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Redaktørrollen er en demokratisk nøkkelrolle. Re-
daktøren er en ytringsfrihetens forvalter i den of-
fentlige meningsdannelse. Redaktøren står i et
spenningsfelt mellom demokrati og marked. Re-
daktørrollen gir makt og rollen er under press.

Hvordan har denne rollen oppstått? Hvordan er
den forvaltet? Hvilke utfordringer og trusler står
redaktørrollen overfor? Hvordan forstå den rediger-
ende makt – i et historisk og aktuelt perspektiv?

Basert på et arbeid om redaktørrollens norske
historie (Eide 2000), skal jeg i det følgende lansere
ti historiske teser om redaktørrollen. Sine nasjo-
nale særegenheter til tross, turde tesene ha en viss
relevans også i et internasjonalt perspektiv. Tesene
sier noe om hvilken presseideologiske kraft og his-
torisk legitimitet en redaktørrolle kan oppebære.
Og de sier noe om hvilke spenninger som har pre-
get og som preger redaktørrollen.

Enhver som har lest litt pressehistorie vil ha
konstatert hvor lett slik historie blir til De Store
Menns historie, og gjerne til en historie om de ru-
vende redaktørpersonligheter – en fortelling om de
store ånder med de storslagne idéer. De store idéer
og de betydelige personligheter ses gjerne i lys av
en grunnfestet oppfatning om det uomgjengelige
framskrittet, en forestilling om at pressen og jour-
nalistikken kontinuerlig har blitt bedre og bedre og
friere og friere. Pressens utvikling er sett som en
det-godes-kamp-mot-det-onde.

Opp mot en slik mytologisk fortolkning av
pressehistorien settes gjerne en minst like mytolo-
gisk forestilling om forfallet. Journalistikken var
bedre før, idealene var høyere og hensiktene edlere
– dette var før kommersialiseringen satte inn med

sine ødeleggende virkninger på det frie ord og den
ideelle samfunnsdebatt.

Mot karikaturene av henholdsvis framskrittet og
forfallet duger kun edruelig historisk granskning og
nøktern analyse. En slik påminnelse kan vise seg
særlig påkrevd når ærendet er å forstå redaktør-
rollen, – så tett som det her er mellom festtalene og
mellom rolleinnehavere som instinktivt møter til-
løp til kritikk enten med høystemte besvergelser
om ytringsfrihet eller med selvgratulerende ut-
blåsninger. Redaktørrollens historie altfor viktig til
å overlates til slike redaktører.

For denne rollen er faktisk viktig, også i forhold
til så store idealer som ytringsfrihet og demokrati.
Den redigerende makt finnes og fordrer utforsk-
ning. Presseideologisk og samfunnsmessig turde en
forståelse av redaktørrollen, dens historiske og ak-
tuelle betydning, være av aller største interesse.

1.
Min første tese er at redaktørrollens tilblivelses-
historie er uløselig knyttet til framveksten av en of-
fentlighet.

Når den offentlige mening blir en samfunns-
institusjon står redaktøren fram som en tidlig for-
tolker av normer for den offentlige samtale. På
norsk grunn finner vi kimene til en slik rolle i mil-
jøene rundt de tidligere boktrykkerne i siste halv-
del av 1700-tallet. Men først med frigjøringen fra
Danmark og Grunnloven av 1814 ble det åpnet for
en politisk opposisjon, for en mer reell politisk de-
batt – for en legitim offentlighet og for en viktig
gjæringstid for en redaktørrolle på norsk grunn. Re-
daksjoner eller boktrykkerier ble også en slags
offentlighetens arnesteder, de ble en slags “kaffe-
hus på norsk”, møtesteder der tidens spørsmål ble
diskutert. Redaksjoner utøvde stor tiltrekningskraft
på mange slags geskjeftige aktører. Redaksjoner
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kom til å virke som såvel intellektuelle miljøer
som politiske verksteder.

Etter hvert fester altså forestillinger seg om re-
daktøren som en forvalter av normer for en offent-
lig meningsutveksling. Redaktøren skulle for ek-
sempel borge for at viktige meninger kom offentlig
til uttrykk, også om den som ytret seg forble ano-
nym. Anonymitetsretten ble en forutsetning for ut-
viklingen av en moderne redaktørrolle (Øy 1992,
1994). Som en demokratisk sikkerhetsventil skulle
kildevernet forvaltes av bevisste redaktører. Selv
trådte etter hvert redaktørene ut av anonymiteten.

