over-
tok som redaktør i 1983. Et enda mer ideologisk 
rendyrket miljø var kretsen rundt tidsskriftet Ideer 
om frihet, utgitt fra 1980 til 2001 (for tiden frister 
tidsskriftet en tilværelse på internett). Rendyrket 
liberalistisk må man videre kunne kalle organisa-
sjonen Fridemokratene, et politisk mislykket forsøk 
på å samle og organisere liberalistiske utbrytere fra 
FrP i 1994. Også tilhengere av den særegne filo-
sofen og forfatteren Ayn Rand har samlet seg i ulike 
organisasjoner. 

Av andre liberalistiske innslag i norsk offent-
lighet må man nevne en rekke liberalistisk pregede 
bloggere på internett, som med jevne eller ujevne 
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mellomrom kommenterer både aktuelle hendelser 
og store ideologiske spørsmål med utgangspunkt 
i liberalistisk pregede posisjoner. Høyest profilert 
pr. 2007 er Heidi Nordby Lunde og hennes blog 
VamPus´ verden. Hun har bakgrunn fra det liber-
alistiske ungdomsmiljøet i FrP. Endelig har tanke-
smien Civita fra 2004 forsøkt å prege den norske 
offentligheten med liberalistisk orientert argumen-
tasjon.  

Ser man på den norske liberalismen idag, er det 
vanskelig å finne annet enn tynne tråder bak-
over til den liberalistiske hovedstrømmen på 1700- 
og 1800-tallet. Det kan neppe være tale om noen 
ubrutt tradisjon fra Colbjørnsen og Schweigaard. 
I noe større grad aner man slektskap mellom den 
opposisjonelle bondepolitikken på 1800-tallet og 
enkelte elementer i Fremskrittspartiet. Det er mulig 
man kan se en egen norsk tradisjon i blandingen 
av populisme og liberalisme. Men det historiske 
hovedperspektivet må bli følgende: Liberalismen 
utgjorde en bred, til tider storslått og mektig, gam-
mel idétradisjon i Norge. Fra slutten av 1800-tallet 
av så den ut til å sykne hen og dø ut. Men i de siste 
20-30 årene, i en gunstig internasjonal konjunktur, 
er en fornyet liberalisme blitt satt på den politiske 
dagsorden igjen. 

En tidligere versjon av denne artikkelen er trykt i  Ideer om frihet  
nr.1-2, 1991. 
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Liberalismens historie fra Locke til 
Hobhouse – en skisse 

Lars Fr. H. Svendsen

En redegjørelse for liberalismens historie kan 
begynne mange steder. Det ser man også av de ulike 
fremstillingene som finnes, der noen begynner alle-
rede i antikken, med sofistenes kritikk av slaveriet, 
mens andre har den romerske republikken som ut-
gangspunkt, og atter andre begynner med Magna 
Carta eller renessansehumanismen, for eksempel 
representert ved Erasmus av Rotterdam. Mange 
innleder også sin fremstilling med Thomas Hobbes’ 
statsteori, til tross for at den nesten uinnskrenkede 
makten statsoverhodet tilkjennes i denne teorien 
fremstår som lite “liberal”. Det er uansett klart at 
mange av de tankene som står sentralt i den liberal-
istiske tradisjonen kan spores relativt langt tilbake 
i historien. Slik sett kan man si at liberalismen ikke 
har én begynnelse, men mange. Dette mangfoldet 
preger også tradisjonen videre. Jeg velger å begynne 
fremstillingen på et relativt sent tidspunkt, med 
John Locke, og avslutter med den såkalte “sosial-
liberalismen”, ikke fordi den skulle utgjøre liberalis-
mens historiske høydepunkt, men fordi liberalismen 
i det 20. århundre kan betraktes som variasjoner 
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over henholdsvis den klassiske liberalismen og 
sosialliberalismen. Dessuten ville en fremstilling som 
også tok for seg det 20. århundres liberalistiske ten-
kning føre for langt i denne sammenhengen. En mer 
fullstendig redegjørelse for liberalismens historie vil 
også måtte legge vekt på hvordan den har oppstått 
og utviklet seg som en respons på samfunnsmessige 
endringer, men av plasshensyn har dette stort sett 
måttet utelates. Det samme gjelder biografisk infor-
masjon om de ulike tenkerne. Det følgende blir med 
andre ord en relativt kronologisk og kortfattet gjen-
nomgang av den liberalistiske tradisjonen fra Locke 
til Hobhouse. 

John Locke
Ifølge Locke er alle mennesker født frie og like, og de 
har visse rettigheter som er gyldige uavhengig av de 
positive lovene i de ulike samfunnene som finnes. 
Grunntanken hos Locke er at ethvert individ har 
eiendomsretten til – og derfor også bestemmelses-
retten over – sitt eget liv, og at statens viktigste 
oppgave er å beskytte disse rettighetene. For eksem-
pel skal deltagelse i religiøse samfunn være frivillig, 
og verken staten eller noen andre grupper har rett 
til å tvinge noen til medlemskap i en religiøs gruppe 
eller til å bekjenne seg til en bestemt religiøs over-
bevisning.

Locke begynte ikke på bar bakke. Både natur-
rettstradisjonen og Hobbes’ kontraktsteori er viktige 
filosofiske forutsetninger for hans politiske filosofi. 
Lockes politiske filosofi kan også betraktes som et 
forsøk på å sette tankene til de såkalte “Levellers” i 
system og å gi dem et solid fundament. Som navnet 
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tilsier ville denne gruppen utjevne (level) forskjeller 
ved å avskaffe alle medfødte privilegier, og i stedet 
ha et meritokratisk samfunn. Man kan ikke påstå at 
de hadde en sammenhengende og velutviklet ideolo-
gi, men de var opptatt av religiøs toleranse, bekjem-
pelse av offentlig korrupsjon, naturlige rettigheter, 
individuell frihet og utvidelse av stemmeretten. Lan-
det skulle bestå av likemenn. Senere liberalister 
ville reformulere denne tanken til at det skulle være 
en mulighetslikhet mellom alle borgere. I 1649 ble 
“The Levellers” knust av Oliver Cromwells styrker, 
men de hadde satt en rekke av liberalismens mest 
grunnleggende forestillinger i omløp, og tankene levde 
videre til tross for at selve grupperingen forsvant.  
Locke tar utgangspunkt i en naturtilstand der indi-
videt ikke først og fremst er truet av andre individer 
– slik det var i Hobbes’ versjon av naturtilstanden 
– men av sult. For å unnslippe denne sulten høster 
individet noe fra naturen, for eksempel et eple. 
Locke hevder at individet har rett til å ta dette eplet, 
da alternativet ville være å dø av sult, og denne ret-
ten finnes uavhengig av andres bifall. Det er med 
andre ord en før-politisk rettighet. Fordi ervervelsen 
av eplet er legitim, er eplet blitt individets eiendom. 
Locke hevder at individet har ervervet seg eplet gjen-
nom sitt arbeid med å plukke det. Der Aristoteles 
definerte mennesket som et politisk dyr, betrakter 
Locke det som et arbeidende og eiendomsbesittende 
dyr. Det er også arbeidet som gir noe verdi – enhver
gjenstand betraktes som verdiløs inntil den er 
omformet av menneskets arbeid. Locke setter to 
begrensninger ved denne eiendomsretten: Jeg har 
ikke rett til å ta mer enn jeg kan forbruke, og jeg 
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må la det være igjen noe til andre slik at også de 
kan høste av jorden. Den første begrensningen, som 
forbyr ødselhet, oppheves imidlertid umiddelbart av 
Locke ved at han trekker inn pengeinstitusjonen, 
som muliggjør en i prinsippet ubegrenset akkumu-
lasjon av eiendeler. Den fører paradoksalt nok også 
til at eiendom blir løsrevet fra arbeidet, fordi jeg bare 
kan la pengene sirkulere og øke i antall, for eksem-
pel gjennom utlån, uten at jeg strengt tatt arbeider. 
Jeg kan også betale noen andre for å arbeide, og det 
de da produserer gjennom sitt arbeid blir min eien-
dom, ikke deres. 

Locke formulerer en teori om at individene i natur-
tilstanden overfører noen av sine rettigheter til en 
statsmakt for å sikre liv, frihet og eiendom. Denne 
statens legitimitet eksisterer utelukkende i kraft 
av borgernes samtykke, og hvis den ikke lykkes i å 
beskytte deres rettigheter – eller selv forgriper seg 
på dem – har de rett til å avsette regjeringen og 
innsette et nytt styre. Det er klart at Locke legger 
sterke begrensninger på statens virkefelt, men det 
er omdiskutert hvor omfattende disse begrensnin-
gene er, dvs. om staten utelukkende skal beskytte 
borgernes rettigheter eller om den også skal oppfylle 
visse positive mål, som å bidra til å styrke økonomi 
og å bygge ut infrastruktur. 

Locke snakket ikke bare om rettigheter, men også 
om en allmenn plikt til å hjelpe menneskeheten, 
innbefattet en plikt til å hjelpe dem som ikke er i 
stand til å forsørge seg selv. (Her må det imidlertid 
også nevnes at Locke foreslo lover for behandling av 
de fattige som virker absurd strenge og svært lite 
liberale etter våre dagers målestokk, men de var fak-
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tisk progressive i hans samtid.) Locke blir ofte tillagt 
en oppfatning av mennesker som “sosiale atomer” 
uten bestandige bindinger til et fellesskap med an-
dre. Denne oppfatningen skal så angivelig ha formet 
hele den liberalistiske tradisjonen videre. Dette er 
imidlertid et misvisende bilde både av Locke og 
den liberalistiske tradisjonen etter ham. Som nevnt 
betrakter han hjelp til de fattige som en moralsk for-
pliktelse, han avviser egoisme og snakker varmt om 
borgernes deltagelse i samfunnslivet. Ikke minst er 
det inneholdt i selve antropologien hans at mennes-
ket helt grunnleggende er et sosialt vesen, og han 
skriver for eksempel: “Siden Gud skapte mennesket 
som et sosialt vesen, utstyrte Han det ikke bare med 
en tilbøyelighet og nødvendighet til deltagelse i et 
fellesskap med andre av samme art, men utstyrte 
det også med et språk som skulle bli det store red-
skapet og felles båndet i samfunnet.” 

Charles Montesquieu
Montesquieu innleder Lovenes ånd (1748) med å 
hevde at naturen selv krever at mennesker skal 
være frie. Den største trusselen mot denne friheten 
utgjøres av herskere med absolutt makt. Derfor ut-
gjør frykten for despotisk terror den viktigste be-
grunnelsen for maktfordelingsprinsippet og oppret-
telsen av en liberal orden. Rettsstaten setter grenser 
for statsmakten av hensyn til individets frihet. Stats-
makten skal videre dels mellom tre organer: den 
lovgivende, den utøvende og den dømmende mak-
ten. Ingen av disse skal kunne dominere over noen 
av de andre, og de skal ha klart atskilte oppgaver. 
Han beskriver farene ved ulike kombinasjoner av to 
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makter, og når alle tre er samlet på én hånd, er faren 
for despotiet overhengende. Dette er den klassiske, 
liberalistiske tanken om at makten i et samfunn 
best kontrolleres ved at ulike institusjoner kan fun-
gere som motvekt til hverandre. Ifølge Montesquieu 
skal folket selv ha den lovgivende makten ved å velge 
representanter. Den utøvende makten skal ligge hos 
kongen, og kongen skal videre ha en vetorett over-
for den lovgivende maktens beslutninger, da denne 
ellers kunne velge å gi seg selv all makt. Den døm-
mende makten må også ta stilling til om de lovene 
som vedtas av den lovgivende makten er i samsvar 
med grunnloven. 

Det ligger en naturrettstanke i bunnen hos 
Montesquieu, men han er inneforstått med at et 
samfunns positive lover aldri helt og fullt vil sam-
svare med naturrettens prinsipper. Staten har visse 
velferdsforpliktelser, som å sikre enhver borger et 
visst minimum av mat, klær og helsetjenester. Han 
legger imidlertid større vekt på de grensene som må 
settes for staten enn på dens positive forpliktelser 
overfor borgerne. Som nevnt mener han at naturen 
selv krever at mennesker skal være frie. De må derfor 
ha ytringsfrihet. Videre skal de være frie til å drive 
handel, og eiendomsretten skal beskyttes. Økono-
misk frihet er ifølge Montesquieu en avgjørende 
del av den politiske friheten, og han betraktet mer-
kantilisme som et sentralt element i despotismen. 
Merkantilismen var den dominerende økonomiske 
teorien på denne tiden, og den hadde som mål å 
styrke statsmakten mest mulig, ikke minst militært. 
Dette skulle oppnås ved at staten fikk størst mulig 
overskudd i handelsbalansen ved å opprette høye 
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tollmurer og regulere økonomien strengt, ikke minst 
ved å dele ut privilegier til bestemte selskaper og bid-
ra til opprettelsen av monopoler. De er derfor klart 
at merkantilismen var uforenlig med Montesquieus 
teori om frihet, men det var Adam Smith som skulle 
ta det definitive oppgjøret med merkantilismen. 

Adam Smith
Adam Smith var sterkt influert av Montesquieus 
skrifter, men han la større vekt på de økonomiske 
aspektene ved liberalismen enn hva Montesquieu 
gjorde. Han videreførte og utdypet angrepet på 
merkantilismen fordi den etter hans oppfatning 
var et alvorlig hinder for samfunnsvekst og verdi-
skapning. Ikke minst fremmet han tanken om øko-
nomien som et selvregulerende system, som ville 
utvikle seg mest hensiktsmessig hvis markeds-
kreftene fikk fungere med færrest mulige statlige 
inngrep. Dette ville føre til størst økonomisk vekst, 
noe som ville komme samfunnet som helhet – og 
ikke minst de fattigste – til gode. 

Utgangspunktet for Smiths økonomiske teori er 
at mennesker har visse grunnleggende, naturlige 
behov, og i utgangspunktet er deres aktiviteter rettet 
inn mot å produsere for å tilfredsstille disse behov-
ene. Etter hvert utvikles det mer effektive produk-
sjonsteknikker, og noen begynner å produsere mer 
enn de selv kan forbruke. Det skapes med andre ord 
et overskudd. Dette skaper igjen rom for at man kan 
begynne å produsere andre ting som har funksjoner 
utover tilfredsstillelse av de naturlige behovene. Jo 
lenger denne prosessen fortsetter, desto større blir 
tilfanget av produkter som kan inngå i materielle 
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bytterelasjoner, og det oppstår et tilsvarende økende 
forbruksfelt. 

En av de viktigste innflytelsene på Smith var 
hans venn filosofen David Hume, som i essayene “Of 
Commerce” (1752) og “Of Luxury” (1752) formul-
erte et viktig forsvar for forbruk av luksus, basert 
på at det førte til økt sysselsetting og produksjon. 
Han argumenterte også for at det spilte en poli-
tisk frigjørende rolle og hadde bidratt til å avskaffe 
føydalsamfunnet. Smith sa seg opprinnelig enig i 
Humes påstander, selv om han selv hadde en avs-
mak for luksus. I The Wealth of Nations (1776) spiller 
forbruk av luksusgjenstander en nokså negativ rolle 
fordi Smith her betrakter sparing som nøkkelen til 
økonomisk vekst. Han hevder at luksusgjenstand-
er bør beskattes tyngre enn livsnødvendigheter, 
og dette er motivert i et ønske om omfordeling fra 
de rikeste til de fattige. Generelt er han tilhenger 
av prinsippet om progressiv beskatning. De fleste 
liberalister medgir at markedsøkonomien har sine 
begrensninger, og Smith er et klart eksempel på 
dette, der han tillater en rekke unntak fra en ren 
markedsøkonomi. Han var for eksempel tilhenger 
av prisregulering når monopoler fikk kontroll over 
særlig viktige varer, som brød. En avskaffelse av 
monopolene ville imidlertid være å foretrekke. 

Man kan kalle Smith en konservativ reformist. I 
utgangspunktet foretrekker han en stat som i det 
vesentlige lar rettigheter og institusjoner være slik 
de er vokst frem til å bli, da han mener at dette 
som oftest vil være mest i samsvar med menneskets 
“naturlige frihet”. Den beste regjeringen vil stort 
sett være den som regjerer minst. Den “naturlige 
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friheten” – et uttrykk Smith bruker ofte, men i grun-
nen ikke klargjør tilstrekkelig – er regelen, og unntak 
fra denne må være velbegrunnet. Smith sier imidler-
tid også eksplisitt at friheten, selv den “naturlige 
friheten”, bare kan eksistere der det finnes institus-
joner som håndhever lover. Friheten er rettighets-
basert, og rettigheter kan bestå bare hvis de blir be-
skyttet. Derfor er ikke en stat som sådan et onde. 
Det må finnes grenser for friheten, slik at friheten 
overhodet kan bestå: Man kan for eksempel ikke 
bryte kontrakter, stjele andres eiendom eller myrde 
folk. Ifølge Smith skulle staten primært (1) beskytte 
mot ytre fiender, (2) opprettholde lov og rett og (3) 
opprette og vedlikeholde viktige offentlige institus-
joner som enkeltindivider ikke vil finansiere. 

