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Sverige var dåsigt och ekonomiskt efterblivet. Många var arbetslösa och fattiga. Men efter en tid av liberal
politik vände utvecklingen. Systemskiftet hade lyckats. 1800-talets liberala systemskifte, alltså.
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framför sig ett samhälle där friheten
skapade sammanhållning i stället för
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1800-talet började människor grunda

revolutionera industrin, att skaffa sig

hade en tendens till atomism. Nu

bildningssällskap, arbetarföreningar

en dräglig materiell tillvaro.
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fick större makt över välfärdens vill-

SVENSK TIDSKRIFT

37

kor, utan även att folk fick lära sig att
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organisera, att ta ansvar for sitt eget
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efterföljare visade att friheten kunde

privilegier, och i stället koncentrera

runt kvarteret och sedan gav tillbaka
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och Basriat visade man att frihetliga
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ra
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Även arbetarna slöt upp kring tan-

botten hade sammanfallande intres-

skulle tjäna på en ökad rikedom och

karna om näringsfrihet och frihandel.

sen. Fria kontrakt, fritt företagande

en framåtsyftande kultur.

De sociala problemen och strävan ef-

ra

en plats i det nya sys-

ter bildning löste de i slutet av 1860-

kom till stånd utan att båda parter

temet, men inte genom att de tillde-

talet genom arbetarforeningar. Arbe-

tyckte sig tjäna på det.

lades en position ovanifrån, utan ge-
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och fritt utbyte gjorde att inga avtal

Osynlig hand i stället för
järnhand
Med ökad produktion, nya innova-
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Den liberala agitationen kan låta

Greven och pedagogen Torsten

som en idyllisering, och visst var pro-

Rudenschölds begrepp ståndsdrkula-

blemen ännu stora. Men det nya ri-

ra

ket hade ärvt dem, inte skapat dem.

tion blev centralt. Människor skulle

tioner och en större handel skulle ar-

sträva till den position som deras an-

På 1870-talet tog industrialiseringen

betets frukter kunna skördas av alla,

lag och vilja möjliggjorde. Skolan

fart, och den ökade rikedomen kun-

forklarade harmoniliberalerna. Ett

skulle inte längre med latinet som va-

de börja nedkämpa barkbröd, barnar-

monopol, en tull eller ett bidrag kun-

pen endast forrna eleverna till kyrkli-

bete, usla bostäder och farliga arbetsplatser.

de se ut att gynna en enskild grupp,

ga och statliga ämbetsmän, utan vara

men det skadade hela ekonomin, det

inriktad på det praktiska livet, och

Liberalerna hade sått ett litet frö till

gjorde att ansträngningarna koncen-

därfor ge utrymme for valfrihet och

samarbetsvilja och delaktighet, och

trerades på att ta från andra, och dess-

privata skolor.

till hundra år av tillväxt.
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