Redaktøren påberopte seg en demokratisk nøk-
kelrolle, han skrev seg inn i historien som en
meningers mellommann. Han skulle, som av dem
fomulerte det i 1824, tjene en “autoritet med hvil-
ken ingen dødelig magt” kunne måle seg, nemlig
“den offentlige mening”1.

I den nye offentligheten ble kritikkens og oppo-
sisjonens nødvendighet erkjent. Og redaktørrollen
ble forstått som en garantistrolle for disse demo-
kratiske nødvendighetsartikler. “Opposisjons-
kongen” ble en framstående redaktør kalt i 1840-
årene. “Statsborgeren” kalte en annen redaktør sitt
blad. Pressen skulle være en arena for og et red-
skap i folkemeningens tjeneste, og den skulle bi-
bringe folk informasjoner som satte dem i stand til
å opptre som statsborgere.

Med gryende erkjennelse av redaktørrollen som
en offentlighetens nøkkelrolle kom også kritikken
mot redaktører, som når Ludvig Mariboe i 1836
omtalte skribenter og redaktører som “usle Stym-
pere, Bønhaser, Subjecter uden Vid og Smag,
kaade Drenge, neppe udslupne fra Skolen” (Husby
1943:20).

Men redaktørrollen ble etter hvert forvaltet med
økende pondus og patos. “Direktøren for den of-
fentlige mening” ble Morgenbladets redaktør fra
1857 til 1893, Christian Friele kalt2. Om hans for-
gjenger Adolf Bredo Stabell er det sagt at som “re-
daktør av Morgenbladet var han en stormakt på
egen hånd”. Da folkemengden skulle demonstrere i
Christiania i mars 1848, var spørsmålet om man
var for eller mot “Hs. Maj. Stabell”, “opposi-
sjonskongen” (Seip 1974:172).

“Jeg er fullbyrderen av den offentlige mening”,
utbryter redaktøren i Bjørnstjerne Bjørnsons skue-
spill Redaktøren fra 1874. Bjørnsons modell var
nettopp Friele. Han var en redaktørtype man ikke
stilte seg likegyldig til. Han var elsket og hatet.
Friele var en velkjent og hyppig observert framto-
ning i bybildet med sin karakteristiske flosshatt,
der han gjerne skjulte sine manuskripter i hatte-

fôret. Han var stadig på farten, stadig ute i felten.
Friele var ingen skrivebordsredaktør.

Han var en redaktør med meninger, til dels
skråsikre meninger – spisst formulert av ham selv
eller andre. Han regjerte da også i en periode der
det var dårlige tider for mellomstandpunkter. Han
redigerte i en tid for de skarpe politiske motsetnin-
ger, i tiden da striden om et parlamentarisk styre-
sett toppet seg. Midt i denne striden blir fundamen-
tet for en redaktørrolle tydeligere. Redaktørens
symbolske kapital øker.

Friele står også som et prominent eksempel på
den selvsikre meningsytrer som ikke overan-
strengte seg for å skaffe egen innsikt. Han var re-
daktøren som knapt leste en bok. Det “mangelfulle
i hans studier gav hans overbevisning en urokkelig-
het den ellers ville manglet,” er det sagt (Stang
1939:71).

Når den stridslystne konservative redaktør
kunne framstå med sikre meninger, var det også
fordi han var redaktøren som fikk slippe inn gjen-
nom dører som var lukket for andre. Han pleide lo-
jal omgang med mange mektige menn. Friele
leglemliggjorde redaktøren som medviter.

I velvillige beretninger om den store redaktøren
er dette gjerne omtalt som at hans “diskresjon var
enestående”. Nettopp “denne Diskretion betingede
i høi Grad “Morgenbladets Indflydelse og Magt-
stilling”, konstateres det i et solskinnsportrett av
Friele i et jubileumsskrift.

Redaktøren var en mann med kontakter. Redak-
tøren virket i samspill med et miljø, han forvaltet
en redaktørrolle i tett samkvem med aktører i andre
roller. Avisens medarbeidere var i større grad aktø-
rer utenfor redaksjonen enn i redaksjonen. Det var
professorer, det var departementsfolk, politikere,
kjøpmenn og andre næringsdrivende – “som enten
skrev eller dikterte eller inspirerte de artikler Mor-
genbladet gav”.