Smith gikk til angrep på alle privilegier. De samme 
rettighetene skulle gjelde for alle medlemmer av 
samfunnet. Han mente imidlertid ikke at dette 
innebar at alle hadde rett til samme andel av ver-
diene i samfunnet. Eiendomsretten betrakter han 
som ufravikelig – med unntak for ekstreme nødsitu-
asjoner – og en omfattende omfordeling for å sikre 
materiell likhet ville nødvendigvis krenke denne ret-
ten. Dessuten mener han at de dårligst stilte i det 
lange løp vil få den største velferdsøkningen hvis 
markedet får fungere med minst mulig statlig inn-
blanding. Dette argumentet var tidligere også blitt 
fremført av Hume, men Smith utvikler det i langt 
større detalj. Smith var en varm forsvarer av at arbei-
dere skulle ha så høy lønn som mulig – både for deres 
egen del og fordi det ville føre til økonomisk vekst i 
samfunnet – og hans argumenter mot statlige regul-
eringer på dette området baserte seg på at disse stort 
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sett ville tjene de rikes interesser snarere enn de fat-
tiges. Han kritiserte de eksisterende fattigdomslov-
ene fordi de hindret de fattige i å bosette seg der selv 
de ønsket og følgelig også i å selge arbeidskraften sin 
til den de måtte ønske, og disse statlige regulerin-
gene tjente utelukkende de rikes interesser. Han tok 
videre til orde for at staten skulle finansiere utdan-
ning for de fattigste, slik at de i større grad skulle 
kunne la sin stemme bli hørt i samfunnsdebatten. 
Den oppriktige bekymringen for de dårligst stilte i 
samfunnet vies relativt sjelden oppmerksomhet i 
fremstillinger av Smiths tenkning, kanskje fordi den 
trer tydeligere frem i de senere delene av The Wealth 
of Nations (og i andre tekster) enn i de tidligere 
og mange lesere har falt fra på det tidspunktet. 
Selv om Smith hevder at vi stort sett er motivert av 
hensyn til egennytte når vi bedriver handel – og at 
dette faktisk fører til en velstandsvekst som kommer 
hele samfunnet til gode – tror han på ingen måte at 
dette er hele sannheten om menneskets handlingsliv. 
I The Theory of Moral Sentiments (1759) gjør Smith 
det klart en rendyrket egoistisk aktør på ingen måte 
er noe forbilde, og at det han kaller “sympati” for an-
dre også kreves av et moralsk anstendig menneske. 
Han skriver: “Han er så visst ikke en god borger som 
ikke med alle krefter forsøker å fremme velferden til 
hele hans samfunn av medborgere.” 
Smith mente for øvrig også at industrialisering og 
økonomisk vekst ville føre til mindre krig fordi utgif-
tene til krig i industrialiserte samfunn ville øke så 
mye sterkere enn hva man kunne få i krigsbytte at 
krig rett og slett ville bli for kostbart og besværlig. 
Han var også en skarp motstander av kolonialisme. 
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Liberalismens bidrag til fred mellom landene og 
bekjempelse av kolonialisering skulle senere bli et 
av de viktigste momentene i den såkalte Manchester
-liberalismen. 

Immanuel Kant 
Grunnpremisset i Kants politiske filosofi er at 
enhver borger skal tilkjennes så mye frihet som er 
forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre. Det 
er helt grunnleggende denne retten til frihet som 
gir staten en legitimitet og oppgave. Han avviser at 
staten skal kunne ha noe annet grunnlag, som for 
eksempel å fremme borgernes velferd. Videre fast-
slår han at ingen stat legitimt kan påtvinge borg-
erne noen bestemt oppfatning av lykken, fordi dette 
ville være et paternalistisk grep der man antar at 
borgerne er som små barn som ikke er i stand til 
å vurdere hva som vi være til gunst eller skade for 
dem selv. En paternalistisk stat avviser han som 
“den størst tenkelige despotisme”. Kant tar det for 
gitt at alle mennesker søker lykke, men at lykken 
som sådan ubestemt. Det som gjør oss lykkelig vil 
alltid være høyst relativt både hva kultur og person-
lighet angår, og derfor mener Kant at det må være 
opp til den enkelte å finne ut av dette på egen hånd. 
Han er fullstendig inneforstått med at mennesker 
ofte foretar valg som er umoralske eller irrasjonelle, 
men borgernes valgfrihet skal respekteres selv om 
de foretar suboptimale valg. Staten har bare rett til 
å gripe inn når ens handlinger krenker andres ret-
tigheter. 

Kant var en tilhenger av Montesquieus makt-
fordelingsprinsipp, men understreker sterkt at de 
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tre maktene må samarbeide. Han var også enig med 
Montesquieu i at politisk og økonomisk frihet ikke 
lar seg skille strengt fra hverandre, og var positiv 
til laissez-faire. Han hevder at staten – når dens 
område er riktig avgrenset – ikke er en hindring, 
men en forutsetning for frihet. Statens eksistens-
berettigelse ligger i å forhindre handlinger som ville 
vært en hindring for andres frihet. Med andre ord 
vil statens inngrep her ikke føre til noen minskning 
av den totale friheten i et samfunn, men bare føre 
til at den totale mengden frihet blir den samme og 
at den blir fordelt likt mellom alle borgere. Slik må 
det være fordi enhver borger skal være lik enhver 
annen borger for loven. For eksempel skal enhver 
borger ha samme anledning til å bruke rettsvesenet 
når deres frihet blir krenket av en annen borger, og 
enhver offentlig stilling skal være åpen for enhver 
borger, uansett hvilken sosial stand vedkommende 
måtte ha, og utelukkende tildeles på grunnlag av 
den enkeltes kompetanse. 

Det er med andre ord en helt egalitær samfunns-
modell som legges til grunn. Det er viktig å presisere 
at det egalitære er formalt bestemt, og at alle er like 
foran loven er fullt forenlig med at borgerne er svært 
ulikt stilt med henblikk inntekt, formue, fysiske og 
intellektuelle egenskaper etc. Denne innholdsmes-
sige ulikheten betrakter ikke Kant det som en statlig 
oppgave å korrigere. Samtidig hevder han eksplisitt 
at staten har en forpliktelse til å sørge for de dår-
ligst stilte, men det er omdiskutert hvorvidt dette er 
forenlig med hans politiske filosofi for øvrig. 

Man kan innvende mot Kant at han ikke 
gjennomfører den formale likheten. En ting er at 
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statsoverhodet slett ikke betraktes som den frem-
ste blant likemenn, men snarere er hevet over alle 
andre, og faktisk ikke er bundet av landets lover. 
Dernest legger Kant en del begrensninger på stem-
meretten. Stemmerett skal bare gis til den som er 
“herre over seg selv”, og vedkommende må derfor ha 
eiendom eller en evne som gir økonomisk uavhen-
gighet. Han medgir selv at det ikke er innlysende 
nøyaktig hvor mye som kreves her, og flere av hans 
eksempler er ufrivillig komiske, som når han fast-
slår at en parykkmaker kan få stemmerett, men ikke 
en frisør, fordi parykkmakeren eier det håret han 
lager parykker av, mens frisøren ikke eier kundenes 
hår. Kvinner skal heller ikke ha stemmerett – det 
begrunner han med en henvisning til “naturlige 
grunner”, men sier dessverre ingenting om akkurat 
hva de grunnene skulle være. 

I motsetning til Locke, mener Kant at borgerne 
ikke har rett til å gjøre opprør mot en statsleder de 
ikke er tilfreds med. De skal ha anledning til å gi ut-
trykk for sin misnøye i det offentlige rommet, men de 
kan utover det ikke gjøre annet enn å håpe at stat-
slederen vil ta hensyn til deres innsigelser. Han ser 
også ut til å holde døren på gløtt for sivil ulydighet. 
En revolusjon er altså aldri legitim. Derimot vil det 
nye regimet være legitimt såfremt revolusjonen er 
vellykket, og borgerne vil ha samme forpliktelse til 
å adlyde det nye regimet som de hadde overfor det 
gamle. 

Kant har en samfunnsforståelse der det faktisk 
er motsetningene mellom mennesker som driver ut-
viklingen fremover. Mennesket karakteriseres av det 
han omtaler som en “usosial sosialitet” (ungesellige 
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Geselligkeit), der det både har trangen til å gå inn i 
et samfunn, fordi det der føler seg mer som et men-
neske, men samtidig stritter imot fordi det ønsker å 
innrette alt etter seg selv – og samtidig antar at alle 
andre mennesker vil ønske det samme for seg selv. 
Det er disse antagonismene i samfunnet som bring-
er menneskeheten fremover mot en stadig mer kul-
tivert og sivilisert (om ikke nødvendigvis moralsk) 
verdensorden, slik måte at mennesket foredles og i 
stadig større grad blir i stand til å gripe kontrollen 
over sin egen skjebne. 

Wilhelm von Humboldt
Wilhelm von Humboldt er utvilsomt mest kjent som 
språkforsker og som grunnlegger av universitetet i 
Berlin som bærer hans navn, men han skrev også 
verket Ideer til et forsøk på å bestemme grensene for 
statens virksomhet, der han trekker liberalismen i 
en mer romantisk retning enn Kants opplysnings-
liberalisme. Humboldt skrev Ideer i 1791-92, men
bortsett fra noen korte utdrag ble verket ikke 
publisert før i 1852. Det kom i engelsk oversettelse 
to år senere, og det hadde blant annet avgjørende 
påvirking på John Stuart Mill. Den historiske 
konteksten for Humboldts essay var de kraftige 
innskrenkningene i borgernes frihet etter Fredrik 
den Stores død i 1786, noe som ikke minst hadde 
konsekvenser for ytringsfrihet og religionsutøvelse. 

Et hovedproblem var ifølge Humboldt at en 
for omfattende stat med for stor makt ville for-
søke å gjøre borgerne nokså ensartede. For å sikre 
individenes frihet mot statlige inngrep, foreslo 
Humboldt å sette klare grenser for statens oppgaver 
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og autoritet. Staten skal beskytte borgerne mot inva-
sjon fra fremmede makter og vold fra andre borgere. 
Slik sett kan man si at den ikke får andre oppgaver 
enn å forvalte et voldsmonopol. Helt sentralt sto 
poenget om at staten ikke aktivt skal forsøke å 
fremme individenes velferd når dette ville være til 
hinder for utviklingen av deres eget potensial for selv-
realisering. Denne selvrealiseringen hadde en udis-
kutabelt sosial karakter, og Humboldts argument er 
at statens omfang må begrenses for å skape rom 
for genuint sosiale institusjoner, som frie kirkesam-
funn og skoler. Der liberale tenkere ofte fremstilles 
som sosiale atomister som ikke innser betydningen 
av det menneskelige fellesskapet, er Humboldts 
argument at dette fellesskapet er uomgjengelig og at 
det nettopp derfor så avgjørende å beskytte det mot 
statlige inngrep. En velferdsstat vil være tilbøyelig 
til å stille seg i veien for interaksjonen mellom 
individ og samfunn. Et liberalt samfunn kjenne-
tegnes ifølge Humboldt av at sosiale fremskritt finner 
sted ved at individene både forsøker å finne nye 
løsninger på problemer på egen hånd og at de lærer 
av andre. Hvis staten griper for sterkt inn i denne 
prosessen, vil den presse institusjonene inn i ram-
mer som berøver dem deres kraft og spontanitet.  

Målet med menneskets liv er å oppnå den størst 
mulige realiseringen av dets evner og å få disse til å 
utgjøre en harmonisk helhet. Denne dannelsespros-
essen forutsetter at individet er fritt til å inngå i “et 
mangfold av situasjoner” der det samhandler med 
andre, og en stat som ikke er sterkt begrenset vil 
selv begrense dette mangfoldet. 
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Benjamin Constant 
Den franske revolusjonen begynte liberalt, men i 
1793 tok revolusjonen en mildt sagt illiberal vend-
ing. Revolusjonens andre fase, terroren, var en viktig 
lærdom for liberale tenkere fordi den så tydelig viste 
hvilken fare demokratiet kan utgjøre. Tanken om at 
minoriteter kan behøve beskyttelse fra majoriteten 
hadde for så vidt vært en del av liberalismen fra 
dens begynnelse, noe som ikke minst var tydelig i 
den sentrale rollen religiøs toleranse hadde hos de 
tidlige liberalistene, men denne tanken rykket nå inn 
i sentrum av det liberale prosjektet: Det må finnes 
grenser for hva som skal kunne bestemmes ved lov, 
og individer har visse grunnleggende rettigheter som 
ingen lovgiving har rett til å ta fra dem. 

Benjamin Constant var lenge en av den franske 
revolusjonens varmeste forsvarere. Dette var særlig 
tydelig i dens tidlige faser, der han med glede så at 
monarkiet ble avskaffet sammen med levningene av 
føydalismen. Han forsvarte imidlertid fortsatt revo-
lusjonen i 1794, da terroren var et faktum, ut fra 
en tanke om at hensikten helliger midlene. Noen 
år senere kom han på bedre tanker, og begynte å 
utforme den moderate, liberale posisjonen han er 
blitt kjent for. Det viktigste var nå å beskytte indivi-
duelle rettigheter ved å opprette et regime som var 
begrenset av en grunnlov. Makten i regimet skulle 
spres i samsvar med Montesquieus tanker, og en 
rekke private anliggender skulle holdes utenfor poli-
tikkens rekkevidde. 

Constant er ikke minst kjent for distinksjonen 
mellom ”de antikkes frihet” og ”de modernes frihet”. 
Den første formen for frihet var en deltagende, re-
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publikansk frihet, der borgerne hadde retten til å 
påvirke politikken direkte gjennom debatter og 
stemmegivning i offentlige organer. Denne typen 
frihet krevde betydelige ressurser av borgerne, 
og forutsatte i realiteten at de ikke behøvde an-
net lønnsarbeid, slik at de hadde tid og krefter til 
å vie seg til politikken. Det var videre en form for 
frihet som passet best i relativt små og ensartede 
samfunn. Den andre, moderne formen for frihet var 
derimot basert på rettsstaten, sivile rettigheter og 
frihet fra for store statlige inngrep i borgernes liv. 
Borgernes innflytelse på politikken ville også nød-
vendigvis måtte være mer indirekte – rett og slett på 
grunn av statenes størrelse – og finne sted gjennom 
valgte representanter. Constant mente også at den 
moderne friheten var en ”fredelig” frihet som kret-
set rundt handel mellom statene, der den antikke 
friheten hadde vært mer krigersk.  

Den beste styreformen var ifølge Constant et kon-
stitusjonelt monarki, der monarken skulle beskytte, 
begrense og balansere makten til de tre maktene 
i Montesquieus maktfordelingssystem. Han fant 
tanken om en naturtilstand latterlig, og forsøkte 
å forankre de liberale prinsippene i den virkelige 
historien, snarere enn i en hypotetisk tilstand. 
Han begynner derfor ikke med å fastslå individets 
absolutte rettigheter ut fra et historisk nullpunkt, 
men snarere midt i en kontingent historie der ulike 
interesser brytes mot hverandre. Her forsøker han 
å etablere grenser for hva statsmakten skal ha rett 
til. Frihet forutsetter at det trekkes et skille mel-
lom en persons privatliv og det offentlige domenet. 
Frihet definerte han i det vesentlige som fravær av 



48

innblanding fra statens side, men understreket at 
det også var avgjørende å fremme en fellesskaps-
følelse i samfunnet. Han oppsummerer sitt syn i en 
tekst fra 1829: “I førti år har jeg forsvart det samme 
prinsippet, frihet i alt, i religion, i filosofi, i handel 
og i politikk. Og med frihet mener jeg individets 
triumf både over den autoriteten som ønsker å 
regjere despotisk og over massene som krever retten 
til å la minoriteten bli underlagt majoriteten.”

Alexis de Tocqueville 
Faren for en majoritet som krever et absolutt 
herredømme over minoriteter var også et sentralt 
anliggende hos Alexis de Tocqueville. Det er ikke 
så enkelt å oppsummere Tocquevilles tenkning 
fordi han i større utstrekning var en kommentator 
til sin samtids politiske utvikling enn en tradisjonell 
filosof som utformet en “lære”. Han så at samfunnet 
gjennomgikk en utvikling mot stadig større likhet, 
hvilket han selvfølgelig ikke beklaget, men han mente 
samtidig at denne bevegelsen også rommet en 
betydelig fare for individets frihet. 

Tocqueville må ikke oppfattes som demokrati-
fiendtlig – tvert imot beskrev han seg selv som “en 
venn av demokratiet” – men demokratier kunne 
true det han betraktet som den mest grunnlegg-
ende politiske verdien, nemlig individets frihet. 
Tocqueville fokuserte på muligheten for en ny type 
despotisk terror, der tyrannen ikke er en eneveldig 
hersker, slik den var hos Montesqueu, men snarere 
en kompakt majoritet som kunne undergrave den 
liberale ordenen på grunn av en frykt som skyldtes 
at tradisjonelle autoriteter hadde falt bort i 
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moderniteten. Tocqueville skrev i kjølvannet av den 
franske revolusjonen, da de gamle europeiske reg-
imene hadde begynt å kollapse. I denne situasjonen 
var ikke folk så redde for livet sitt som sådan, slik 
Hobbes hadde lagt til grunn, men for tapet av 
tradisjonelle sannheter, av moralske verdiers abso-
lutthetskarakter med mer. Man kan si at de var 
redde for selve moderniteten, som en tilstand der de 
følte seg truet, men uten riktig å vite hva som truet 
dem. De var redde for fremtiden, og for å bøte på 
denne redselen mente Tocqueville at de ville kunne 
skape en svært undertrykkende statsmakt som 
kunne skape en orden og gjenopprette faste 
normer.  

Det var derfor avgjørende å begrense statsmak-
tens virkefelt. Samtidig måtte det sivile samfunnet 
bygges ut. Da Tocqueville besøkte Amerika på 1830-
tallet betraktet han landets sivile samfunn som et 
av dets største fortrinn, der han så amerikanere 
slutte seg sammen for å fremme formål av stor sam-
funnsmessig betydning. Todelingen mellom staten 
og det strengt private måtte suppleres med det sivile 
samfunn som en tredje sektor som fungerte som en 
motvekt til de to andre, der det både begrenset stat-
ens område og utvidet borgernes mulighet til å delta 
i samfunnslivet. 

