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Libatio'n (av lat. liba're, of fra  
m. m.), dryckesoffer; dryckeslag.

Li'bau [-b^o], se Liepäja.
Liba'vius [-os], A n d r e a s ,  d. 

1616, tysk kemist och läkare. L. upp
trädde mot bristerna i den då rådande 
paracelsiska skolans uppfattning. 
H an upptäckte bl. a. kolsyra ocli tenn- 
klorid, vilken sistnäm nda förr kal
lades spi'ritus fu ’mans Liba'vii.

Libbsticka, l i b s t i c k a ,  Levi'sti- 
cum offic ina le  (fam. Umbelli'ferae), 
manshög, illaluktande ö rt från s. 
Europa, med bredflikiga blad och 
blekgula blommor, förvildad i Sverige 
som kvarleva från tidigare odling. 
R ötterna användes förr i medicinen.

Libe'11 ( av lat. libe'lla, av li'bra, 
våg), detsamma som vattenpass.

Libe'11 (av lat. libe'llus, eg. liten 
bok), sm ädeskrift; även kärandens 
vadeinlaga till hovrätt (se Vad).

Li'ber, romersk fruktbarhetsgu- 
domlighet, identifierad med Dionysos. 
L : s kvinnliga motsvarighet var L i' - 
b e r  a, grek. Perse'f one.

Li'ber, lat., bok (jfr d. o. sp. 783); 
större avdelning i en skrift.

Libera'l (av lat. li'ber, fri), frikos
tig , generös; frisinnad, spec. ss. poli
tisk  term : som om fattar liberalismen.

Liberala sam lingspartiet, e tt 1900 
—23 existerande riksdagsparti, från 
1911 gemensamt för bägge kam rarna. 
I  L. inträdde vid partie ts grundande 
fo lkpartiet (se d. o. 1) sam t andra 
frisinnade element i A ndra K. 1902 
fick p a rtie t en riksorganisation i 
F r i s i n n a d e  l a n d s f ö r -  
e n  i n g e n  (se d. o.). P artie t, vars 
ordf. 1900—05 var S. von Friesen, 
hade urspr. e tt  m oderat-liberalt pro
gram, som dock snart radikaliserades. 
E fter 1902 års val blev L. Andra K :s 
största parti, v ilket det förblev till 
1914; betr. L :s ställning i riksdagen 
fr. o. m. 1906 se Sverige, politiska 
partier. P artiledare efter von Friesen 
blev K. Staaff, under vars ledarskap L. 
1906— 07 och 1911— 14 var regerings
parti. E fter S taaffs död 1915 blev N. 
Edén p artie ts  ledande k raft, dock icke 
u tan  opposition från  vissa lantm an
nakretsar. Sedan Frisinnade lands- 
föreningen 1923 sprängts på frågan 
om rusdrycksförbudets upptagande på 
partiprogram m et, upplöstes L., och u r

p artie t framgingo Frisinnade folkpar
tie t och Sveriges liberala pa rti (se 
dessa ord). Bland L :s mera bem ärkta 
ledamöter m ärkas O. Persson i Täll- 
berg, E. Beckman, S. H. Kvarnzelius, 
A. Petersson i Påboda och E. Löfgren.

Liberali'sm (av lat. li'ber, fri), se
dan slu tet av 1700- och början av 
1800-t. beteckning för politiska åskåd
ningar och partier, vilka som s itt 
främ sta mål sä tta  hävdandet av fr i
heten på skilda områden. Ss. politisk 
rörelse rik tade sig L. mot den auto
kra tiska  el. a ristokratiska statsform , 
som tidigare va rit härskande, och 
framförde krav på ökad folklig del
aktighet i statsstyrelsen (jfr Demo
k ra ti). S itt sociala mål såg den tidiga 
L. i nedbrytandet av det gamla stånds- 
och skråsam hället och detta samhälles 
ersättande med en på grundsatserna 
om allas likhet inför lagen och samma 
legala möjligheter för alla byggd ord
ning. Ekonomiskt hävdade L. i början 
av 1800-t., a t t  statsverksamheten hu- 
vudsakl. skulle begränsas till rä t ts 
skydd och försvar och a tt  i fråga om 
de ekonomiska angelägenheterna de 
enskilda medborgarna skulle lämnas 
stö rsta  möjliga frihet; de individu
ella k rafternas fria  spel skulle, antog 
man, resultera i maximal välstånds
ökning och social harm oni (betr. den
na ekonomiska L. se Nationalekono
mi). E fter hand fram trädde emeller
tid  inom L. en bl. a. av J . St. Mill in 
spirerad socialreform atorisk riktning. 
Denna blev mot slutet av 1800-t. för- 
liärslcande; man bevarade sin k ritiska  
inställning till socialistiska rörelser 
men ansåg, a t t  staten  måste ingripa 
genom socialpolitisk lagstiftning. Un
der senaste tid  ha de liberala partie r
na i de flesta länder g å tt tillbaka, 
men många av L :s principer ha a ll
m änt godtagits i de demokratiska s ta 
terna; i dik ta tu rerna  fram står L. som 
huvudfienden. —  L itt.: L. Hobhouse, 
Liberalism (1911; sv. övers. 1913).

Liberalite't (jfr Liberal), frikos
tighet, storsinthet.

Liberal teologi, beteckning för den 
teologiska liberalismen vid m itten 
och slu tet av 1800-t. L. ville arbeta 
obunden av kyrkolärans dogmer efter 
kritisk , vetenskaplig metod och sökte 
anknyta en religiös livsuppfattning