Redaktøren framstår på den ene side som med-
viter og som medløper for sterke politiske og øko-
nomiske interesser. På den annen side framstår han
som en uredd og uavhengig aktør med bevissthet
om egen rolle. Til hans uavhengighetsmarkeringer
hørte også avvisningen av en kongelig orden med
følgende begrunnelse: “Redaktør av det kongelige
norske Morgenbladet, De? Ingen sikrere vei til
grundig å kompromittere bladet og dets posisjon!”

Friele var også en redaktør som søkte å skille
mellom polemikk og reportasje. Også motstander-
nes syn skulle gjengis på en korrekt måte, gjerne i
form av stenografiske referater som fortrengte
nyhetsstoff fra inn- og utland.
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Friele var også redaktøren som ikke lot seg
friste til å bringe videre informasjoner om usedelig-
het blant sine politiske motstandere, med bemerk-
ningen om at “kjønnsdriften er noenlunde likelig
fordelt mellom partiene”.

Friele var definitivt en innflytelsesrik redaktør i
1860- og 70-årene. Redaktøren utøvde en rediger-
ende og regisserende makt i samfunnsdebatten. Det
var ikke for ingenting at han ble omtalt som “direk-
tøren for den offentlige mening”.

2.
Min andre og parallelle tese er da: Redaktørrollens
historie må ses som et sentralt innslag i framvek-
sten av og utviklingen av et journalistisk felt, i
institusjonaliseringen av norsk presse og norsk
journalistikk, i framveksten av journalistikken som
en samfunnsmakt. Det er min påstand at utmyn-
tingen av en redaktørrolle ikke minst dreier seg om
en akkumulasjon av en symbolsk kapital. Denne
symbolske- eller kulturelle kapitalen materialiserer
seg etter hvert også i form av regelverk, statutter,
plakater og kodekser, bøker og domsslutninger.

Organisering er et sentralt innslag i denne pro-
sessen. Redaktørrollen sto sentralt i organiseringen
av pressefolk fra de første foreninger sist på 1800-
tallet, og definitivt i etableringen av Norsk Presse-
forbund i 1910.

Akkumulering av en symbolsk kapital er et kjer-
nepunkt i etableringen av et journalistisk felt, og
helt avgjørende i bestrebelser på å markere en rela-
tiv uavhengighet for dette feltet i forhold til andre
sosiale felt – som f.eks. økonomi og politikk. Hvor-
dan redaktører har erobret en symbolsk kapital og
hvordan denne symbolske kapitalen i det journalis-
tiske feltet forholder seg til andre former for real-
kapital på feltet, og til kapital på andre felt, er et
studium verdt.

Dette feltets tidlige framvekst knyttet en gry-
ende redaktørrolle til andre felt og til andre offent-
lige roller, som litterater, akademikere og politike-
re. Disse feltene og disse rollene løsrev seg gradvis
fra hverandre, som et ledd i allmene modernise-
ringsprosesser.

Men lenge opererte redaktører på mange felt og
redaktørrollen var en bigeskjeft. Redaktørrollens
norske historie er en historie om geskjeftige pro-
sjektmakere som fant fotfeste for sin redigerende
makt i et mangslungent samfunnsengasjement. Det
er en historie om stundesløse samfunnsmennesker.

Dagbladets første redaktør, Hagbard Emanuel
Berner, var med på å stifte Det norske Samlaget og

Norsk Kvinnesagsforening, han var direktør for
Den norske Hypotækbank, han ble borgermester i
Kristiania – og det er sikkert noen som vil se en
dypere mening i det faktum at Dagbladredaktøren
også var formann i Norsk Ligbrændingsforening.

Redaktørkrakken var ingen hvilestol. Redaktø-
ren hadde mange talerstoler. Redaktører hadde mye
de ville ha sagt, enten de kjempet for “Rettfer-
dighed, Frihed og Oplysning,” som Peder Soelvolds
motto lød da han startet avisen Statsborgeren i
1831, eller mer konkret som Fredriksstad Blads
første redaktør, sloss for “frihet, rettferdighet, lys,
kost og losji”.

I brytningstiden mot det 19. århundrets slutt – i
det moderne gjennombrudd – kunne redaktører
innta en toneangivende posisjon i det offentlig liv.
Og nå var det i kraft av å være redaktører at disse
aktører kunne hevde sin posisjon. De trengte ikke
være politikere eller diktere, de framsto først og
fremst som redaktører.