Richard Cobden
Den mest beryktede versjonen av liberalismen er 
den såkalte “Manchester-liberalismen”. Den hadde 
sine røtter “The Anti-Corn Law League”, som ble opp-
rettet i Manchester i 1838 av Richard Cobden og 
John Bright. Bakgrunnen var det britiske forbudet
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mot import av hvete, som var til stor fordel for det 
landeiende aristokratiet som kunne holde høye 
priser på hvete, men konsekvensene var alvorlige, 
særlig for arbeiderklassen. De klarte å overbe-
vise parlamentet om å avskaffe lovene i 1846, og 
utviklet seg deretter til en bevegelse for frihandel 
allment. De viktigste filosofiske forutsetningene for 
Manchester-liberalismens forsvar for det frie 
markedet var Humes og Smiths teorier. Hensynet 
til de fattigste sto sentralt fra begynnelsen av, og 
det sentrale argumentet var at frihandel ville føre 
til en generell velstandsøkning, ikke minst for de 
fattigste. Cobden og Bright var også fredsaktivister 
og anti-imperialister, og argumenterte for at fri-
handel var det beste midlet til å fremme disse målene. 
Det er antagelig overraskende for mange i dag, siden 
Manchester-liberalismen gjerne blir fremstilt som en 
særlig pervertert variant av liberalismen, der man 
blottet for skrupler forsøkte å legge alt til rette for at 
de rike og mektige skulle kunne utnytte de fattige 
og svake. Sosial samvittighet har angivelig ingen 
plass i denne ideologien. Det hele ledsages gjerne av 
dickenske beskrivelser av arbeidernes kår, hvor barn 
nærmest heises ned i fabrikkpipene for å arbeide. 
Enkelte ganger føyer man attpåtil litt imperialisme 
til bildet. Hvis dette bildet hadde vært sannferdig, 
er det neppe mange som ville ha funnet denne vari-
anten av liberalismen moralsk akseptabel. Saken er 
imidlertid den at dette bildet ikke har noe som helst 
med virkelighetens Manchester-liberalisme å gjøre. 
Siden denne varianten av liberalismen så ofte blir 
feilaktig fremstilt, kan det være verdt å dvele litt mer 
ved den enn hva som er vanlig. 
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1830- og 1840-årenes England var preget av 
ekstrem fattigdom. Charles Dickens og Elisabeth 
Gaskells beskrivelser arbeidernes kår i romaner 
som Hard Times og North and South, gir etter alt 
å dømme et realistisk bilde av situasjonen. Den 
som tror at Manchester-liberalismen var årsaken 
til denne fattigdommen har imidlertid fått kronolo-
gien feil, i og med at nøden allerede var et faktum da 
Manchester-liberalismen ble etablert, og nødens 
årsaker var snarere den proteksjonistiske og pro-
aristokratiske politikken i tiden før. Manchester-
liberalismen oppsto som en respons på denne situ-
asjonen – den var ikke dens årsak. Hovedmannen 
i Manchester-liberalismen, Richard Cobden, kom 
selv fra fattige kår, da hans far var en bonde som var 
blitt ruinert av hvetelovene. Faren kunne ikke ta seg 
av de 11 barna, og Cobden vokste opp hos en onkel, 
der han måtte arbeide hardt fra ung alder, hvilket 
nok bidro til hans senere motstand mot barnear-
beid. Han arbeidet seg oppover, og 27 år gammel 
fikk han lånt penger til å starte en liten bomulls-
fabrikk. Den gikk godt og lot ham også få anledning 
til å kaste seg over politikken, som ble hans store 
lidenskap. Han ble så opptatt av politikken at han i 
stadig større grad neglisjerte fabrikken, og pådro seg 
stor gjeld. En innsamlingsaksjon blant hans ven-
ner og tilhengere sørget imidlertid for at han kunne 
kjøpe det samme huset han var født i, og han levde 
et nøkternt liv der sammen med sin familie frem til 
sin død 60 år gammel.

Utgangspunktet for Cobden var en oppriktig 
indignasjon over sult og fattigdom, over det fak-
tum at “mennesker dør fordi de mangler de mest 
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grunnleggende livsnødvendigheter”. Han omtalte 
dette som et “system for drap bestemt ved lov”. 
Det eksplisitte målet hans var avskaffelse av den 
ekstreme massefattigdomen. Dette skulle skje gjen-
nom fullstendig deregulering av økonomien, kort 
sagt gjennom laissez-faire. Det er ingen grunn til å 
tvile på Cobdens intensjoner, men gode intensjoner 
er ikke nødvendigvis så mye verdt hvis resultatene 
er katastrofale. Så hvordan var resultatene av denne 
politikken? Tiden etter at frihandelen ble iverksatt 
ble en periode med stor og allmenn velferdsøkning. 
Økningen i reallønninger fra 1850 var formidabel, 
og den var størst i de dårligst betalte yrkene.   

Hva så med barnearbeid? Cobden var opprin-
nelig nølende i denne saken på 1840-tallet fordi 
de fattigste familiene ville bukke under uten disse 
inntektene i de ekstreme økonomiske forholdene 
som rådet. Etter at de proteksjonistiske lovene ble 
opphevet, og økonomien tok seg opp, tok han imi-
dlertid til orde for at det i det minste ikke skulle 
være lov å sette barn under 13 år i arbeid, og det 
skulle være fysisk lett arbeid i et fåtall timer. Dette 
var radikale oppfatninger i datidens England, 
og vesentlig strengere enn de lovene som gjaldt 
for barnearbeid. I tillegg tok Cobden til orde for 
obligatorisk skolegang som skulle være statlig finan-
siert for de minst bemidlede, dvs. arbeiderklassen. 
Pengene til denne utdannelsen skulle hentes fra 
nedrustning. Cobden var overbevist pasifist, og 
mente at frihandel ville forhindre krig, da stater som 
handler med hverandre vanligvis ikke går til krig 
mot hverandre. I motsetning til for eksempel John 
Stuart Mill – som hevdet at et kolonistyre var 
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fullstendig akseptabelt i land befolket av “barbarer”, 
og blant disse inkluderte han India – var Cobden 
også motstander av kolonialisme, og denne skulle 
avskaffes gjennom frihandel med koloniene. Han 
kjempet for utvidelse av stemmeretten, herunder også 
kvinners stemmerett, og var tilhenger av at arbeidere 
dannet kooperativer som ga dem økt selvbestem-
melse og inntekt. Individets rettigheter hadde en 
absolutt verdi for Cobden, og derfor stilte han seg på 
nordstatenes side i den amerikanske borgerkrigen – 
på et tidspunkt da den politiske opinionen i England 
helte i retning av sørstatene – til tross for at nord-
statene var proteksjonistiske og sørstatene hadde 
innlemmet frihandel i sin konstitusjon. Grunnen var 
at han betraktet slaveri som absolutt uakseptabelt. 
Manchester-liberalismen var ikke en doktrine som 
utelukkende besto av laissez-faire, slik det har vært 
vanlig å fremstille den, men var en omfattende, 
humanistisk ideologi. Den tildelte staten en enda 
mindre rolle enn hva som hadde vært vanlig i 
den liberalistiske tradisjonen, særlig på grunn av 
pasifismen. Forklaringen på dette lå primært i et 
ønske om å beskytte arbeiderne fra en stat som bare 
unntaksvis hadde deres beste som sin intensjon. 
Cobden var populær i arbeiderklassen, og ble omtalt 
som “the champion of the poor”. 

John Stuart Mill 
John Stuart Mill opptrer som en slags over-
gangsskikkelse i liberalismens historie, fra den 
klassiske liberalismen til sosialliberalismen. Det 
fører også til at han får en posisjon med mange 
indre spenninger, og vi bør derfor ta ham for oss i 



54

noe større detalj enn de øvrige tenkerne. 
Mill var sterkt influert av Jeremy Benthams 

utilitarisme. Bentham innførte som prinsipp at 
en handling for å være god må frembringe størst 
mulig lykke for det størst mulige antall mennesker. 
Prinsippet er upartisk: Enhver persons lykke veier 
like tungt i lykkekalkylen. Vi er underlagt en mor-
alsk forpliktelse til å handle slik at vi maksimerer 
den totale lykken, ikke bare vår egen. På dette 
grunnlaget utviklet Bentham en ny variant av liber-
alismen, til tross for at det i utgangspunktet er en 
klar motsetning mellom utilitarisme og liberalisme. 
Som vi har sett opererer den klassiske liberalis-
men vanligvis med visse absolutte, individuelle ret-
tigheter, men denne tanken gir simpelthen ikke gir 
mening innenfor et utilitaristisk rammeverk, hvor 
den totale mengden lykke er det eneste avgjørende. 
Utilitarismen setter ingen prinsipielle grenser for 
hva staten – eller for den saks skyld andre aktører – 
legitimt kan utsette et individ for såfremt dette skulle 
maksimere den totale lykken. Bentham omtalte da 
også forestillingen om naturlige rettigheter som 
“nonsens på stylter”. I praksis viste imidlertid 
utilitaristene seg stort sett som varme forsvarere 
av individets frihet og det frie markedet. Bentham 
tok til orde for økonomisk frihet, ytringsfrihet, like 
rettigheter for kvinner, at slaveri og kolonialisme måtte 
opphøre, demokrati, skille mellom stat og kirke, frie 
priser og frihandel. Han mente at frie markeder, 
og da særlig arbeidernes rett til selv å velge hvem 
de skulle arbeide for, ville frigjøre arbeiderne fra 
kapitalistenes makt. Bentham tok også til orde for 
at staten skulle forhindre monopoldannelser, samt 
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at den skulle forsyne borgerne grunnleggende helse- 
og sosialtjenester, men at alle inngrep fra staten her 
måtte overveies nøye.  

Mill omtaler seg selv som utilitarist, men det kan 
stilles spørsmål ved hvor passende denne beteg-
nelsen egentlig er på ham. Det er frihetsbegrepet 
som er den virkelige grunnsteinen i Mills tenkning, 
ikke det utilitaristiske nytteprinsippet. Grunnen til 
det er at frihet er en nødvendig betingelse for indivi-
dualitet, og han mener at individualitet er en nød-
vendig betingelse for å realisere genuin lykke. Selv 
om det er et beskjedent antall rettigheter som leg-
ges til grunn hos Mill, og primært eiendomsretten 
overfor ens eget liv, er grunnleggende, ufravikelige 
rettigheter som nevnt i strid med den klassiske 
utilitarismen. Friheten er den mest grunnleggende 
rettigheten. Det må være opp til den enkelte å søke 
sin lykke slik han eller hun finner det tjenelig. 

Mills teori om frihet handler om personers evne 
til selvbestemmelse. Denne har flere elementer: 
(1) Man må ha kontroll over ens egen karakter. 
Mill peker her på en helt artsspesifikk egenskap 
ved mennesket: Mennesker kan reflektere over og 
endre sine begjær. (2) Man må ha materielle 
ressurser og muligheter til å realisere ens mål. Her 
egger Mill inn positive størrelser som adgang til 
utdannelse, fritt yrkesvalg og et minstemål av økon-
omiske midler. (3) Man må ha evne og mulighet 
til å delta i demokratiske prosesser. Politisk frihet 
er ikke for Mill et totalt fravær av statsmakt, men 
snarere at en person ikke er underlagt andre beg-
rensninger enn de samfunnsnormene han eller hun 
selv har bidratt til å utforme og å pålegge seg selv og 
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andre, og som det dessuten står vedkommende fritt 
å protestere mot og å forsøke å forandre. Tilsvar-
ende vil det kunne finnes tre typer ufrihet: (1) Man 
mangler selvstendighet. (2) Man mangler materielle 
ressurser. (3) Man blir hindret av en statsmakt eller 
lignende, som underlegger en begrensninger man 
ikke selv har kunnet påvirke. Dette er et svært om-
fattende frihetsbegrep som inneholder elementer av 
både det vi kjenner som negativ og positiv frihet.

Ifølge Mill lærer en person seg hva som er hans 
eller henne bestemmelse her i livet ved å foreta det 
han kaller livseksperimenter, som innebærer at 
man observerer og prøver ut ulike livsstiler, yrker og 
roller, for eksempel som politiker, filosof, gründer, 
slacker, dranker, gambler, ungkar, gift etc. Etter 
hvert kommer man forhåpentlig frem til noe som 
passer for en. Både de gode og de dårlige livsplanene 
bidrar til å øke vår forståelse av menneskelivet. Den 
som roter til livet sitt bidrar til fellesskapet ved å 
vise andre hvordan man ikke bør leve. Den eneste 
begrensningen på disse livseksperimentene settes 
av skadeprinsippet. I utgangspunktet er skade på 
andre personer det eneste som kan begrunne bruk 
av makt mot en borger – og ikke en hvilken som 
helst skade, da det må være en skade som i en eller 
annen forstand utgjør en krenkelse av den andres 
rettigheter. Kort sagt: En skade for andre er bare en 
nødvendig, men ikke en tilstrekkelig grunn til å gripe 
inn. Hvis skaden derimot innebærer en krenkelse av 
en annen borgers rettigheter er både nødvendige og 
tilstrekkelige betingelser formyndighetenes inngrip-
en oppfylt. Videre: Alt man har rett til å gjøre med 
seg selv, har man også rett til å gjøre sammen med 
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andre som har gitt et informert samtykke. 
Mill skriver at hvis en person har et visst min-

stemål av fornuft og erfaring, og velger sitt eget 
levevis, så er dette per definisjon det beste levevis 
– ikke fordi dette leveviset “i seg selv” skulle være 
det beste, men rett og slett fordi det er personens 
eget levevis. Nettopp derfor vil han heller ikke at folk 
skal hindres i å gjøre feil som etter alt å dømme vil 
gjøre dem ulykkelige. Mill spør om man ikke ved lov 
burde forby slikt som i praksis er til hinder for folks 
lykke, som gambling, drikking m.m. Gitt at folk 
ofte ikke vet sitt eget beste, kunne det virke som en 
god idé å eliminere slike valgmuligheter for dem, i 
den hensikt å legge til rette for at de finner en sann 
lykke. Mill sier imidlertid nei til dette, med den beg-
runnelse at man ikke bør forby folk å gjøre noe som 
bare rammer dem selv. En persons eget beste, enten 
i fysisk eller åndelig forstand, er ikke en tiltrekkelig 
grunn til maktbruk mot personen. Slik Mill ser det, 
kan ikke en person krenke sine egne rettigheter, og 
derfor vil heller aldri betingelsene for inngripen bli 
oppfylt når man gjør noe som bare skader en selv.

Individualitet er for Mill et av de høyeste goder, og 
derfor er det avgjørende å skape sosiale institusjon-
er som fremmer individualitet. Fri debatt er en slik 
institusjon. Han leverer derfor et nokså kompro-
missløst forsvar for ytringsfriheten. Han fremholder 
at vi aldri kan vite om den oppfatningen vi forsøker 
å undertrykke er usann. Og selv om vi skulle ha 
visst at den var usann, ville det like fullt vært galt å 
undertrykke den. 

Som vi har sett er det en spenning mellom Mills 
utilitarisme og liberalisme. Denne spenningen kan 
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synes å tilta når han også forsøker å forene dette 
med sosialisme, som på denne tiden var i ferd med 
å erstatte liberalismen som arbeidernes ideologi. 
Hva legger Mill så i begrepet “sosialisme”? Han
definerer det som “ethvert system som krever at 
jord og produksjonsmidler ikke skal være individers 
eiendommer, men tilhøre fellesskap eller sam-
menslutninger eller staten”. Det er en uhyre vid 
definisjon, men den må være så vid for at Mill skal 
kunne kategorisere seg selv som sosialist. I sam-
svar med denne definisjonen skiller han mellom 
sosialisme på tre nivåer: på statens nivå, på kollek-
tivets (for eksempel landsbyen) nivå og på den en-
kelte bedriftens nivå. Videre skiller han mellom 
kommunistisk og ikke-kommunistisk sosialisme, 
der den kommunistiske fordeler godene likt eller 
etter den enkeltes behov mens den ikke-kommu-
nistiske i større grad fordeler etter fortjeneste for 
å motivere den enkelte til å bidra med mest mulig. 

Dette gir oss seks kombinasjonsmuligheter, men 
Mill mener at bare to av disse er akseptable, nem-
lig ikke-kommunistisk sosialisme på kollektivets 
og bedriftens nivå. Han går inn for kompromissløs 
desentralisering. At staten skulle kunne kontrol-
lere økonomien på en hensiktsmessig måte gjen-
nom sentral planlegging betrakter han som direkte 
latterlig – dette skulle for øvrig også bli et sentralt 
poeng hos Friedrich Hayek et århundre senere. Han 
avviser også den kommunistiske sosialismen fordi 
den antagelig ville utarte til et flertallstyranni med 
tung konformisme. 

Mill hevdet at de kapitalistiske økonomiene bør 
gjennomgå en transformasjon til en sosialistisk 
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økonomi der arbeiderne selv eier bedriftene. Han 
understreker imidlertid at dette skal finne sted uten 
at kapitalistenes eiendomsrett på noen som helst 
måte blir krenket. Hele prosessen skal finne sted 
innenfor et lovverk som både tillater privat eierskap 
og konkurranse. Det skal etter alt å dømme være 
en økonomi der kapitalistiske og sosialistiske bed-
rifter eksisterer side ved side. Konkurranse er ifølge 
Mill et gode fordi det både driver prisene ned og 
lønningene opp. Videre hevder Mill at konkurranse 
både mellom individer og bedrifter grunnleggende 
positivt fordi det motvirker menneskets tilbøyelighet 
til latskap og sløvhet. Han medgir at en konkur-
ransementalitet kan gjøre mennesker noe mindre 
altruistiske men skriver at dette mer enn oppveies 
av fordelene ved utstrakt konkurranse. 

Det er videre snakk om en sosialistisk økono-
mi der staten er involvert så lite som mulig, og 
verken skal eie produksjonsmidlene eller blande seg 
inn i økonomisk planlegging. Han understreker at 
laissez-faire skal være regelen, og at ethvert avvik 
fra dette skal betraktes som et onde såfremt det ikke 
begrunnes i et “stort gode”. Nå skal det medgis at 
dette ikke er en forbilledlig klar formulering, da det 
ikke er innlysende hva som utgjør et “stort gode”, 
men det er i det minste klart at Mill i utgangspunk-
tet mener at markedet skal få styre seg selv, og at 
ethvert unntak fra denne regelen krever særskilt 
begrunnelse. Idet hele tatt er Mill uhyre skeptisk til 
at statsmakten skal få for stor innflytelse. Det ser vi 
også i hans syn på utdannelsespolitikk, der staten 
skal sikre utdannelse på alle nivåer, men da primært 
som økonomisk garantist. Staten skal ikke være den 
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eneste – eller engang den største – leverandøren av 
utdannelse, da det kan føre til konformisme. 

Mill avviser fullstendig det han kaller “revolus-
jonær sosialisme”. Han er mer opptatt av å reformere 
kapitalismen enn av å kjempe for et sosialistisk sam-
funn – og sosialismen skulle uansett vært av den 
strengt desentraliserte varianten. Beslutningen om 
sosialisme eller kapitalisme er for Mill ikke noe som 
overhodet skal tas på statlig nivå. Hvis noen ønsker 
å danne sosialistiske bedrifter eller kooperativer, 
skal de ha anledning til det, og hvis de ikke vil, skal 
de få slippe. Han ser for seg at arbeidere kan låne 
penger fra staten til å starte opp, men disse lånene 
skal tilbakebetales på vanlig vis. Han betrakter det 
som helt uproblematisk at kapitalister høster profitt 
av investeringene de har gjort. Det marxistiske 
argumentet om at dette fører til “utbytting” av 
arbeiderne, er helt fremmed for ham. Han mener 
også at riktig lønn for arbeid per definisjon er den 
som markedet er villig til å betale. 