Et viktig uttrykk for denne selvstendiggjøringen
av redaktørrollen i forhold til andre roller, er histo-
rien om dikterredaktørenes fall. Det store Jeg forvi-
trer til fordel for Det store Vi. Dikterredaktører vi-
ker plass for journalistredaktører. Dikterrollen og
redaktørrollen profesjonaliseres på hver sin kant.
Poetokratiet, litteratveldet, i den offentlige samtale
avløses av den profesjonaliserte redigerende makt.

Innenfor det journalistiske felt fant redaktør-
rollen gradvis fotfeste, gjennom uavhengighets-
markeringer særlig overfor eiere og myndigheter. I
en lang periode kom det så til en ny og tett forbin-
delse mellom det journalistiske og det politiske
felt.

Redaktørrollens norske historie er også en his-
torie om redaktører som lenge besteg de talerstoler
de kom forbi for å tale Partiets sak. Det er en histo-
rie om redaktører som gjorde lederspalten til “et
dampvaskeri for politisk besudlede hender”, som
forfatteren Helge Krog sa det om Arbeiderbladets
redaktør Martin Tranmæl, – eller “Martin Pontius
Pilatus Tranmæl”, som Krog skrev, etter selv å ha
blitt karakterisert som deltaker i “den motbydelige
og skitne trafikk som overklassens salongradikal-
ere under maske av å være sosialister driver”.

Tenker vi oss partiredaktøren som den ydmyke,
nesten krypende tjener for partiets øverste organer,
er Martin Tranmæl en atypisk partiredaktør. Som
redaktør i Arbeiderbladet fra 1921 til 1949, like
mye styrte han partiet som han ble styrt av partiet.
Han var på sett og vis partiets reelle leder fra re-
daktørkrakken i Arbeiderbladet gjennom mel-
lomkrigstiden
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Redaktørkontoret var en kommandosentral – et
“politisk kraftsenter” der den redigerende makt
spilte sammen med den regjerende makt.

3.
Partipressens store tid ble altså fulgt av en ny
løsrivingsprosess – en ny frikopling av det journa-
listiske felt. Denne prosessen skjøt fart i 1970-
årene.

Denne siste utviklingen har gitt grunnlaget for
en ny base for den redigerende makt. Og det inter-
essante spørsmålet er om den redigerende makts
løsrivelse fra andre samfunnsfelt og -makter, sna-
rere øker enn minsker dens betydning for disse an-
dre felt og makter. For det kan godt være at det er
en etterrasjonalisering, en ureflektert historisk
etterpåklokskap at redaktørmakten var større før,
den gang det virkelig var store og åndfulle redaktø-
rer til som preget den offentlige meningsdannelse,
som trampet sin vei gjennom politikk og åndsliv.
Den tredje tesen blir da at den redigerende makt
kan har forandret karakter, men den er knapt forvi-
tret.

Også den moderne redaktør står som som en av
de fremste ansvarlige for mediers iscenesettende
rolle i samfunnsdebatten. Redaktøren er teatersjef
med et repertoaransvar for dramaer som utspiller
seg på den del av mediescenen han eller hun besty-
rer.

De formidlingsformer og den logikk mediene
målbærer har dessuten en tendens til å sette seg
igjennom innenfor andre sosiale felt og føre til end-
ringer i “styrkeforholdene innenfor disse andre fel-
tene og påvirker hva en gjør der og hva en produse-
rer der” (Bourdieu 1998:96). Redaktørens sam-
funnsrolle utspilles i et slikt perspektiv ikke først
og fremst gjennom meninger på lederplass, men
gjennom redaktørens lederrolle i forvaltningen av
en journalistisk logikkIngen moderne institusjoner
og aktører er uberørt av medienes rådende konven-
sjoner og virkemåter. Slik sett kan den redigerende
makt betraktes som en særlig viktig maktform i
moderne samfunn. Den redaksjonelle logikk ek-
spanderer, og den kan endre maktforhold og
rammevilkår for samfunnslivets øvrige aktører og
arenaer.

Når maktens menn og kvinner nå snakker
sammen, dreier det seg jo ikke minst om hvordan
de skal forholde seg til mediene – om hvordan de
kan spille på og bruke medienes logikk for å nå
sine mål. Dette medielogikkens nærsagt allesteds-
nærvær gir opphav til en form for mediemakt vi
kunne kalle medienes logikkmakt, premissmakt,

bakromsmakt eller korridormakt. Dette er en form
for redigerende makt som virker mer indirekte enn
den mer synlige dagsordenmakt og problem-
formuleringsmakt.

Den redigerende makt er mangfoldig – den er
både interessant og viktig, og så er den dårlig for-
stått.

4.
Best forstått er i så måte den klassiske spenningen
mellom børs og katedral. På norsk grunn lar denne
spenningen seg, siden 1910, sette på formelen “ho-
det eller portemonéen”. Bakgrunnen var en kon-
flikt mellom redaktør og eier i Verdens Gang, en
konflikt som toppet seg retorisk i spørsmålet: “Skal
det være hodet eller portemonnæen, som skal være
den ledende kraft i pressen?”

Dette er selve grunnfortellingen om redaktør-
rollen på norsk grunn. I den historiske fortellingen
om hodet og portemonéen er det redaktøren som
går av med seieren. Hodet overordnes porte-
monéen. Men fortellingen er ikke slutt. Den nød-
vendige og uungåelige konflikten mellom penger
og prinsipper har ikke funnet sin endelige løsning.
Den reiser høyst reelle dilemmaer også for en mo-
derne forvaltning av en redaktørrolle. Og en oppda-
tert fortelling om hodet og portemonéen kan like
gjerne vise seg å få en annen seierherre enn den
opprinnelige historien.

Spenningen mellom børs og katedral, mellom
marked og demokrati, er ikke dempet i nyere
mediehistorie og -utvikling. Og denne spenningen
har heller ikke latt seg besverge vekk med festtaler
om frihet og uavhengighet. “Enhver som kjenner
litt til pressens indre økonomiske mekanisme og
har en rest av åndelig properhet i behold, blir
kvalm av stanken fra all denne selvrosen om frihet
og uavhengighet,” skrev Helge Krog i et forord til
en utgave av skuespillet Det store Vi (1939/1919).
Det er kollegialiteten i pressen som gjør Krog dår-
lig. Denne kollegialiteten, som ofte er både forsert
og overspent – ja tidvis kvalmende, kan også ses
som et bolverk mot press mot redaktørrollen. Kol-
legialiteten kan være et problem, den er en vrang-
side av profesjonsbyggingen blant journalister og
redaktører. Men den er også forståelig, og nødven-
dig. I prøvelsens tid styrkes samholdet og plakater
slås opp. Men hjelper det?

Redaktørrollen er under press, den har alltid
vært under press. Og det mest grunnleggende pres-
set er nettopp det som knytter seg til portemoné el-
ler regnskapstall. De økte lønnsomhetskrav
representerer den største utfordring for anstendige
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fortolkninger av redaktørrollen i denne prøvelsenes
tid. Markedsorienteringen har alltid vært der, men
dens konsekvenser og krav er kraftig skjerpet. Me-
dier er blitt verdipapirer som skal gi avkastning –
og da er det ikke lenger snakk om politisk avkast-
ning i tradisjonell partiforstand, men pekuniær av-
kastning i form av hyggelige overskudd for eierne.

Den fjerde tesen blir da: Profesjonaliseringen
og avpartifiseringen av redaktørrollen kan nok ses
som en frigjøringsprosess. Men denne frigjøringen
har vært ledsaget av en kommersialisering som kan
vise seg å legge redaktørmakten i nye lenker.

5.
Min femte tese tar sitt utgangspunkt i en erkjen-
nelse av at vi ikke kan stirre oss blind på verken de
høye idealer eller de pekuniære motiver og føringer
om vi skal forstå redaktørrollen – verken i går eller
i dag. Tesen er at vi også må rette blikket mot publi-
kum, og mot publikums hverdagsliv, for å forstå
redaktørrollens historie og den redigerende makt.

I redaktørrollens historie er det på den ene siden
forsøkt grenseoppganger mot kapitalmakten – ho-
det er satt opp mot portemonéen – redaktørmakten
er stilt mot kapitalmakten. Uavhengighetsidealet er
feiret. På den annen side er markedsavhengigheten
omskrevet, ideologisert og proklamert som en loja-
litet mot publikum. Det er leserne, lytterne eller
seerne som er våre oppdragsgivere heter det gjerne
i moderne tapning. Alliansen med publikum har
også utgjort et vesentlig maktgrunnlag for redaktø-
rer, både overfor eiere og myndigheter. Båndet til
publikum og redaktørers evne til å spille i sam-
klang med folkelige resonanser, har også fått
mange til å frykte pressens makt.