Som vi har sett har de fleste tenkere i den liberal-
istiske tradisjonen hevdet at man har en forpliktelse 
til å sørge for de dårligst stilte. Mill tok imidlertid til 
orde for en atskillig mer radikal omfordeling for å 
korrigere de ulikhetene som oppstår i et kapitalis-
tisk system. Samtidig mener han at eiendomsretten 
er ukrenkelig, og dette er to oppfatninger som ikke 
nødvendigvis er så enkle å forene med hverandre. 
Mills generelle synspunkt er at hensyn til økono-
misk utjevning ikke kan overstyre eiendomsret-
ten, men at det likevel kan foretas noen politiske 
grep som vil fungere. Det viktigste innslaget i om-
fordelingspolitikken er at det skal være grenser for 
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hvor mye en person kan arve – eller motta i gave 
– noe han ikke mener er i strid med eiendomsret-
ten. Dette vil i løpet av noen generasjoner ha en 
betydelig utjevnende virkning. Han mener også at 
staten skal ha rett til å ekspropriere eiendom der-
som dette er i fellesskapets interesse, men tilføyer at 
eierne da skal kompenseres fullt ut til markedspris. 
Han er tilhenger av progressiv beskatning, særlig på 
arv, gaver, leieinntekter etc., men understreker at 
disse ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det vil si at 
en person som har opparbeidet seg formue på leie-
inntekter, skal beskattes progressivt på sine leiein-
ntekter fra det tidspunktet det nye skatteregimet er 
innført, men ikke på formuen som er opparbeidet 
gjennom tidligere leieinntekter. 

Man kan spørre om hvor mye sosialisme det alt 
i alt er i Mills “sosialisme”. Det meste av det Mill 
foreslår er fullt forenlig med den klassiske liberalis-
mens prinsipper, men selve betegnelsen “sosialisme” 
har nok vært vanskelig å svelge for mange. Man har 
nok også lest en del av den senere utviklingen in-
nen sosialliberalisme tilbake i Mill, og derigjennom 
betraktet ham som begynnelsen på den klassiske 
liberalismens nedgang. 

Thomas Hill Green og Leonard Hobhouse
Der Mill – til tross for vendingen mot sosialismen 
– aldri oppga tanken om at statens virkefelt må 
begrenses sterkt, finner vi en sterkere bevegelse 
mot sentralisering og omfattende stat hos Thomas 
Hill Green og Leonard Hobhouse. Deres variant av 
liberalismen ble ofte omtalt som “the new liberal-
ism”, men må ikke av den grunn forveksles med det 
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som i våre dager ofte omtales som “nyliberalisme”. 
Det er i dag mer vanlig å bruke uttrykket “sosial-
liberalisme”. 

Der den klassiske liberalismen hadde betraktet 
frihet som en forutsetning for velferd, kan vi si at 
sosialliberalismen snur dette poenget og hodet og i 
stedet hevder at velferd er en forutsetning for frihet. 
I den klassiske liberalismen var man mest bekym-
ret for den tvangen staten kan utsette borgere 
for – skjønt man også var skeptisk til monopoldan-
nelser i markedet av samme grunn – mens sosial-
liberalismen legger vel så stor vekt på markedet som 
en potensiell kilde til ufrihet for borgerne. Vi får alt-
så en dreining i retning av sterkere statlig kontroll 
av markedet og av økonomisk omfordeling. 

I essayet “Liberal Legislation and Freedom of 
Contract” (1881) skriver Green: “Når vi snakker om 
frihet, bør vi vurdere omhyggelig hva vi mener med 
det. Vi mener ikke bare frihet fra bindinger eller 
tvang. Vi mener ikke bare frihet til å gjøre som vi 
ønsker uavhengig av hva vi ønsker… Når vi snakker 
om frihet … mener vi den positive evnen til å gjøre 
noe som er verdt å gjøre eller nyte…” Slik Green 
oppfatter frihet, forutsetter sann frihet at en person 
vil gjøre de “riktige” tingene. Videre blir det en statlig 
oppgave å legge til rette for en slik frihet. Green 
definerer frihet som å handle “under forestillingen 
om et felles gode”. Ved å sette forestillingen om et 
felles gode i sentrum vil han bevege seg bort fra det 
han oppfatter som tidligere liberalismes selvsen-
trerte individualisme. Den individuelle friheten 
forstås nå som en bestemt type selvbestemmelse der 
vi bruker våre evner til å etterstrebe mål som ikke 
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bare skal være selvvalgte, men også moralsk høy-
verdige. Nærmere bestemt skulle individuell selvre-
alisering bli mer eller mindre identisk med altruisme, 
ved at den enkelte skulle gjøre det å fremme andres 
lykke til ens egen fremste interesse. Selv om Green 
var opptatt av at alle skulle ha like muligheter, ville 
han fortsatt ha et konkurransepreget samfunn som 
tillot forskjeller i evner og utkomme. Disse forskjel-
lene ville imidlertid bare være tillatelige såfremt de 
bidro til å øke det felles gode. 

Hobhouse følger langt på vei Green i forståelsen 
av både individets selvrealising og statens rolle. 
De krever begge at man realiserer seg selv på en 
bestemt måte, den som er best for fellesskapet, for 
at man skal være genuint fri. Greens og Hobhouses 
moraliserte frihetsbegrep har da beveget seg relativt 
langt bort fra Mills posisjon, som innebar den en-
kelte fikk forsøke å realisere seg selv på den måten 
han eller hun fant mest tjenelig, såfremt dette ikke 
påførte andre en skade som innebar en krenkelse av 
deres rettigheter. 

Ifølge Hobhouse må det gode livet for individet 
utgjøre en rasjonell helhet. Dette individet er im-
idlertid vevet så sterkt inn i en sosial kontekst at 
dets selvrealisering er uløselig knyttet til alle andres 
selvrealisering. Av det følger at man må bidra til at 
andre har de samme muligheter til selvrealisering 
som de man selv har. Hensynet til fellesskapet over-
trumfer de individuelle rettighetene som sto sen-
tralt i tidligere liberalisme. Han skriver: “Det målet 
som støttes av den felles velferden er en ’rettighet’, 
noe som setter grenser for enhver frihet som måtte 
trenge seg innpå den.” Hobhouse videreutvikler dette 
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med forestillingen om en omfattende stat som ikke 
begrenser seg til bare for eksempel å sørge for de 
dårligst stilte, men snarere skal omfordele i stor 
skala slik at størst mulig materiell likhet finnes 
blant borgerne. Han argumenterte for at det er riktig 
at person X må betale mer i skatt for å hjelpe person 
Y hvis dette fører til en større økning i det felles gode 
– som X er en del av – enn noen andre alternativer. 
Her er det tydelig hvor influert Hobhouse er av den 
klassiske utilitarismen. Det må imidlertid påpekes 
at Hobhouse ikke ville akseptert et motsatt utilita-
ristisk argument, hvor den totale velferden ville blitt 
større hvis enkelte individer hadde gått for lut og 
kaldt vann, da det er forutsatt at alle det skal være 
mest likhet i materiell velferd blant borgerne. 

Der den klassiske liberalismen hadde operert 
med en sterk, men begrenset stat, tar Hobhouse 
til orde for en sterk stat uten de samme begrens-
ningene. Han er mer skeptisk til markedet enn til 
staten, og han hevder at de fleste transaksjoner i 
realiteten vil ha karakter av å være “tvungne” så-
fremt ikke staten intervenerer på den svakeste 
partens vegne. Videre skal privateiendom reguleres 
strengt av staten, og ingen skal tillates å ha større 
privateiendom enn hva vedkommende i praksis 
kan bruke. Rikdommen som skapes i et samfunn 
skal være fellesskapets rikdom. Dette sikres ifølge 
Hobhouse ved at det private eierskapet til eiendom-
mer og produksjonsmidler omformes til et system 
der alt dette eies av staten, og folk betal leie til 
staten for bruken av det. I tillegg skal enhver være 
garantert en jobb med lønn til å leve av eller annen 
offentlig støtte. Hobhouse omtalte dette som “liberal 
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sosialisme”, og er vel den første som bruker dette 
uttrykket.  

Det er i grunnen ikke så mye igjen av det 
klassiske, liberalistiske tankegodset hos Green og 
Hobhouse, til tross for at de omtalte sine teorier som 
“liberalistiske”. Selv om også Mill omtalte seg som 
“sosialist” mot slutten av livet, må han i mye større 
grad enn Green og Hobhouse sies å beholde mange 
av de mest sentrale tankene i den klassiske liberal-
ismen. Vi bør imidlertid merke oss at også Green og 
Hobhouse, til tross for all deres skepsis til kapitalis-
men, fortsatt var tilhengere av en markedsøkonomi. 
Deres teorier avviker fra den klassiske liberalismen 
på så mange sentrale punkter at mange ikke vil 
akseptere dette som en del av den liberalistiske 
tradisjonen overhodet. Friedrich Hayek uttalte at 
den mest kjente boken til Hobhouse burde hatt 
tittelen Socialism, snarere enn Liberalism. Hayek 
ble sammen med blant annet Ludwig von Mises 
en representant for en tilbakevending til og videre-
utvikling av den klassiske liberalismen. Liberal-
istisk tenkning i det 20. århundret kan betraktes 
som variasjoner over den klassiske liberalismen og 
sosialliberalismen. 
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Nye perspektiver på den 
evige liberalismen 

- fra intellektuell renessanse til en ny samfunnskraft?
Av Lars Peder Nordbakken

Historien er full av overraskelser. At liberalismen, i 
den klassiske europeiske betydningen av begrepet, 
på nytt viser tegn på vitalitet og livskraft er kanskje 
ikke noen stor overraskelse. Spesielt når vi tar i be-
traktning forhistorien. Europas fatale anti-liberale 
eksperimenter og massebevegelse inn i ufriheten fra 
begynnelsen av 1900-tallet til slutten av den andre 
verdenskrig, og Øst-Europas lange mørketid frem 
til 1989, ble en tydelig og grusom bekreftelse på 
advarslene fra en tidligere fortrengt minoritet – de 
genuint liberale. Samfunnsutviklingen siden den 
gang, i Europa, i Vesten, og over store deler av verden 
for øvrig, har i det minste bevist at menneskeheten 
er i stand til å lære noe av sine tidligere feilgrep. I 
Europa i dag finnes det knapt noen politiske krefter, 
med unntak av de mest uopplyste kreftene på hver 
sin autoritære ytterfløy, som ikke på en eller annen 
måte har i seg elementer av liberalisme, selv om det 
som regel er tale om en form for liberal minima-
lisme. Europa, og Vesten i sin alminnelighet, har 
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utvilsomt beveget seg i liberal retning, når vi betrak-
ter de lange linjene i historien etter den andre ver-
denskrig. Men situasjonsbildet har også variert over 
tid, og kan ikke sies å være entydig.

Menneskenes frihetslengsel og trang til å leve 
selvvalgte liv som frie og uavhengige personer har 
utvilsomt vist seg å være en sterk historisk kraft 
– og i lengden like seiglivet som liberalismen selv. 
Det er heller ingen stor overraskelse. Historien har 
større overraskelser å by på når vi betrakter måten 
liberalismen er blitt gjenreist og fornyet på frem til 
i dag. I denne sammenheng er det tale om liberalis-
men som en sammenhengende ideologi, et sett av 
ideer som til sammen utgjør en idébasert helhet, og 
ikke bare som en sum av idéfragmenter som hver 
for seg kan tilskrives et mer eller mindre liberalt 
innhold (“accidental liberalism”). Det er i det minste 
lett å konstatere hva som ikke har særpreget liberal-
ismens nyere tids videreutvikling og fornyelse. Bak 
den nye liberale renessansen finner vi ingen stor 
politisk skikkelse og statsmann, som for eksempel 
en ny William Gladstone “The Grand Old Man of 
British Liberalism”, ei heller et toneangivende stort 
liberalt parti som Gladstones Liberal Party. Snarere 
kan vi registrere et langtidsfravær av sterke liberale 
partier. 

Derimot finner vi noe annet; en relativt mangs-
lungen, ukoordinert og dynamisk idéutvikling 
– nærmest en spontan kraft som er gitt næring av 
et mangfold av uavhengige tenkere og offentlige 
intellektuelle, uten faste lojalitetsbånd til partipoli-
tikkens praktiske og taktiske hverdag. Det er knapt 
noen overdrivelse å hevde at det nettopp er denne 
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intellektuelle liberalismen som mer enn noe annet 
har bidratt til å gjenreise og fornye liberalismen i 
det stille. Den intellektuelle liberalismen speiler på 
mange måter en tilsvarende spontan idéutvikling 
fra tidligere tider – fra de engelske og skotske 
opplysningsfilosofene, de kontinentale opplysnings-
filosofene, de amerikanske grunnlovsfedrene, til 
1800-tallets banebrytende moderne liberale tenkere 
som Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Lord 
Acton og John Stuart Mill. Den nyere tids intellekt-
uelle liberalisme har også sine fyrtårn som naviga-
sjonshjelpemidler på reisen mot fremtiden – med et 
sterkt innslag av europeiske kosmopolitter og mi-
granter. Blant de mest fremtredende teller utvilsomt 
navn som Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, 
Wilhelm Röpke, Karl Popper, Isaiah Berlin og Ralf 
Dahrendorf. Det er bemerkelsesverdig, og samtidig 
et speilbilde av Europas dramatiske historie i det 
20. århundre, at alle disse ledende liberale tenk-
erne endte opp som borgere av et annet land enn 
sitt opprinnelige hjemland. Etter min mening er det 
naturlig å betrakte de sistnevnte fem tenkerne som 
de mest fremtredende representanter for den mod-
erne liberale idétradisjonen, slik den fremstår i dag 
fra et europeisk perspektiv. 

Frem til i dag har liberalismens nyere renessanse 
i første rekke vært et intellektuelt fenomen, og i langt 
mindre grad et politisk fenomen. Derfor er det nær-
liggende å hevde at Mises viste seg å ha ganske rett, 
når han som en ensom liberal røst i Wien i 1927 
uttrykte følgende: “Liberalism has no party flower 
and no party color, no party song and no party idols, 
no symbols and no slogans. It has the substance and 
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the arguments. These must lead it to victory.” 
At Mises ord skulle vise seg å ha profetiske kvali-

teter langt frem i tid representerer et aldri så lite 
paradoks, spesielt for den politiske liberalismen. 
Men et paradoks er og blir et paradoks, og ikke en 
naturlov. Men paradokset reiser flere spørsmål. Et av 
disse spørsmålene er i hvilken grad dyptgående ide-
ologisk tenkning og idéutvikling krever en form for  
intellektuell innsats som vanskelig lar seg kombinere 
med den praktiske politikkens hverdag. Dyptgående 
studier, begrepspresisjon, utvikling og testing av 
hypoteser, analyser av teoretiske sammenhenger og 
empiriske mønstre, kritisk-konstruktive diskurser, 
samt evne til kreative synteser og utvikling av nye 
teorier – alt dette og mer til har utvilsomt vært av 
stor betydning innen politisk-filosofisk idéutvikling. 
At slike aktiviteter vanligvis tilhører en helt annen 
virkelighet enn den som preger politikernes daglige 
gjøremål kan nok fastslås med stor sikkerhet. Sagt 
på en annen måte; Det er mye som peker i retning 
av at politisk idéutvikling i særlig grad er betinget av 
innsats fra en bestemt type offentlige, uavhengige 
intellektuelle. Mises mente bestemt dette og Hayek 
var helt overbevist om det samme. Selv Dahrendorf, 
som også har bred politisk erfaring som tysk parlam-
entariker, EU-kommissær og medlem av det britiske 
Overhuset, deler i stor grad det samme grunnsynet. 
For Dahrendorf er hovedpoenget at de intellektuelle 
fyller en rolle innen politisk idéutvikling og ideolo-
gisk meningsdannelse som få andre kan fylle. Det 
faktum at en rekke think tanks, eller tankesmier, i 
løpet av de senere tiårene har fått økende betydning 
som politisk-ideologiske verksteder kan også tolkes 
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som en bekreftelse av det samme poenget.  
På denne bakgrunn er det nærliggende å snu det 

tidligere omtalte paradokset om til et nytt spørsmål: 
Hvordan har den politiske liberalismen, representert 
ved politiske partier, lykkes med å ivareta sin rolle 
i liberalt henseende? Jeg skal la mitt forsøk på å 
besvare det spørsmålet bero litt. Det vil bli adressert 
etter en nærmere tolkning av den moderne liberalis-
mens idégrunnlag og fornyede relevans.            
         
Personlig frihet og den menneskelige situasjon
Liberalismen har alltid tatt utgangspunkt i det 
enkelte menneske, basert på en dypt forankret 
respekt for det enkelte menneskes egenverdi som en 
enestående skapning, med en unik historie, med et 
helt eget livsprosjekt foran seg. Det er naturligvis 
et empirisk faktum at vi alle er ulike, helt fra start-
en av livet. Like opplagt er det at våre individuelle 
forskjeller som enkeltpersoner har en tendens til 
å bli forsterket over tid, fordi våre personlige valg, 
opplevelser og erfaringer gjennom livet nødvendigvis 
også er helt enestående – våre livshistorier og identi-
teter er både flerdimensjonale og unike. Noe annet 
er tilnærmet utenkelig. Mennesker er fremfor alt 
ikke ensporete monoidentiteter, som Amartya Sen 
så tydelig har påpekt. Vi er tvert i mot preget av å 
besitte mange ulike egenskaper og ha mange ulike 
forbindelser med andre. Følgelig har våre identiteter
også mange fasetter. Den intolerante politiske  
retorikken som hele tiden antyder at mennesket 
kan reduseres til en monoidentitet (nordmann eller
innvandrer, kvinne eller mann, muslim eller 
kristen) representerer ikke stort annet enn tilslørt 
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intoleranse – og noen ganger også en overlegenhets-
myte (det Umberto Eco har kalt urfascisme). 

Det er i denne sammenheng nærliggende å lytte 
til Immanuel Kants bemerkning om den menneske-
lige kompleksitet og mangfold: “Out of the crooked 
timber of humanity no straight thing was ever made.” 
Få, hvis noen i det hele tatt, trodde mer på Kants 
ord enn John Stuart Mill, ofte kalt grunnleggeren 
av den moderne liberalismen. Hans berømte essay 
On Liberty kan tolkes som et liberalt svar på hvorfor 
den personlige friheten bør ha forrang, som en av-
gjørende forutsetning for at mennesker skal 
kunne leve selvvalgte liv – i tråd med menneskets 
grunnleggende situasjon og aspirasjoner. For Mill 
var det barbarisk å forsøke å påtvinge mennesker 
en rettlinjet tilværelse, uansett om det var snakk 
om påtvunget konformitetspress, påtvungne felles-
løsninger, kollektiv uniformering, undertrykking av 
minoriteter og meninger – eller om det gjaldt inngrep 
i næringsfriheten og den frie konkurransen. Slike 
inngrep og overgrep var for Mill ensbetydende med 
“to dwarf, maim, cramp, wither human faculties” 
– en reduksjon av menneskeverdet. Individualitet, 
variasjon, “the experiments of life”, garanterte person-
lige friheter og rettigheter, toleranse og rettferdighet 
– alt dette betraktet Mill som grunnleggende for-
utsetninger for at et samfunn skal kunne fremme 
”menneskelig vekst i sitt rikeste mangfold”, som det 
het i sitatet av Humboldt som Mill valgte å gjengi 
før innledningskapitlet i On Liberty. En av Isaiah 
Berlins tolkninger oppsummerer Mills hovedbud-
skap med stor grad av presisjon: 
“Mill believes in liberty, that is, the rigid limitation 
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of the right to coerce, because he is sure that men 
cannot develop and flourish and become fully human 
unless they are left free from interference by 
other men within a certain minimum area of their 
lives, which he regards as – or wishes to make – 
inviolable.”  

Mills liberalisme var uten tvil også en aktivt kjem-
pende liberalisme. Hans bønn om frihet, mangfold, 
toleranse og rettferdighet var i første rekke et opprop
til et utrettelig arbeid for å utvide den personlige 
friheten, forankret i et fast fokus på det enkelte men-
neske – ut fra et sterkt frihetsmotivert perspektiv på 
“den menneskelige situasjon”.

Mills tanker om frihet har vist seg å være både 
seiglivete og høyaktuelle i vår egen tid. Det finnes 
den dag i dag knapt en eneste moderne liberal 
idé som ikke kan spores tilbake til Mills tanker 
og ansatser. Fra Poppers “åpne samfunn”, Hayeks 
“mangfold av åpne oppdagelsesprosesser”, Röpkes 
“desentralisme”, Berlins forståelse av “det negative
frihetsbegrepet” og til Dahrendorfs “liberale grunn-
pilarer” og advarsler mot “snikende autoritær-
isme”– finner vi forbindelseslinjer til Mill. Berlins 
forklaring på Mills evige kvaliteter (med referanse 
til On Liberty) berører også noe helt vesentlig i 
forhold til vår tids liberale fornyelse og intellektuelle 
renessanse, og fortjener å bli gjenfortalt på nytt:
 “….the central thesis has stood the test. It may need 
elaboration or qualification, but it is still the clearest, 
most candid, persuasive, and moving exposition of the 
point of view of those who desire an open and tolerant 
society. The reason for this is not merely the honesty 
of Mill’s mind, or the moral and intellectual charm of 
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his prose, but the fact that he is saying something 
true and important about some of the most fundamen-
tal characteristics and aspirations of human beings.”

Man kan hevde at de menneskelige aspirasjonene 
som Berlin her hadde i tankene er blitt stadig mer 
relevante i vår egen “kreativitetens tidsalder”, med 
sin forsterkede tro på det skapende menneske. 
 
Med personlig frihet som ledestjerne
Det liberale frihetsbegrepet bygger på et grunn-
leggende menneskesyn som hevder alle menneskers 
like rett til frihet og selvbestemmelse, som en helt 
avgjørende forutsetning for å kunne foreta egne valg 
og forme sin egen vei til et godt liv, for seg selv og 
sine nærmeste. Dette menneskesynet omtales ofte 
som et positivt menneskesyn, fordi det verdsetter og 
gir tillit til at det enkelte menneske er sitt eget mål, 
er eier av sitt eget livsprosjekt, og følgelig er best i 
stand til å ta ansvar for egne valg og handlinger som 
en voksen og ansvarlig person. Dette underliggende 
menneskesynet går som en rød tråd gjennom den 
liberale idétradisjonen. Det samme gjelder for det 
avledede prinsippet om at det er uakseptabelt å be-
trakte et menneske som et middel for andre, uansett 
om ”andre” i denne sammenheng representerer et 
annet enkeltmenneske, en gruppe, en organisasjon, 
en religion eller en tradisjon. Disse røde trådene 
er lette å finne igjen hos blant andre Hayek, som 
nærmest lød som moderne ekko av Mill når han i 
The Constitution of Liberty skrev disse ordene:
“Coercion is evil precisely because it thus eliminates 
an individual as a thinking and valuing person and 
makes him a bare tool in the achievement of the ends 
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of another. Free action, in which a person pursues 
his own aims by the means indicated by his own 
knowledge, must be based on data which cannot be 
shaped at will by another. It presupposes the exist-
ence of a known sphere in which the circumstances 
cannot be so shaped by another person as to leave 
one only that choice prescribed by the other.” 

I følge det liberale menneskesynet henger per-
sonlig frihet og personlig ansvar tett sammen – de 
forutsetter hverandre. Hvordan er det mulig å stå 
til ansvar for egne handlinger hvis vi ikke har frihet 
til å bestemme våre egne valg og handlinger? Det 
personlige ansvaret blir derfor et meningsløst 
begrep hvis det ikke tar utgangspunkt i personlig 
valgfrihet. Alles likeverdige rett til frihet innebærer 
derfor også alles likeverdige plikt til å ta ansvar for 
seg selv og sine nærmeste, som en allmenn leveregel. 
I den grad man kan tale om et liberalt moralsyn, så 
er den samme personlige friheten en helt avgjørende 
forutsetning for at vi i det hele tatt kan underkaste 
menneskelige handlinger etiske vurderinger. 

Det liberale menneskesynet kan derfor oppsum-
meres som en forståelse av likhet i frihet som et 
avgjørende grunnlag for en fullverdig livsstandard 
– “to become fully human” i Mills forstand – for alle. 
Men, det liberale menneskesynet gir i seg selv ingen 
dekkende definisjon av verken det liberale frihetsbe-
grepet, eller av liberalismens grunnleggende mål.   

Frihet er fravær av tvang. Mennesket er kun fritt 
i den grad det selv kan fatte sine egne beslutninger. 
Basert på Berlins tolkning av det “negative frihets-
begrepet” i Two Concepts of Liberty betyr fravær av 
tvang essensielt at det må finnes et strengt beskyttet 
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privat område som ikke under noen omstendighet 
må fratas enkeltindividet. 

Et fritt samfunn er derfor karakterisert ved en 
tilstand hvor et sett av institusjoner (spilleregler) 
reduserer bruken av tvang til et minimum. Libera-
lismens mål, tolket som det underliggende målet 
for frihetens politikk, er derfor å maksimere den 
personlige friheten for alle. Som Dahrendorf har 
påpekt, så har dette moderne frihetsbegrepet to 
vesentlige kjennetegn, som også markerer et tydelig 
skille i forhold til alternative frihetstolkninger. For 
det første gjelder friheten kun for enkeltmennesker, 
for individer. For det andre har det liberale frihets-
begrepet universell gyldighet. Det finnes derfor 
ingen kollektiv frihet i liberal forstand. Begreper 
som “et fritt land” eller “et fritt samfunn” bør således 
kun forstås som metaforer. 

Det liberale frihetsbegrepets universelle karak-
ter er både en unik kvalitet og en kvalitet som blir 
stadig viktigere i en verden preget av åpen komm-
unikasjon, globalisering og et økende behov for 
internasjonalt samarbeid og rettferdige internasjon-
ale spilleregler. Mises budskap fra 1927 er derfor 
like aktuelt i dag som den gang: “Liberal tenkning 
har alltid hatt blikket rettet mot hele menneskeheten, 
og ikke bare deler av den. De liberale ideene beg-
renser seg ikke til enkelte grupper; de stanser ikke 
opp ved grensene til landsbyer, provinser, nasjoner 
eller kontinenter. De er kosmopolitiske og økumeni-
ske; de inkluderer alle og en hel verden. Liberalisme 
er i så henseende humanisme; og de liberale er ver-
densborgere og kosmopolitter.” 

Selv om frihet, definert som fravær av tvang, ut-
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gjør kjernen i det liberale frihetsbegrepet, utgjør det 
bare et utgangspunkt for et mer helhetlig liberalt 
samfunnssyn. De store debattene om liberalismen 
har heller ikke kretset rundt det grunnleggende 
frihetsbegrepet, men i langt større grad dreid seg om 
hvordan det liberale frihetsbegrepet skal omsettes 
i virkeligheten, i en sosial sammenheng. Sånn sett 
kan man med stor gyldighet hevde at det liberale 
frihetsbegrepet først blir reelt når det betraktes som 
et sosialt begrep, et begrep som beskriver en kval-
itet ved mellommenneskelige relasjoner. Ikke over-
raskende er det også her vi finner kimene til mange 
liberale tvetydigheter, dilemmaer og vanskelige 
avveininger – det liberale tvisynet. Samtidig er det 
nettopp i denne samfunnskonteksten at den libe-
rale idétradisjonen har utviklet og fornyet seg aller 
mest i nyere tid, kanskje spesielt gjennom Hayeks 
og Dahrendorfs bidrag. I denne sammenheng hand-
ler liberalismens overordnede mål og midler en hel 
del om hvordan man best unngår at en persons 
frihet kommer i konflikt med en annens persons 
like rett til frihet. Denne debatten speiler også syt-
tenhundretallets debatt om en grunnleggende “sam-
funnskontrakt”, Kants konsept om et “rettsbasert 
samfunn av verdensborgere”, og helt frem til våre 
dagers bidrag til å videreutvikle det liberale rett-
ferdighetsbegrepet, fra blant andre Rawls (“Justice 
as Fairness”) og Taylor (“like muligheter til å leve 
selvvalgte liv”).  I denne sammenheng hører også 
begrepene frihetens forfatning og frihetens infras-
truktur hjemme. Disse to begrepene omhandler og 
definerer frihetens samfunnsmessige forutsetninger 
og forankring, og representerer samtidig en viktig 
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nøkkel til å forstå den fornyede liberalismens økte 
relevans i forhold til viktige utfordringer i vår samtid.

Frihetens forfatning
Et av Friedrich Hayeks viktigste bidrag til den 
moderne liberalismens videreutvikling og fornyelse 
har vært å utdype og klargjøre betydningen av å sikre 
og kultivere en frihetens forfatning (Constitution of 
Liberty) som fundamentet for et liberalt samfunn. 
Som Hayek har påpekt trenger et velfungerende 
liberalt samfunn en robust rettsbasert forfatning 
som både definerer frihetens grenser, og samti-
dig sikrer alle borgere visse garanterte rettigheter 
mot overgrep fra både myndigheter, grupper av 
mennesker og enkeltmennesker. I følge Hayek må 
grunnprinsippet i frihetens forfatning bygge på all-
menngyldige, generelle handlingsregler (rules of 
just conduct) som er like blinde for subjektene bak 
handlingene som “Fru Justisia” er med sitt bind 
for øynene. Dette er grunntanken i konseptet bak 
rettsstatens frihetsbeskyttende rolle og suverenitet 
(the rule of law) – en forutsigbar samfunnsramme 
som slår ring rundt den enkelte borgers personlige 
frihet basert på rettferdige spilleregler som gjelder 
likt for alle. Og, Hayek ville nok sikkert vært nøye 
med å tillegge – uten unntak – som et helt avgjørende 
kriterium for å tilfredsstille det overordnede liberale 
rettferdighetsidealet. Loven står med andre ord 
hevet over alle som en upartisk beskytter og dom-
mer, og ingen personer eller grupper av personer 
eller andre juridiske personer kan stille seg selv 
over loven. Loven er i så måte et felleseie for alle frie 
borgere. 
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For at loven skal gjelde og håndheves upartisk 
kommer man ikke utenom bruk av makt. Det liberale 
svaret har som Hayek har uttrykt det vært å kon-
sentrere denne makten hos staten, som eneste legi-
time utøver av tvangsmakt, basert på to avgjørende 
forutsetninger – at dette maktmonopolet begrenses 
til å motvirke tvang og maktovergrep overfor private 
personer, samt at statens maktmonopol organiseres 
og styres på en legitim måte på vegne av borger-
ne i fellesskap. På dette punktet møtes friheten 
og demokratiet. Demokratiet utgjør derfor det an-
dre hovedelementet i frihetens forfatning, som gjør 
det mulig for borgerne å kontrollere den utøvende 
makten, sikre borgerne mot maktmisbruk gjennom 
et sett av checks and balances, samt gir borgerne 
mulighet til å delta i den politiske maktutøvelsen. 
Gjennom åpenhet og demokratisk deltakelse 
utvides dermed den personlige friheten med en poli-
tisk og offentlig dimensjon (Hannah Arendts vita 
activa). Siden demokratiet bygger på den grunnidé 
at legitim maktutøvelse må hvile på et flertall av 
folkets delegerte makt gjennom frie og hemmelige 
valg (eventuelt også folkeavstemminger), har også 
demokratiet vist seg å være den eneste styreform 
som tilfredsstiller dette grunnleggende legitimitets-
kravet, i det minste innenfor nasjonalstatens grens-
er. Demokratiet har dessuten vist seg å være den 
eneste fredelige metoden å skifte ut regjeringer på 
– uten bruk av vold. Det i seg selv er ingen liten 
fortjeneste. Ikke overraskende har derfor demokrati 
vist seg å fremme fred; en uunnværlig forutsetning 
for å sikre den personlige friheten. Og, vi kan også 
tillegge, slik Amartya Sen har gjort det, at demokra-
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tiet også har vist seg å hindre hungersnød. 
Men demokratiet har også vist seg å være i 

stand til å bli misbrukt, til å krenke den personlige 
friheten, til å skape autoritære regimer, til å kon-
sentrere makt, til å privilegere enkelte grupper på 
bekostning av andre, til å undertrykke minoriteter, 
ja endog til å avskaffe seg selv. Weimar-republikkens
triste skjebne er i så måte et advarende vitnes-
byrd. En viktig liberal lærdom, uttrykt av en modig 
kjempende liberaler, som selv måtte flykte fra kon-
sekvensene av Weimar-republikkens selvmord, kan 
tjene som en god beskrivelse av den liberale grunn-
holdningen til alle former for makt: “Liberale mis-
tror enhver form for maktkonsentrasjon, fordi vi vet 
at enhver makt som ikke begrenses, før eller siden 
vil bli misbrukt.” Ordene er Wilhelm Röpkes, men 
meningsinnholdet og lærdommen er et liberalt felle-
seie. Essensen i den liberale demokratilærdommen 
er at rettsstaten, med sine fri- og rettighetsgaran-
tier, er en helt avgjørende forutsetning for et vel-
fungerende demokrati. Det liberale demokratiet er 
nettopp kjennetegnet ved at rettsstatens prinsipper 
har forrang i forhold til en majoritets demokratiske 
maktutøvelse. Først når denne forutsetningen er til 
stede, og er vel forankret i et lands politiske kul-
tur, kan man tale om et liberalt demokrati i egentlig 
forstand, slik Röpke senere oppsummerte det: “Det 
liberale demokratiet er en kilde til frihet fordi det er 
liberalt, det vil si at det respekterer enkeltmennes-
kets rett til frihet, samtidig som det er et demokrati, 
det vil si at det gjør regjeringen ansvarlig overfor de 
som regjeres.”
Det finnes en rekke samtidige eksempler som 
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bekrefter hvor viktig dette grunnleggende synet på 
frihetens forfatning er i virkeligheten. For de nye 
EU-landene i øst har medlemskapets forpliktelser 
til visse grunnleggende liberale prinsipper utvil-
somt vist seg å ha stor betydning. Spesielt når vi 
tar i betraktning at flere av disse landene sliter med 
å skape et allment engasjement for en liberal og 
demokratisk samfunnskultur. Et annet eksempel 
er Irak. Sannsynligheten for at Irak med det første 
blir et demokrati, i reell forstand, er nok mindre 
enn mange i Vesten håper på og ønsker seg. En 
rettsstat kan umulig påtvinges utenfra, hvis ikke 
landet har en rettsstatlig tradisjon å bygge på fra 
tidligere tider. De mange latinamerikanske lands 
lange vei til et noenlunde fungerende demokrati 
viser også at formelle konstitusjoner (som det ikke 
har vært mangel på i Latin-Amerika) ikke er nok. 
Konstitusjoner er først reelle når de etterleves og 
respekteres, hvilket forutsetter at de grunnleggende 
verdiene bak frihetens konstitusjon er kultivert over 
tid. Det dreier seg en hel del om det Udo di Fabio 
har kalt frihetens kultur, eller som forbundsre-
publikkens grunnlovsfar, Theodore Heuss, uttrykte 
det: “Et demokrati trenger demokrater. Demokrati og 
frihet er ikke bare ord, men livsformende verdier.”     

Det liberale frihetsbegrepet, forankret i enkelt-
mennesket og beskyttet av rettstaten og demokra-
tiet, gir et viktig svar på spørsmålene om hva det 
betyr å være liberal, og hva som utgjør kjernen i den 
moderne liberalismen. For liberale har den person-
lige friheten forrang blant alle samfunnsverdier. Som 
Berlin klarere enn mange andre har understreket, 
så innebærer ikke denne definisjonen av det genu-
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int liberale at personlig frihet er den eneste sam-
funnsverdien som vi har god grunn til å verdsette. 
Frihet utgjør bare én verdi blant flere, men frihet er 
likevel frihet, og ikke noe annet. Frihet må også ses i 
sammenheng med en rekke andre verdier, som 
likhet, medbestemmelse, maktspredning, offentlig 
åpenhet, rettferdighet, miljøvern, trygghet og en 
forutsigbar samfunnsorden, for å nevne noen 
andre verdier. Det finnes dessuten en kompleks 
sammenheng mellom ulike samfunnsverdier, for-
bindelseslinjer som i beste fall fremmer den virk-
somme friheten, men som i verste fall hemmer den. 