Denne makten er ofte utlagt som en fordervelse,
som et faretruende forfallstegn. Et tidlig skandina-
visk eksempel finner vi her hos Søren Kierkegaard,
som i 1849 skrev om redaktører og journalister som
forvaltere av et “Pøbelaktighedens Tyrannie” (se
Bruhn Jensen 1996:127).

Men redigerende hverdagslivsmakt er ikke pr.
definisjon tyrannisk. Og det finnes da også mange
eksempler på redaktører som på legitimt vis har
bygget sin makt på en folkelig resonans. De har
bygget sin makt på en fingerspissfølelse og en evne
til å fange opp sosiale mentaliteter.

Fra redaktørkrakken er fingerspissfølelsesmak-
ten historisk sett ofte utspilt på grunnlag av rygg-
marksrefleks og intuisjon – egenskaper som først i
nyere tid er søkt erstattet med markedsunder-
søkelser.

6.

Redaktørrollen lar seg innfange i spenningsfeltet
mellom håndverk og kunst, mellom det industri-
liknende og det kreative, mellom plan og intuisjon.

Avismakeren er ikke nødvendigvis sjefredaktør,
han eller hun er nettopp ofte ikke sjefredaktør.
Men avismakeren er redaktøren som er til stede, og
mer til stede i redaksjonen enn på samfunns-
debattens øvrige arenaer. For redaktører som har
gått inn i historien som viktige deltakere i den of-
fentlige samtale, har ofte overlatt det å skape den
daglige avis til andre. Å være meningsredaktør og
avismaker er to egenskaper som bare unntaksvis
forenes i en og samme redaktør.

På svensk grunn er motsetningen til avismake-
ren stilt opp i avismagisteren. “Magistrarnas
Aftonblad” er velkjent, og ellers er det om be-
stemte tidsepoker snakket om både “magistrarnas
Dagens Nyheter” og “magistrarnas Expressen”. I
norsk sammenheng er det trolig riktig å si at “avis-
magistere” mer har operert i redaksjonenes omland
enn som journalister og redaktører. Som leilighets-
skribenter og anmeldere opptrådte for eksempel i
siste halvdel av 1800-tallet en lang rekke av “pro-
fessor-journalister”. Men med norsk presses stadig
sterkere allmenne og folkelige appell er disse funk-
sjonene svekket, men ikke forsvunnet. Avis-
makeriet er samtidig blitt mer av et selvstendig og
profesjonalisert fag.

Til de nødvendige avismakeregenskaper hører
også en ikke ubetydelig porsjon av kynisme. Den
framgangsrike avismakers suksess måles først og
fremst i opplagstall, men også en kollegial aner-
kjennelse må til – den kommer forøvrig lett i kjøl-
vannet av økende opplagstall. En avismaker lider
som hovedregel ikke av noen allergi mot å tjene
penger, og ser ikke automatisk noe annenrangs i å
stå nærmere børsen enn katedralen, nærmere den
kommersielle enn den intellektuelle polen i det
journalsitiske feltet. Tvertimot, vil en avismaker
gjerne betrakte sine høystemte kolleger som gjør
tjeneste i katedralen som snobbete elitister som
ikke forstår seg på å få folket i tale. Selv har avis-
makeren blitt tillagt en magisk evne i å fornemme
tidens tone og folkedypets melodi – og til å omsette
denne fornemmelsen til et kommersielt vellykket
resultat.

Lett allment kan den sjette tesen da formuleres
slik: Mediemakeren er ikke nødvendigvis sjefredak-
tør, sjefredaktøren er ikke nødvendigvvis medie-
maker.
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7.

Den neste tesen handler om det faktum at redaktør-
rollens legitimitet i norsk sammenheng like mye
knyttet til den tradisjon og de statutter som er eta-
blert av aktørene innenfor det journalistiske feltet
som til lovfestede paragrafer utenfra. Paragrafene
har i hovedsak dreid seg om det strafferettslige an-
svaret. På et vis har det presseetiske redaktør-
ansvaret og den prinsipielle tenkning omkring
redaktørinstituttet i Norge utviklet som en kompen-
sasjon for manglende lovgivning. Tesen lyder slik:
Redaktørrollens legitimitet har hittil i beskjeden
grad vært knyttet til legalitet.