Liberal evolusjon
Det finnes heller ikke noe slikt som en endelig 
definisjon av begrepet personlig frihet. For liberale 
er fremtiden åpen, også for diskusjon og men-
ingsbryting om innholdet i frihetsbegrepet. Hvis 
historien om liberalismens videreutvikling og for-
nyelse i nyere tid forteller oss noe, så er det nettopp 
at selv det helligste av alle liberale begreper – den 
personlige friheten – hele tiden må være åpent for 
videreutvikling, nyansering og forbedring, gjennom 
åpne diskusjoner. Det er ingen overdrivelse å hevde 
at liberalismens intellektuelle renessanse og nye 
politiske muligheter ville vært utenkelig uten stadig 
nye forsøk på å forstå og forbedre liberalismens idé-
grunnlag. Liberalisme er ikke lenger liberalisme, hvis 
den ikke tåler å bli utsatt for den samme medisinen 
som de liberale skriver ut til samfunnet som helhet 
– å skape utvikling og forbedring gjennom å bane 
veien for et mangfold av åpne oppdagelsesprosesser 
blant et like stort mangfold av frie og uavhengige 
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aktører.     
Fremfor alt er det opplagt en illusjon å hevde at 

det finnes noe slikt som et strikt hierarki av sam-
funnsverdier, som kan veies og måles opp mot hver-
andre. Som Berlin så tydelig har uttrykt det må en 
slik forestilling tolkes som en benektelse eller falsi-
fisering av vår kunnskap om at mennesker er frie 
aktører, med hvert sitt liv å leve, og med et så stort 
mangfold av ulike mål og ønsker at forestillingen om 
noe gyldig sammenligningskriterium er på grensen 
til det meningsløse. De nye mislykkede forsøkene på 
å skape objektive mål på “lykkenivået” i samfunnet, 
for ikke å glemme fristelsen til å trekke bastante 
politiske slutninger av målingene, kan tjene som 
eksempel på at det finnes en masse verdifullt i den 
menneskelige tilværelse som kun kan gis et indivi-
duelt svar. Opplevelse av lykke er for mange utvil-
somt forbundet med noe positivt og verdifullt, men 
målet på lykke kan vi med stor fordel overlate til den 
enkelte person.

Vi kan også med fordel overlate til det enkelte 
menneske å vurdere hvor liberal man er eller vil 
være, men vi kommer uansett ikke utenom en viss 
klarhet i hva vi legger i begrepet liberal. Begrepet 
liberal har helt siden begrepet for første gang ble 
tatt i bruk vært nært forbundet med begrepet frihet. 
I moderne forstand betyr det å være liberal å hevde 
den personlige friheten som den fremste (men ikke 
den eneste) av alle samfunnsverdier – som øverste
maksime. Hvis man ikke velger å sette personlig 
frihet opp som øverste samfunnsverdi, er man i 
egentlig forstand ikke liberal, men noe annet. Det 
betyr naturligvis ikke at vi forsøker å overforenkle 
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hva det vil si å være liberal. Det betyr bare at vi 
respekterer verdien av klare begreper og ordets 
integritet, som hjelp til å tenke og kommunisere 
med klarhet, presisjon og ærlighet. 

Vi har samtidig all grunn til verdsette komplek-
siteten rundt spørsmålet om hva det egentlig vil si 
å være liberal. Ikke minst fordi meningsinnholdet 
aldri er blitt skapt eller vedtatt ad nuovo – det er 
tvert i mot resultatet av en lang evolusjonsprosess, 
med sentrum i Vesten, og med sin opprinnelse i 
Europa. Dessuten er det liberale lettest å få øye på 
som et knippe av verdier, som sammen danner en 
større liberal helhet. Det er ikke noe liberalt prob-
lem at dette knippet kan ha mange ulike fasetter og 
nyanser. Det er tvert imot et helt naturlig og sunt 
trekk ved liberalismen at så er tilfellet. Liberalismen 
kan nettopp tolkes som det åpne samfunnets mest 
representative ideologi.  

Liberale verdier
De verdiene som det er vanlige å benevne som de 
liberale verdiene, er blitt til gjennom en histor-
isk evolusjon over flere hundre år, med sentrum i 
den vestlige verden. Det er ikke uten grunn at det 
særpregete verdisettet som over tid har vokst frem 
i Vesten, gjennom en uendelig serie av prøving 
og feiling – gode og dårlige tider – krig og fred – 
revolusjon og konsolidering, nettopp er de liberale 
verdiene. Det er grunn til å understreke at det her er 
tale om de vestlige verdiene som har vist seg å bestå 
testen gjennom en hardt prøvet historie. Likevel er 
det feil å identifisere disse ideene utelukkende med 
“Vesten”. Ikke bare har Vestens utvikling på mange 
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viktige områder mottatt uvurderlige impulser og 
overleveringer fra andre kulturer. De typiske vestlige 
verdiene har også over tid vist seg å være univer-
saliserbare, og har i betydelig grad slått både rot 
og skutt nye knopper over store deler av verden – 
ikke minst som en brobygger og skaper av fredelige 
relasjoner mellom ulike land, folkeslag, nasjoner, 
religioner og kulturer over en hel verden.

Vestens kjerneverdi, selve fyrtårnet i den 
vestlige kulturarven, og samtidig den overordnete 
liberale verdien er den personlige friheten. Det 
vestlige frihetsidealet er forankret i et humanis-
tisk grunnsyn som hevder alle menneskers likhet i 
menneskeverd, og at intet menneske skal behandles 
som et middel for andre – men tvert imot betraktes 
som sitt eget mål – med rett og plikt til å bestemme 
over sitt eget liv som et fritt, uavhengig og ansvar-
lig menneske. Den personlige friheten er samtidig 
den store ideen og idealet som sammenfatter alle de 
øvrige liberale verdiene; personlig ansvar, personlig 
vekst og dannelse, toleranse og liberalitet (åpenhet 
for omverden), rettferdighet, likhet for loven, vern 
om menneskeverdet, liv og eiendom, fred, frivillig 
samarbeid, familien, samfunnsånd, personlig soli-
daritet, gjensidig tillit, frivillig samfunnsdeltakelse 
i felleskap med andre, personlig samfunnsansvar, 
fornuft, dialog, forbedring og utvikling – og mer 
til. Den personlige friheten er også overordnet alle 
underordnete friheter, og formidler et budskap om 
at friheten er forankret i respekten for hele men-
nesket – personen. Politisk frihet, næringsfrihet, 
åndsfrihet (trosfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet), 
organisasjonsfrihet, bevegelsesfrihet, samlivsfrihet 
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– alle disse frihetene, og flere til, er alle avledet av 
den overordnete friheten: den personlige friheten. 

Den personlige friheten er først reell og virksom 
når den gjelder likt for alle, og når den innebærer at 
det enkelte menneske er sikret mot vilkårlig makt-
utøvelse, tvang, vold og trusler om vold – uansett 
om friheten trues av enkeltmennesker, grupper av 
mennesker, organisasjoner, nasjonalstaten eller 
andre stater. Den personlige friheten er derfor heller 
ikke reell som et felles gode hvis den ikke er naturlig 
begrenset til å respektere alle menneskers like rett 
til et liv i frihet. Det liberale frihetsbegrepet har all-
tid hatt denne balansen i seg. Vi har et ansvar – som 
enkeltpersoner, familiemedlemmer og samfunns-
borgere – for at alle gis mulighet til frihetsutøvelse, 
uavhengig av kulturelle, økonomiske eller sosiale 
forhold. 

Å være liberal, i aktiv forstand, er derfor ensbe-
tydende med å forfekte, forsvare og fremme per-
sonlig frihet som et helt grunnleggende fellesgode 
for alle mennesker, motarbeide vilkårlig makt-
utøvelse, diskriminering og maktkonsentrasjoner 
– og å ta ansvar for seg selv, sine nærmeste, sine 
medmennesker og for samfunnet som helhet. 
Liberale ser på friheten som en kontinuerlig opp-
gave – ikke som en arrivert tilstand.  

Den personlige friheten som grunnleggende 
maksime bygger på gjensidighet i mellommen-
neskelige forhold. De liberale verdiene kan knapt 
sies å bli praktisert på en ekte måte hvis de ikke 
også innebærer en god porsjon personlig liber-
alitet; det vil si en holdning preget av åpenhet og 
toleranse i møte med sin omverden – fra det nære 
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til det fjerne, fra det kulturelle til det økonomiske. 
Derfor kultiverer liberale også mellommenneskelige 
verdier som åpenhet, toleranse og respekt for 
ulikheter, og bidrar til å fremme kunnskaps-
utveksling, dialog og økonomisk utvikling på tvers 
av landegrenser, kulturer og religioner. 

Denne liberale gjensidigheten er også en kilde til 
en grunnleggende fremtidsoptimisme som bunner i 
en fast tro på alle menneskers skapende muligheter 
og evner, til å lære, og til å vokse i erkjennelse, 
kunnskap, visdom, etisk bevissthet og livsberikende 
omgang med andre. Liberale samfunn er typiske 
high-trust societies. Nettopp det er en vesentlig 
grunn til at samfunn som er preget av liberale verdi-
er også fremstår som fredelige og anstendige, samt 
med en egen evne til å fremme mellommenneskelig 
solidaritet og frivillig samarbeid basert på en vel-
utviklet og bredt forankret sosial tillit. 

En moderne tolkning av de liberale verdiene, 
tolket som de mest særpregede og fremtredende eu-
ropeiske verdiene ble for noen år siden beskrevet slik 
av Vaclav Havel: “Jeg ser klart for meg de europeiske 
verdiene, som er blitt formet gjennom historien: Re-
spekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter 
og verdighet; solidaritetsprinsippet; rettsstaten og 
likhet for loven; beskyttelsen av mindretallet; demo-
kratiske institusjoner; maktfordeling; politisk plural-
isme; respekten for privat eiendom, private foretak 
og markedsøkonomien, så vel som det å fremme det 
sivile borgersamfunnet.” 

Vaclav Havels verdiutsagn antyder også viktig-
heten av å betrakte de liberale verdiene med 
utgangspunkt i deres samfunnsforankring. Som 
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Havel antydet består denne forankringen av noe 
mer enn den formelle kjernen i Hayeks Constitu-
tion of Liberty. Denne bredere forståelsen har også 
utviklet seg betydelig over tid, og fremstår som 
en tydelig fellesnevner i arbeidene til de tre store 
liberale økonomene Ludwig von Mises, Friedrich A. 
Hayek og Wilhelm Röpke.

Frihetens infrastruktur
For at den personlige friheten skal være reell trengs 
en sosial infrastruktur som sikrer og fremmer den 
personlige autonomien som friheten forutsetter. Med 
sosial infrastruktur menes en grunnleggende sam-
funnsstruktur som muliggjør frihetsutøvelse, det vil 
si som gjør den personlige friheten til en realitet i 
virkeligheten, for virkelige mennesker. Her handler 
det ikke lenger kun om frihet som en tilstand som 
man kan filosofere over, det handler i første rekke 
om frihet som en virksom og livsformende verdi 
– en verdi som bekreftes gjennom virkelige menne-
skers handlinger. I dette perspektivet overlever kun 
friheten gjennom å være virksom, gjennom anven-
delse og aktiv bruk i hverdagen. Det er en relativt 
ny erkjennelse, selv om vi finner en rekke ansatser 
til den samme erkjennelsen tilbake i tid, ikke minst 
hos Mill. Erkjennelsen av den virksomme frihetens 
betydning finner vi også igjen hos Mises, Hayek og 
Popper, enda tydeligere hos Röpke, og helt eksplisitt 
hos Dahrendorf. 

Dahrendorfs kanskje største bidrag til liberal 
tenkning ligger i at han gjennom å sette den virk-
somme friheten i fokus, og ved å sette begrepet inn 
i en fruktbar sammenheng med Hayeks forståelse 
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av frihetens forfatning, har bidratt til å utvide og 
systematisere det liberale samfunnsperspektivet, 
samtidig som han har tilført liberalismen en ny 
realitetsdimensjon. Som Dahrendorf selv gir ut-
trykk for det “har de fleste frihetsteoretikere gått ut 
fra den grunnleggende tanke at mennesket av seg 
selv streber etter frihet. Dermed har de ikke regnet 
med den menneskelige apati.” Det Dahrendorf setter 
søkelyset på her er et problem som også lett oppstår 
i normale tider med stor grad av samfunnmessig 
stabilitet (og jevn økonomisk vekst); at den sam-
funnspolitiske og samfunnsøkonomiske tilstand 
og dens strukturer stivner, og at stadig færre sam-
funnsborgere velger å ta aktivt del i samfunnets 
utvikling – utover sin snevre egennyttige privatsfære. 
Privatpersonen består, mens samfunnsborgeren 
forsvinner! For Dahrendorf betyr dette at vi har grunn 
til å frykte at utbredt apati og mangel på samfunns-
engasjement, og en rekke mekanismer i samfunnet 
som nører opp under den samme tendensen, lett 
resulterer i en snikende autoritærisme, som en av 
vår tids største trusler mot friheten. Derfor hevder 
også Dahrendorf at det liberale prosjektet essensielt 
står og faller på vårt eget engasjement for kontinuer-
lig videreutvikling og forbedring av de viktigste insti-
tusjonene som i praksis gjør den personlige friheten 
mulig og reell. Dahrendorfs argumenter derfor for 
en aktiv reformerende liberalisme, på en måte som 
også tydeliggjør det liberale fra det konservative og 
sosialdemokratiske. Dahrendorf har på sett og vis 
videreført Hayeks tanker i Constitution of Liberty, 
og samtidig økt disse tankenes aktualitet i vår egen 
samtid.                
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I Dahrendorfs perspektiv er derfor velfungerende 
liberale samfunn kjennetegnet ved kontinuerlig ut-
vikling og forbedring av det liberale systemet som i 
praksis gjør friheten mulig og reell – og ikke minst 
av å skape fremgang i en bestemt betydning: Å gi 
stadig flere bedre muligheter til å leve selvvalgte liv, 
og til å skape sin egen vei til et godt liv for seg selv 
og sine nærmeste. Velfungerende liberale samfunn
søker å maksimere alles virksomme frihet og 
muligheter for meningsfull livsutfoldelse. For at 
denne friheten skal være reell for alle er det en 
forutsetning at alle gis mulighet til å delta aktivt i 
arbeids- og samfunnslivet, blant annet gjennom å 
sikres tilgang til grunnleggende fellesgoder som 
utdannelse, helsetjenester, rettssikkerhet og et 
robust sosialt sikkerhetsnett – mot å yte noe 
tilbake. Samfunn som ikke sikrer alle en viss mini-
mumssikkerhet står i fare for å gjøre friheten til et 
privilegium for noen få – i stedet for å gjøre friheten 
til et alminnelig gode som er oppnåelig for alle. Her 
kan vi også skimte en ny broforbindelse mellom det 
klassisk liberale og det sosialliberale – uten å gå i 
Hobhouses sosialistiske felle.

De avgjørende institusjonelle forutsetningene for 
et velfungerende liberalt samfunn er for Dahrendorf 
basert på fire grunnpilarer; rettsstaten, demokra-
tiet, markedsøkonomien og det uavhengige sivile 
samfunnet. Disse fire grunnpilarene utgjør de kri-
tiske, men ikke de eneste, institusjonene i et liber-
alt samfunn, de institusjonene som mer enn noen 
andre bidrar til å fremme og bane veien for utøv-
else av den personlige friheten i praksis. Samspillet 
mellom de fire grunnpilarene danner en åpen, de-
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sentralisert og dynamisk samfunnsstruktur som 
fremmer den virksomme friheten – frihetens infra-
struktur: 

Rettsstaten – the rule of law – alminnelig 
rettsikkerhet, likhet for loven og garanterte friheter og 
rettigheter som setter grenser for statens og organi-
serte interessers maktutøvelse. En konstitusjon 
som gir rettsvern for minoriteter samt et effektivt og 
uavhengig rettsvesen er avgjørende forutsetninger 
for den alminnelige rettsikkerheten i samfunnet.

Demokratiet – et ensemble av institusjoner som 
gjør det mulig å forandre samfunnet uten bruk av 
vold, som gjør det mulig å kontrollere all makt-
utøvelse og sikre borgerne mot at makt misbrukes 
gjennom et sett av checks and balances, og som gir 
borgerne mulighet til å delta i den politiske makt-
utøvelsen. Ytringsfrihet og en fri og uavhengig 
presse som arena for offentlig opinionsdannelse er 
avgjørende forutsetninger for et levende demokratisk 
engasjement og bred deltakelse i vårt demokrati.

Markedsøkonomien – basert på privat eiendoms-
rett, fri foretaksomhet, handel og prisdannelse, fritt 
yrkesvalg, åpen konkurranse og frie forbruker-
valg basert på rettferdige spilleregler og produktive 
insentiver – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Et 
aktivt konkurransetilsyn og lovgivning for utøv-
else av næringsvirksomhet som håndheves åpent 
og rettferdig, og som skaper størst mulig grad av 
likhet i rammebetingelser. Et mangfold av bedrifter, 
organisasjonsformer, forsknings- og kunnskaps-
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miljøer som grunnlaget for en nyskapende og dy-
namisk markedsøkonomi i en verden preget av 
tiltagende økonomisk integrasjon og konkurranse 
på tvers av landegrenser – globalisering.

Det uavhengige sivile samfunnet – alle former 
for frivillig samarbeid mellom mennesker omkring 
felles interesser, verdier, holdninger og hobbyer; 
den store frie arenaen for samfunnsdeltakelse som 
skaper frivillige felleskap og solidaritet mellom men-
nesker på tvers av en rekke skillelinjer i samfunnet 
for øvrig. Her finner vi de mange fellesskapene og 
nettverkene mellom frie samfunnsborgere som betyr 
så mye for vår livskvalitet i hverdagen. Deltakelse i 
politiske partier og demokratisk engasjement utgjør 
også en viktig del av et levende sivilt samfunn.

Det liberale samfunnssystemet er kritisk avhen-
gig av disse fire, uavhengige grunninstitusjonene. 
Rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og
det uavhengige sivile samfunnet både utfyller 
hverandre og betinger hverandre. Den avgjørende 
forutsetningen for at de til sammen skal danne en 
frihetens infrastruktur er at de skilles tydelig fra 
hverandre og ikke blandes sammen. Det betyr at i 
den grad vi lykkes med å sikre autonomien og inte-
griteten til hver av de fire grunnpilarene – i den grad vil 
vi også lykkes med å beskytte det liberale systemets 
evne til å styrke enkeltmenneskets virksomme frihet. 
I et velfungerende liberalt samfunn sikres derfor 
borgernes reelle frihet gjennom en forutsigbar (in-
stitusjonalisert) maktbalanse mellom alle de fire 
grunnleggende institusjonene. Og motsatt: Friheten 
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trues i den grad én eller flere av institusjonene skulle 
tilrive seg en dominerende posisjon og dermed true 
integriteten til de andre. Å sikre denne institusjonelle 
autonomien og maktbalansen er ikke noe man kan 
gjøre en gang for alle. Det handler om en kontinuer-
lig oppgave fordi verden hele tiden er i forandring. 
Hvis arbeidet med å videreutvikle og forbedre de 
grunnleggende institusjonene forsømmes risikerer vi 
at deres funksjonsmåte forringes, at institusjonene 
forvitrer, eller til og med at de blir dysfunksjonelle. 
Likevel er det påfallende hvor lite oppmerksomhet 
som vies nettopp dette temaet. Jo mindre oppmerk-
somheten er, desto større er sjansene for at den 
virksomme friheten er i ferd med å bli undergravd. 
Liberalisme uten et kontinuerlig program for å 
vedlikeholde og forbedre frihetens infrastruktur er i 
dette perspektivet en illusjon. Å være liberal uten å 
være liberal reformist er derfor også en selvmotsigelse 
i virkelighetens verden. Liberalismen kan derfor 
aldri være passiv og målløs – den reelle, den virkelige 
liberalismen er nødvendigvis aktiv og alltid under-
veis, med et klart mål for øyet: Å maksimere den 
personlige friheten – den virksomme friheten – for 
alle. 

Også i et videre perspektiv er integriteten til de 
fire grunnpilarene helt avgjørende. De utgjør også 
en helt avgjørende forutsetning for et langt større 
mangfold av frie og uavhengige institusjoner.  Det 
være seg innen kulturlivet, skoler, universiteter, 
forskning, tros- og livssynsfelleskap, presse og 
medier, offentlige ombud og tilsyn, pengesystem, 
lokaldemokrati, internasjonalt samarbeid og en 
rekke andre områder. Det er først når vi åpner 
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perspektivet for dette større mangfoldet av frie og 
uavhengige institusjoner at vi fullt ut kan forstå 
omfanget og betydningen av det liberale sam-
funnssystemets maktbalanse, maktspredning og 
desentralisering. Verdien av det liberale systemets 
dynamiske og åpne samspill mellom et desentra-
lisert mangfold av uavhengige institusjoner trer 
dermed også tydeligere frem. Frihetens infrastruk-
tur er derfor alt annet enn en akademisk detalj, 
den spiller rollen som hovedgarantist for den virk-
somme friheten – en utvidet versjon av det klas-
sisk liberale argumentet for maktspredning. Eller, 
som Gladstone en gang uttrykte det: “True liberty 
depends on the multiplicity of checking forces.”  

Frihetens infrastruktur er utpreget polysentrisk, 
og består av et mangfold av uavhengige institu-
sjoner. Den er svaret på Wilhelm Röpkes understrek-
ning av desentralisering som et tyngdepunkt i 
det liberale samfunnsperspektivet. Ufrihetens 
strukturer, uansett merkelapp, står i skarp kontrast 
til den polysentriske liberalismens desentralisering. 
De er uten unntak preget av et mer monosentrisk 
samfunnssystem – hvilket i praksis betyr at stat-
en, og dens maktbase, inntar en så sterk makt-
posisjon i samfunnet at resultatet blir ensretting, 
kollektivisering, maktopphopning og sentralisering. 
Slike maktsentraliserende krefter settes som regel i 
bevegelse gjennom en gradvis utvisking av de 
grensene som tidligere sikret integriteten til de 
uavhengige institusjonene. Det er også et av svar-
ene på hvorfor vår tids trusler mot den personlige 
friheten er så farlige – de er snikende og for mange 
nærmest umerkelige.
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På et mer grunnleggende nivå finnes det naturligvis 
ingen liberalisme uten markedsøkonomi. Ikke fordi 
den såkalte økonomiske friheten har forrang, men 
snarere fordi personlig frihet uten næringsfrihet 
er tilnærmet utenkelig. Den økonomiske friheten 
utgjør bare en del av et langt større og viktigere 
frihetsbegrep – den personlige friheten, som øker 
våre muligheter for livsutfoldelse og skapende 
engasjement innenfor alle samfunnsområder. 
Samtidig må vi erkjenne at markedsøkonomien 
er den kanskje viktigste manifestasjonen av den 
virksomme friheten vi kjenner til. Den skaper det 
økonomiske grunnlaget som i sin tur gjør det mulig 
for stadig flere å ta del – som likeverdige deltakere – i 
samfunnets utallige ikke-kommersielle arenaer for 
livsutfoldelse, personlig vekst og kulturell berikelse. 
Det er også vanskelig å forestille seg et robust 
finansieringsgrunnlag for felles velferdsgoder, et 
pålitelig sosialt sikkerhetsnett eller muligheten til å 
omfordele inntekter til fordel for de minst begunst-
igede i samfunnet uten en velfungerende dynamisk 
markedsøkonomi. For ikke å glemme at markeds-
økonomien har vist seg å være overlegen i sin evne 
til å skape vekst og velstand, og til å løfte stadig flere 
mennesker ut av fattigdom – slik at stadig flere kan 
se fremtiden lysere i møte. 

En viktig forutsetning for markedsøkonomiens 
vekstkraft er at den hviler på et fundament av 
trygghet, forutsigbarhet og tillit, både i juridiske 
og sosiale relasjoner. Denne tryggheten er basert 
på forutsigbarhet som en viktig forutsetning for å 
kunne tenke og handle langsiktig. Disse kvalitetene 
skaper lave transaksjonskostnader for all produk-
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tiv virksomhet og handel. Den sosiale tillitens 
kilder har i stor grad sitt utspring i det uavhengige 
sivile samfunnet, i rettsstaten og i et velfungerende 
demokrati. En velfungerende markedsøkonomi er 
derfor helt avhengig av en større helhet – et vel-
fungerende liberalt samfunnssystem. En verdiska-
pende og dynamisk markedsøkonomi er avhengig 
av å bli komplettert og støttet av de andre liberale 
grunnpilarene og en rekke andre frie institusjoner 
som skaper de fellesgodene og rammebetingelsene 
som en velfungerende markedsøkonomi betinger. Vi 
trenger kanskje et nytt ord eller begrep for å under-
streke hvor sterkt markedsøkonomien er betinget 
av et større liberalt samfunnssystem. Alt henger 
sammen, og markedsøkonomiens dynamiske egen-
skaper, fremfor alt dens innovasjonsdrevne vekst-
kraft, kan neppe forstås uten et forsøk på å 
verdsette denne liberale helheten. Derfor kan det være 
på sin plass å benytte begrepet en liberal markeds-
økonomi for å minne om de nevnte sammen-
hengene. I tillegg kan dette begrepet også tjene 
som en form for grensesetting i forhold til ulike 
økonomiske systemer – systemer som riktignok 
kan være tuftet på et markedsøkonomisk utgangs-
punkt, men som i sum har mer preg av å være en 
sammenblandingsøkonomi med så store innslag av 
reguleringer og statlige intervensjoner at marked-
søkonomiens egen autonomi og uavhengighet i 
forhold til staten og organiserte særinteresser kan 
settes i tvil.

På tilsvarende måte finnes det heller ingen lib-
eralisme uten en velfungerende rettsstat, demokra-
ti og et uavhengig sivilt samfunn – eller for den 
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saks skyld, uten en fri og uavhengig presse, eller 
uten en sterkt beskyttet ytringsfrihet. Eller sagt 
på en annen måte; for liberale er friheten like hel 
i et samfunnsperspektiv som den er i et personlig 
perspektiv – den handler alltid om enkeltmennes-
kets frihet i møte med andre. Enten er friheten hel, 
eller så er den ikke. Og, vi kan som forfatteren Mario 
Vargas Llosa har uttrykt det, også understreke at “det 
liberale begrepet om fremgang er på en og samme 
tid både økonomisk, politisk og kulturelt – ellers 
eksisterer det ikke.” Fellesnevneren for alle de 
uavhengige institusjonene som danner det liberale 
samfunnssystemet er at de baner veien for sosial 
utvikling og forbedring gjennom åpne oppdagelses-
prosesser – det motsatte av lukket kollektivistisk 
regimentering. Denne særpregede kvaliteten ved 
det liberale systemet går igjen som en rød tråd i alle 
de fire grunnpilarene i frihetens infrastruktur – en 
ofte neglisjert og likevel distinkt egenskap ved både 
rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og det 
uavhengige sivile samfunnet, satt opp mot sine mot-
setninger. Hvis vi tolker Poppers formulering om det 
åpne samfunnet som et samfunn som hele tiden er 
åpent for forbedringer (gjennom forsøk, prøving, feil-
ing og mestring), er det liten tvil om at det liberale 
samfunnssystemet representerer den meste åpne 
samfunnsmodellen som vi har erfaringer med. Det 
betyr at det liberale samfunnssystemet stimulerer 
til aktiv frihetsutøvelse gjennom et rikt mangfold av 
åpne oppdagelsesprosesser, og derfor har det også 
vist seg så godt egnet til å mestre forandringer. Gjen-
nom å åpne et størst mulig rom for eksperimentering,
prøving og feiling stimuleres også den frie og spon-
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tane utviklingskraften som har vist seg så avgjørende 
for å frembringe og videreutvikle det store antallet 
institusjoner og redskaper som vi er helt avheng-
ige av i hverdagen, men som vi lett tar for gitt; alt 
fra språk til kommunikasjonsnettverk, markeder, 
tekniske standarder og pengesystemer, for å nevne 
noen.  Alt dette og mer til er resultater av individu-
elle menneskelige handlinger, ikke av menneskelig 
design eller av kollektive konstruksjoner (Hayek). 
Men, den liberale åpenheten for fri utvikling virker 
også skremmende på mange mennesker. Den kan 
til og med virke provoserende i møte med men-
neskers behov for trygghet og sikkerhet. Kanskje 
nettopp derfor er det noen av liberalismens største 
utfordringer (slik Hayek utvilsomt også forstod det) 
å skape økt forståelse for verdien av frie og åpne 
oppdagelsesprosesser, kombinert med sosiale ord-
ninger som danner et robust sikkerhetsnett for alle 
– uten å ødelegge den helt uunnværlige dynamiske 
tryggheten som skapes som et resultat av frie opp-
dagelsesprosesser. Det er en stor liberal oppgave, 
men samtidig en oppgave som liberale er best rustet 
til å mestre. Utfordringens natur er naturligvis også 
en påminnelse om hvorfor liberalismen må være 
reformistisk for å lykkes. Den liberale åpenheten 
gjelder ikke bare markedsøkonomien, den gjelder på 
tvers av hele frihetens infrastruktur. 

Den liberale internasjonalismen
Da Mises, Hayek, Röpke og Popper publiserte 
resultatene av sine berømte intellektuelle krigs-
innsatser (i eksil) fremstod forskjellen mellom 
liberalismen og dens motpoler, spesielt de totalitære 
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ideologiene, som nærmest overtydelige. De advar-
ende analysene i Omnipotent Government (Mises), 
The Road to Serfdom (Hayek), Die Gesellschafts-
krisis der Gegenwart (Röpke) og The Open Society 
and its Enemies (Popper) var også tydelige budskap 
til Vestens befolkning og ledere om å våkne opp og 
begynne å forstå sammenhengene bak de mange 
fatale feilgrepene som banet veien for de totalitære 
regimenes ekstreme forbrytelser mot menneske-
heten – for ikke å glemme den totale utslettelsen av 
alle former for siviliserte og rettferdige spillregler i 
det internasjonale samfunnet. 

De moderne liberale pionérenes neste prosjekt 
var å bane veien for en varig liberal renessanse, 
blant annet gjennom dannelsen av The Mont 
Pelerin Society, og en strøm av banebrytende bidrag 
til å videreutvikle den intellektuelle liberalismen, 
som en varig samfunnskraft. Noe tilsvarende kan 
også sies om Isaiah Berlin, mens den langt yngre 
Ralf Dahrendorf fortsatt bare var en ung student.  
Vi vil aldri få vite nøyaktig hvor viktig denne nye 
intellektuelle liberale bevegelsen har vært i å bevege 
verden mot en mer liberal fremtid. Det eneste som 
er sikkert er at den har vokst kontinuerlig som en 
internasjonal kraft, og at den har øvd en betydelig 
innflytelse – først i Vesten, deretter i de tidligere 
Sovjetdominerte landene i Europa, og gradvis over 
store deler av verden for øvrig. Men, den var alltid 
en intellektuell liberal kraft, og i langt mindre grad 
en liberal politisk kraft. 

Den politiske og økonomiske virkeligheten i 
2007 er naturligvis en helt annen enn den var i 
1945, i 1957 (Romatraktaten), eller i 1989 (Berlin-
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murens fall), og etter både Kinas og Indias åpning og 
gradvise integrering i den stadig mer globaliserte 
verdensøkonomien. De liberaliseringskreftene som 
over tid har vært mest varige og kontinuerlige har
utvilsomt vært utviklingen mot en friere og 
åpnere verdenshandel, og en stadig ekspan-
sjon i det rettsbaserte internasjonale økonomiske 
samarbeidet. Dernest kommer utbredelsen av 
demokratiet som styreform i stadig flere land, selv  
om den liberale demokratikulturen ennå ikke kan 
sies å være velforankret i mange av verdens nyere 
demokratier – heller ikke i vår egen verdensdel. I det 
gamle Vesten har også statens makt og innflytelse 
hatt en tendens til å øke betydelig over tid, selv om 
1980-tallet i mange land innvarslet et vendepunkt, 
spesielt i de angelsaksiske, engelsktalende landene, 
men etter hvert også i Norden og flere andre land i 
Vest-Europa. Fra et liberalt perspektiv har den poli-
tiske liberalismens fravær vært mer fremtredende 
enn dens nærvær. Liberalisering og liberale 
reformer, når vi ser bort fra de store internasjonale 
institusjonsbyggingsprosjektene som WTO og EU, 
har ikke vært uten deltakelse av liberale partier, 
men hovedkraften har oftere vært en kombinasjon 
av konservative og sosialdemokratiske regjeringer. 
Den politiske liberalismen har med andre ord ikke 
vært noen dominerende samfunnskraft, og de prak-
tiske liberale gjennomslagene har vært preget av 
bruddstykker, har ikke utgjort en tydelig utviklings-
retning over tid – en slags “liberalism by default”; 
man har liberalisert mer av nød enn av lyst, mer for 
å tilpasse seg en mer åpen verden på en fornuftig 
måte enn å ville ta aktivt del i arbeidet for å skape 
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en mer liberal samfunnsorden, nasjonalt eller inter-
nasjonalt.

Likevel er det et karakteristisk trekk ved liberal-
ismens begrensede politiske gjennomslag at de 
sterkeste og varigste bidragene har vært dens evne 
til å bygge og videreutvikle internasjonale institu-
sjoner. I så måte har utilsomt de liberale grunn-
ideene vist seg å være fremgangsrike. De har 
utvilsomt bidratt sterkt til en verden preget av mer 
fred, økt utbredelse av liberale demokratier, en 
friere verdensøkonomi og økt utbredelse av forplik-
tende rettsbaserte ordninger som fremmer sivilisert 
sameksistens mellom verdens land, religioner og 
kulturer. Det er flere bemerkelsesverdige trekk ved 
den institusjonssentrerte liberale internasjonalis-
men. Et av de mest oppsiktsvekkende trekkene er 
at politiske ledere uten noe robust liberalt politisk 
utgangspunkt har vist seg å være mer liberale i sine 
internasjonale relasjoner enn de har vært på sine 
nasjonale arenaer. At en fransk sosialdemokrat, 
Jacques Delors, var en iherdig lederskikkelse i 
arbeidet med å innføre EUs indre marked – med sin 
frie flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker – er 
et talende eksempel. At en annen franskmann med 
samme partibakgrunn leder WTO og arbeidet med å 
konkludere Doha-runden er et annet eksempel. At 
Gordon Brown ofte fremstår som den mest liberale 
statsleder internt i EU-samarbeidet er et tredje. Det 
finnes også mange andre paralleller, som tilsammen 
reiser spørsmålet: Hva er det med liberalismen og 
internasjonalt samarbeid, og hvorfor har de relativt 
liberale løsningene utgjort en så viktig tyngdekraft 
bak de mest vellykkede og varige eksempler på 
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internasjonalt samarbeid? 
Det enkle svaret på det spørsmålet er at de 

liberale ideene og de liberale institusjonene er de 
eneste som egner seg som grunnlag for rettferdige 
internasjonale spilleregler – som i beste fall også 
gjelder likt for alle. Liberalismen er den eneste ideolo-
gien som er i harmoni med en kosmopolitisk 
samfunnsorden, den bygger på universelle ideer, 
som Mises så tydelig har understreket. Spissform-
ulert er liberalismen den eneste ideologien som 
verdsetter enkeltmenneskets rett til frihet, uten 
å skille mellom ulike nasjonaliteter, religioner og 
kulturer. Ja, liberalismen har alltid vært et grenseløst 
politisk konsept, og har alltid formidlet det samme 
budskapet som Goethe en gang spissformulerte på 
denne måten: “Jeg er en borger av Weimar – og jeg er 
en verdensborger.” 

Det andre svaret på liberalismens forbløffende 
gjennomslag i internasjonalt samarbeid er at lib-
eralismen er den eneste ideologien som hevder 
rettstatens forrang innen frihetens konstitusjon 
– og gyldigheten av dette prinsippet trer tydeligst 
frem i internasjonalt samarbeid. De mest vellykkede 
formene for forpliktende internasjonalt samarbeid 
har nettopp vært preget av å bygge på rettsstatens 
prinsipper – generelle, rettferdige spilleregler som 
gjelder likt for alle med en uavhengig domsinstans 
som garantist. Dette gjelder i EU, i WTO, og innen 
en rekke folkerettslige overenskomster om alt fra 
havrett til beskyttelse av menneskerettigheter og 
internasjonale kriminalitetsbekjempende straffe-
rettsordninger – eller Kyoto-avtalen om forpliktende 
reduksjoner i signaturlandenes klimagassutslipp. 
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Hovedmønstret i våre internasjonale samarbeids-
relasjoner kan tolkes som en bekreftelse på at 
rettstatens prinsipper må komme først, all den tid 
det representative demokratiet kun har vist seg å 
tilfredsstille de grunnleggende kravene til et legitimt 
majoritetsstyre innenfor nasjonalstatens grenser. 
Demokratiet forutsetter, som Mill hevdet, en felles 
offentlig opinionsdannelse; hvis ikke umuliggjøres 
borgernes kontroll av maktutøverne. I praksis be-
tyr dette også at demokratiet fungerer best innen et 
felles språkområde (det kantonale systemet i Sveits 
er intet unntak i så måte), hvilket som regel betyr 
innenfor rammen av nasjonalstatens grenser. 