Med Redaktørplakaten (1953) er rollens sym-
bolske kapital blitt nedfelt i et skriftlig dokument.
Normer og forventninger som ønskes knyttet til
redaktørposisjonen – som definerer redaktørrollen
– er skriftfestet. Gjennom aksepten først fra
aviseiernes organisasjon og senere fra Arbeidsret-
ten, er redaktørrollen tilført legitimitet. Denne
legitimiteten har næret seg av påberopelsen av
pressens samfunnsrolle og av ytringsfrihetens
“ukrenkelige prinsipp”.

Redaktørplakaten uttrykker en forpliktelse over-
for samfunnet, overfor offentligheten. Ja, det som
kalles “pressens ideelle mål” skal være overordnet
alle andre motivasjoner. Det vises til “ytringsfrihet-
ens ukrenkelige prinsipp” og til at redaktøren etter
beste skjønn må arbeide for det han mener tjener
samfunnet. Når plakaten ellers slår til lyd for uav-
hengighet i forhold til myndigheter og styres-
makter, samt en uavhengighet av eierpåvirkning
innenfor rammen av avisens grunnsyn, så er det
nettopp for å befeste redaktørrollen i forhold til en
tredje instans – til samfunnet. Pressens samfunns-
rolle knyttes til å fremme en fri og saklig opinions-
formidling, samt til en journalistikk der det er klart
hva som er fakta og hva som er avisens vurderinger
og meninger.

Det er disse prinsippene og den plakaten som
uttrykker dem som mer enn noen paragraf i noen
lov gir redaktørrollen legitimitet.

8.
Den organisatoriske forvaltningen av en norsk
redaktørrolle er først og fremst knyttet til medier
som står “i døgnets tjeneste”. I medlemskriteriene
for Norsk Redaktørforening heter det om de medier
man kan rekruttere medlemmer fra at de må ha fri
og uavhengig nyhetsformidling, og “drives ut fra
anerkjennelse av ytringsfriheten og trykkefriheten
som grunnelement i et demokratisk samfunn”. De

må videre rette seg mot allmennheten og ha “en
utgivelsesfrekvens som avspeiler at mediet har en
redaksjonell nyhets- og aktualitetsmessig karak-
ter.” I en tidligere formulering av dette siste mo-
mentet het det at mediets nyhetsformidling måtte
ha “en slik hyppighet og regelmessighet og ha et
slikt omfang og en slik form at den kan sidestilles
med dagspressesedvanlig nyhetsformidling”. I den
organisatoriske forvaltning av redaktørrollen er det
altså dagspressen som utgjør malen. Det er i den
løpende nyhetsformidling og i det samfunnspoli-
tiske virke, og i det ideologiske apparat som er ut-
viklet rundt denne virksomheten, at redaktørrollen
henter sin legitimitet. Dens historiske forankring er
dagspressens.

Denne fortolkning av en redaktørrolle er histo-
risk betinget. I dag virker denne nyhetsorientering-
en til å markere en grense mot redaktører i under-
holdningsbransjen på den ene side og mot mer aka-
demiske redaktører i kultur- og fagtidsskrift, samt
forlagsredaktører, på den annen side. Nettopp med
tanke på et “samfunnsoppdrag” og i et ytrings-
frihetslys kan det her ligge en begrensning i den or-
ganisatoriske forvaltningen av en redaktørrolle.
Kanskje ville det vært på sin plass å anlegge en åp-
nere tolkning av redaktørbegrepet. Det er ikke bare
redaktører i nyhetsmedier som er viktige for den
offentlige debatt og for ytringsfriheten.

Den historiske bakgrunn må søkes i det forhold
at redaktørrollens utvikling har vært intimt forbun-
det med framveksten av et journalistisk felt i
Norge. Redaktører er også i økende grad rekruttert
fra journalistikken. Og det er først og fremst i pres-
sen – senere supplert av andre nyhetsmedier – at
den prinsipielle tenkningen om en redaktørrolle har
funnet sted – og altså har kommet til uttrykk gjen-
nom den selvpålagte samfunnsrolle. Dette er tyde-
lig også i diskusjonen om redaktøransvar og nye
medier, medier som etter loven ikke er pålagt å
oppgi ansvarlig redaktør. Det er det kun blad, tids-
skrift og kringkastingsmedier som er forpliktet til.
Men bør redaktøransvaret gjøres gjeldende for
internett?