Det tredje svaret på det samme spørsmålet er 
av mer utilitaristisk art. De liberale institusjonene 
har vist seg helt overlegne, i forhold til alternative 
institusjoner, i den betydningen at de har vist seg 
å være mest fremgangsrike som positive sumspill. 
Fremgangsrik betyr ikke sjelden at de har vist seg 
best egnet til å skape velstand og spre velstand til 
stadig flere mennesker – og den liberale markeds-
økonomiens egenskaper og grunnleggende forutset-
ninger respekteres av stadig flere land. I praksis har 
dette betydd at politiske ledere og regimer som ikke 
gir sine borgere mulighet til å ta del i den globale 
markedsøkonomiens mange verdiskapende mulig-
heter, styrer sine land med høy risiko. Sterkt anti-
liberale regimer har derfor vist seg å ha en begrenset 
levetid, selv om det også skal sies at kontroll over 
verdifulle råvarer som olje og gass utvilsomt bidrar 
til å forlenge levetiden. 
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Den politiske liberalismen
Min tidligere påstand om den politiske liberalismens 
merkelige lange fravær som en sterk samfunnskraft 
i Europa siden andre verdenskrig er nok en spiss-
formulering, som må modifiseres noe. Fenomenet 
er likevel bemerkelsesverdig, av flere grunner. I 
den politiske liberalismens ytre omgivelser har jeg
allerede nevnt den intellektuelle liberalismens 
renessanse. Den er reell nok, men kanskje har 
den også vært mer reell uttrykt i kvalitet enn i 
kvantitet, i betydning intellektuell oppslutning. Den 
relative oppslutningen omkring liberale tanker har 
utvilsomt vært sterkest blant samfunnsøkonomer. 
Men det finnes også andre intellektuelle som kan 
sies å inngå i kategorien offentlige intellektuelle 
med et betydelig liberalt samfunnsengasjement. Jeg 
tenker da i første rekke på kjente forfattere som Mario 
Vargas Llosa, Umberto Eco og Salman Rushdie, for 
å nevne de mest kjente navnene i vår tid. Lenger 
tilbake vil kanskje også noen tenke på navn som 
George Orwell, Aldous Huxley og Ayn Rand. 

Et langt viktigere liberalt fenomen er mediene, i 
første rekke de trykte mediene. I Europa finnes det 
en hel serie av liberale aviser og tidsskrifter som over 
mange år har vært et viktig talerør for liberale ideer, 
og som også har skapt en viktig arena for mange 
liberale intellektuelle. Her kan jeg av naturlige 
grunner bare foreta et lite utvalg av noen toneangi-
vende medier, som ikke er ment å være dekkende. 
Men utvalget er illustrerende nok. I England 
finner vi to av verdens viktigste meningsdannende 
medier med et globalt nedslagsfelt, The Economist og 
Financial Times, men også de uavhengige og mer 
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venstreliberale avisene The Guardian, The Independ-
ent og New Statesman. Den tyske ukeavisen Die Zeit 
utgjør i seg selv en betydelig liberal intellektuell bas-
tion, men også Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung 
og Die Welt bør nevnes. Men det er mange flere, for 
eksempel de italienske avisene La Republica og La 
Stampa, sveitsiske Neue Zürcher Zeitung (Röpkes 
tidligere husorgan), Die Presse i Wien (Tidligere Neue 
Freie Presse, en av de få etterlevninger fra Wiens 
liberale storhetstid, og Mises favorittavis), Le Figaro, 
og for å ta med de nordiske landene; Berlingske 
Tidende og Jyllandsposten, Dagens Nyheter og 
Svenska Dagbladet. Hva med Norge? Utenom 
Dagens Næringsliv, har jeg problemer med å finne 
gode kandidater. Med andre ord en liste over det 
de ivrigste forsvarere av norsk tabloidpresse kaller 
for “utenlandske elitemedier”. I denne sammenheng 
har de nok mer rett enn jeg liker å innrømme. “Mas-
sene” leser The Sun, VG og Bild Zeitung, men de ser 
først og fremst på TV. TV-mediets dominans er for 
eksempel ekstremt i et land som Italia (hvor bare 
rundt 20 % av den voksne befolkningen leser aviser 
jevnlig), og derfor var også Berlusconis utrolige makt 
over 80 % av TV-markedet i landet i sin tid (som 
statsminister og eier av Mediaset) en direkte trussel 
mot frie ytringer og åpen demokratisk opinionsdan-
nelse. Medienes politiske makt er betydelig, og kan 
kanskje best illustreres med at en av Tony Blairs 
første handlinger i oppstarten av valgkampen mot 
John Major var å sette seg på flyet til Australia for 
å møte Rupert Murdock. Men Nicholas Sarkozy var 
nok ikke snauere, kanskje tvert i mot. Hans meget 
omfangsrike pleie av viktige medieeiere og redaktører
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i Frankrike har vært på grensen (hvis ikke over 
grensen) for hva som er anstendig i et demokra-
tisk land. Men ingenting kan likevel slå Berlusconis 
medieautokrati – et alvorlig autoritært angrep på 
demokratiets integritet.

Alt i alt, så forblir den politiske liberalismens 
fravær bemerkelsesverdig, men den har sin forklar-
ing. En av forklaringene er nok at selv statsmenn 
som Ludwig Erhard, det tyske Wirtschaftswunders 
fanebærer, valgte CDU som sitt politiske tilholds-
sted, og ikke FDP (Theodore Heuss, Ralf Dahrendorf 
og Hildegard Hamm-Brüchers gamle parti). Jacques 
Reuff, et annet medlem av The Mont Pelerin Society, 
sentralbanksjef og finansminister under de Gaulle, 
hadde heller ikke noe liberalt parti å støtte seg på. 
Italias første (og i liberal forstand, den beste noen 
gang) president etter krigen, Luigi Einaudi, hadde 
sitt lille Partito Liberale Italiano som politisk base, 
men partiet til de genuint liberale Norberto Bobbio
og Bruno Leoni fikk aldri over 10 prosents opp-
slutning, og finnes knapt lengre. Den legendarisk 
Winston Churchill startet sin politiske karriere 
som representant for The Liberal Party, men gikk 
som kjent over til toryene. Og, så har vi naturligvis 
Margaret Thatcher, den mest liberale (på enkelte 
områder) statsminister som Storbritannia har hatt 
på lenge, men som også hadde noen autoritære 
trekk, ikke ulik Tony Blairs. 

Felles for de nevnte eksemplene er at den 
politiske liberalismen ble svekket fra flere kanter, 
dels ved at flere prominent politikere med klare 
liberale trekk representerte konservative partier, 
eller konservativt dominerte regjeringer; dels ved 
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at de liberale partiene (som FDP) ofte ble utvannet 
ideologisk i rollen som “flertallsskaffere” for enten 
konservative eller sosialdemokratiske partier. Men, 
viktigst av alt, så må vi heller ikke glemme at de 
anti-liberale mellomkrigsårene resulterte i at de lib-
erale i mange land stod på bar bakke når friheten 
kom tilbake etter krigen. Og, det kan være grunn 
til å minne om at når Mises i 1927 uttalte at det 
den gang knapt fantes ti liberale personer i hele 
Tyskland, så var ikke det ment som en spøk – det 
var nok dessverre ikke så langt unna sannheten. 

I Tyskland har vi i det siste tiåret vært vitne til 
et annet problem i den politiske liberalismens 
leir. Fridemokratene FDP viser tegn på indre for-
råtnelse, samtidig som partiet har en (på papiret) 
solid liberal plattform. I dette tilfellet er det tale om 
en forvandling fra å være et liberalt idéparti, spesielt 
etter det såkalte Freiburgerprogrammet fra 1971, 
og over til et lettvint, nærmest kosmetisk medie-
fokusert parti med sterk trang til bedrive protest-
populistisk skuespill som en hovedaktivitet. Partiet 
som tidligere representerte den såkalte ordoliberale 
linje (basert på tankene til Walter Eucken og Alfred
Müller-Armack) i arbeidet med å fremme en markeds-
økonomi som slo ring rundt den frie konkurransen 
og åpne markeder er også blitt et klientparti for 
befestede privilegerte særinteresser innen en rekke 
tjenesteytende næringer fra håndverksyrker til 
legestand og apoteker. Partiet som tidligere stod i 
første rekke i Tysklands rettsstatlige, demokratiske 
og markedsøkonomiske dannelsesreise har under 
Guido Westerwelles ledelse degenerert så sterkt at 
den meget respekterte Hildegard Hamm-Brücher 
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(“Grand Old Lady of Liberal Germany”) til slutt valg-
te å melde seg ut av sitt gamle parti – med sorg. 
Som Hamm-Brücher selv satt som tittel på sin bok 
om eget liv som liberal politiker, ”Frihet er mer enn 
et ord” – det dreier seg også om menneskene bak 
frihetens politikk, om substans, oppriktighet, tillit 
og integritet. Det dreier seg i korthet en hel del om 
liberal dannelse.

Men det finnes også unntak. Det liberale partiet 
i Sveits er fortsatt et betydelig verdiliberalt parti, 
Venstre og i mindre grad radikale Venstre i 
Danmark har vært og er fortsatt betydelige partier. 
De liberale partiene i både Nederland og Belgia er 
relativt store, og restene av Gladstones parti, The 
Liberal Democrats, har over tid vist en stigende ten-
dens i velgeroppslutning. Det siste fenomenet er også 
interessant i den betydningen at liberaldemokratene 
er det eneste partiet i øyriket som konsekvent var 
motstandere av Irak-krigen og som konsekvent vil 
forsterke lokaldemokratiet. Samtidig har partiet 
gradvis blitt en bedre venn med markedsøkonomien 
igjen, noe viktige sympatisører som Samuel Brittan 
og Martin Wolf i Financial Times, lenge har savnet.  

Utviklingen i Sverige har over tid gjort Folk-
partiet Liberalerna til et mindre tydelig liberalt parti 
enn det en gang var i Bertil Ohlins dager. Dels har 
Moderaterna vært det ledende borgerlige partiet, 
og noen ganger fremstått som minst like liberalt, 
og ved forrige valg kunne det faktisk se ut som om 
Maud Olofssons Senterpartiet faktisk fremstod som 
et parti med like mye liberalt politikkinnhold som 
Folkpartiet. 

I Norge ble som kjent Venstre nærmest borte fra 
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norsk politikk en periode, og så lenge ut til å ha 
redusert sin politiske plattform til kun én hovedsak 
i offentlighetens øyne; miljøvern. Partiet var også 
på sidelinjen gjennom hele liberaliseringsbølgen på 
80-tallet, hvilket ikke minst Høyre og Fremskritts-
partiet nøt godt av. I det store og hele har Høyre 
i etterkrigstiden vært det politiske partiet som har 
representert liberale verdier tydeligst i norsk poli-
tikk, samtidig som partiet har hatt betydelige 
problemer med å forstå seg selv med et liberalt 
meningsinnhold. Fremskrittspartiets spesielle form 
for populisme har utvilsomt også vært inspirert 
av flere liberale tanker, men er samtidig preget av 
mangel på sammenheng og ansvarlighet, for ikke 
å si av direkte anti-liberale holdninger på en rekke 
områder. Hovedbildet av det politiske landskapet i 
Norge, i vid forstand, har mange likhetstrekk med 
det vi finner i andre vesteuropeiske land. Man finner 
en rekke liberale fragmenter i mange ulike partier 
(til og med i SV), men ingen egentlig liberal helhet.  

Et relativt nytt utviklingstrekk i Norge er Venstres 
gjenreisning. Sakte men sikkert ser Venstre ut til 
å ha funnet tilbake til noe av det beste i sin egen 
historie, en aktiv liberal reformisme med et sterkt 
sosialt engasjement. Venstres nye prinsipprogram 
(2007) er uten tvil det tydeligste liberale prinsip-
programmet blant norske partier, og gjenspeiler 
mange av de mest sentrale perspektivene hos både 
Hayek, Röpke, Dahrendorf, Rawls, Sen og Popper 
om hva det betyr å være liberal – med et reformi-
stisk særpreg som rommer et sterkt engasjement 
for demokrati, miljø og sosialt ansvar. Et Venstre 
som baserer sin politikk på 10 liberale prinsipper og 
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som verdsetter markedsøkonomien og entreprenør-
skapets betydning i det liberale samfunnssystemet, 
det kan vise seg å bli en interessant kraft i norsk 
politikk i årene fremover. Venstres prinsipielle 
klargjøring er også bemerkelsesverdig på en annen
måte. Den tegner bildet av en helhetlig liberal
sentrumsposisjon i norsk politikk. 

Den politiske liberalismens fravær som sam-
funnskraft har som nevnt ikke vært total, og det 
finnes forståelige grunner til at de liberale partiene 
har slitt – samtidig som verden paradoksalt nok har 
beveget seg i mer liberal retning over tid. Om den 
politisk liberalismen vil vise seg å lykkes bedre i 
årene fremover må fortsatt forbli et åpent spørsmål, 
og spørsmålet kan få høyst ulike svar i ulike land. 
Men, den intellektuelle liberalismens renessanse 
og tiltakende styrke burde gi grunnlag for en viss 
optimisme. Det avgjørende spørsmålet er hvilken vei 
den politiske liberalismen selv velger å følge.   
              
Hvor går den liberale veien videre?
Historien har flere viktige lærdommer å formidle om 
den politiske liberalismens muligheter til på nytt å 
bli en avgjørende samfunnskraft. Den viktigste lær-
dommen er sannsynligvis like enkel og opplagt som 
et av hovedresonnementene gjennom dette essayet 
har forsøkt å formidle: Det handler i første rekke om 
å kultivere den kunnskapen og viljen som må ligge 
til grunn for å skape liberale fremganger gjennom 
et helhetlig liberalt reformprogram. Den virkelige
liberalismen forutsetter mot og vilje til å skape 
liberale fremganger for alle – slik at stadig flere 
får muligheter til å leve selvvalgte liv og skape sin 
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egen vei til et godt liv, slik Dahrendorf har foreslått. 
Historisk har også liberalismen vært mest fremgangs-
rik som en aktiv og reformistisk bevegelse, med et 
tydelig samfunnsutviklende ærend. 

Frihetens trusler i vår tid er ikke de samme 
som for 60 år siden. De nye truslene er heller ikke 
internasjonal terrorisme fra ekstreme islamister, slik 
de politiske ledere i USA har lurt seg selv og en god 
del andre til å tro – med en så hysterisk innlevelse 
at de samme ledere setter grunnleggende person-
lige friheter i sitt eget land i fare, og forsømmer sin 
rolle som ledende kraft i utviklingen mot en friere og 
bedre verden. Det er heller ikke klimatruslene som 
utgjør de største trusler mot friheten i vår tid. 

Det som mer enn noe annet truer friheten er noe 
helt annet. Den største trusselen av alle består i 
at vi selv forsømmer å videreutvikle, kultivere og 
forsterke frihetens infrastruktur – den virksomme 
frihetens grunnlag. Vi trenger sårt et sterkere en-
gasjement for å styrke rettsstaten, demokratiet, 
markedsøkonomien og det uavhengige samfunnets 
integritet mot en form for snikende autoritærisme. 
Denne autoritærismen har mange ansikter. Den 
gis næring av maktkonsentrasjoner, statsdiri-
gisme, sammenblandingsøkonomi, sentralisering, 
monopolisme, favorittisme, politisk klientellisme, 
knebling av frie ytringer, en rekke former for reg-
ulatorisk overbelastning. Og, den gis næring av 
tiltak som umyndiggjør og reduserer menneskers 
muligheter til leve selvvalgte liv, til å ta ansvar for sin 
egen situasjon og nærmeste omgivelser som en fri 
og myndig samfunnsborger. Den politiske apatiens 
onde sirkel må brytes for å temme den snikende 
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autoritærismen og dens utallige beskyttende skarer 
av intolerante populister, maktdyrkere, innsidere, 
krigslystne imperialister, nasjonalister, proteksjo-
nister, innvandringsmotstandere, sosialistiske utop-
ister, dyrkere av snever gruppeegoisme og frem-
medfryktende folkeforførere. 

Vi trenger et nytt engasjement for å fornye, ut-
vikle og styrke internasjonale institusjoner som ska-
per rettferdige spilleregler, fremmer fred, toleranse, 
økonomisk og sosial utvikling, kulturell utveksling, 
åpne grenser og friere flyt av skapende engasjement 
på tvers av landegrenser, religioner og kulturer. 

Vi trenger å fremme en samfunnskultur og en 
mentalitet som på en verdig måte kan føre videre det 
beste i vår vestlige kulturarv og sivilisasjon basert 
på de sentrale verdiene som Louis Rougier en gang 
uttrykte på denne måten: “Western civilization is the 
outcome of a mentality which insists on freeing itself 
from taboos, interdicts, and ancestral customs devoid 
of social utility; which forces itself to understand the 
surrounding world so that it may master it by its own 
laws; which ceaselessly strives to improve the condi-
tions of life so that existence may be worth living for 
the greatest possible number; but which always in-
sists that progress can come only through processes 
which respect the dignity of the individual.”

Det er vanskelig å forestille seg at Rougiers tolk-
ningen av frihetens kultur kan bringes videre, 
kultiveres og videreutvikles basert på politiske krefter 
som virker i retning av ensretting og konservering. 
Det er langt mer sannsynlig at vi vil lykkes gjennom 
politiske krefter som virker i retning av mangfold og 
utvikling – utvikling gjennom et mangfold av åpne 
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oppdagelsesprosesser som inviterer til engasjement 
basert på personlig frihet og rettferdige spilleregler.

Sagt på en annen måte, så finnes det nok av 
oppgaver å ta fatt på for liberale. Det finnes også 
liberale forbilder tilbake i historien, som hadde både 
kompetanse, vilje og utholdenhet til å ta aktivt del 
i et liberalt samfunnsoppdrag, i den betydningen 
jeg har forsøkt å skissere her. I mellomtiden, kan 
vi støtte oss til Poppers kloke bud: “Optimisme er en 
plikt. Fremtiden er åpen.”

Den politiske liberalismen har kanskje større 
grunn til å ta til seg Poppers budskap enn noen 
andre politiske retninger. Det er heller ikke noe 
ukjent fenomen at en intellektuell renessanse 
baner veien for en ny samfunnskraft i neste omgang. 
Det hadde vært en stor fordel for et uendelig antall 
mennesker om en slik ny samfunnskraft kunne gis 
hedersbetegnelsen liberal.  Våre erfaringer bærer et 
klart bud om at en slik samfunnskraft ikke kommer 
av seg selv. Fremfor alt trengs mer liberal dannelse, 
mer liberal ekthet, mer liberal reformisme – og langt 
mindre halvkvedete populistiske viser krydret med 
tvilsomme liberale alibier.  

På et sentralt sted i London, i krysset mellom
Strand og Aldwich like ved London School of 
Economics, står det en statue av den legendariske 
William E. Gladstone med følgende inngraverte 
ord; “justice, education, courage, brotherhood”. Den 
politiske liberalismen kan med fordel tilstrebe slike 
verdier i tiden fremover.   
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