Det naturlige strafferettslige ansvarssystem gjør
gjerningsmann og medvirker ansvarlige – enten
gjerningen begås i den håndfaste virkelighet eller i
cyberspace. Det særskilte redaktøransvar kommer
på toppen av dette som et ekstra ansvar for redak-
tører. Straffelovens redaktøransvar tilsier at redak-
tøren også kan straffes om han eller hun verken er
gjerningsmann – f.eks. ikke har forfattet en injurie,
eller medvirker – f.eks ikke har sett injurien før
den sto på trykk (dersom det kan bevises at redak-
tøren ikke har sørget for skikkelige kontrollrutiner,
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og følgelig ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet).
Spørsmålet blir så om det særskilte strafferettslige
redaktøransvaret også bør gjelde for internett.

Norsk Redaktørforenings anbefalinger her sier
mye om hvor opptatt man er av å forankre redaktør-
ansvaret i et samfunnsoppdrag. Foreningen vil ar-
beide for at det innføres et redaktøransvar for
elektroniske medier. Men Norsk Redaktørforening
avviser samtidig forslag om å legge et generelt
redaktøransvar på alle aktiviteter på internett eller
andre former for nettverksbasert informasjon.
Redaktøransvaret skal forbeholdes virksomhet som
har med nyheter og aktualitetsorientert informasjon
å gjøre, det er journalistikken som har vært redak-
tørrollens mor og som også skal ha foreldreansvar-
et, slik de organiserte forvaltere av den norske
redaktørrollen ser det. Derfor anbefales det at
redaktøransvaret blir gjort gjeldende for medier
som har tjenester som kan sammenliknes med den
redaksjonelle virksomheten som foregår i trykte
medier og i kringkastingsmedier. Det vil blant an-
net si at disse mediene må “henvende seg til et
“publikum” med nyheter/informasjon basert på
uavhengig journalistisk arbeid”.

Det er det som også kalles “det ideelle redaktør-
ansvaret” Norsk Redaktørforening ser det som sitt
særlige kall å hegne om, det redaktøransvaret som
skal stå som en “garanti for ytringsfrihet og redak-
sjonell uavhengighet og kvalitet”. Et offentlig ut-
valg som har vurdert sammensmelting av tele-,
data- og mediesektoren, det såkalte Konvergens-
utvalget har også foreslått et redaktøransvar innført
for den type internettpublisering der det er mulig å
utpeke en ansvarlig redaktør. Men utvalget peker
samtidig på at det i slike tilfeller i praksis ofte ikke
vil være mulig for en redaktør å føre reell kontroll
med hva som legges ut på nettsider.

Redaktørrollen kan bli vanskeligere å begrunne
og opprettholde i et univers preget av mediers sam-
mensmelting og en ekspansjon av nye kommuni-
kasjonsmedier som ikke er massemedier i tradisjo-
nell forstand. Mellommenn overflødiggjøres et
stykke på vei i mange sammenhenger. Enhver kan
så å si bli sin egen redaktør. Det er imidlertid altfor
tidlig å kunngjøre budbringerens død og den
redigerende makts komplette forvitring. Det nye
informasjonssamfunnet fordrer også bearbeidet og
tilrettelagt informasjon – kunnskap og meninger
som er formidlet i tråd med idealer som en tradi-
sjonell redaktørrolle har forvaltet.

En tese som oppsummerer status i norsk sam-
menheng kunne da være at: I spenningen mellom
fortid og framtid demonstrerers redaktørrollens
journalistiske forankring.

9.

Slår vi opp et bredt lerret, presses redaktørrollen i
dag av eieres lønnsomhetskrav, av konsernenes
sentralstyring, av den teknologiske utvikling, av
overivrige lovgivere med utilstrekkelig forståelse
for ytringsfrihet i teori og praksis. Dessuten skjer
det en opprustning på medienes kildeside, noe som
bl.a. kommer til uttrykk gjennom en vekst i infor-
masjons- og mediestrategibransjen. Redaktørrollen
er under press av kommersialisering, konsen-
trasjon, konvergens, kontrolliver og kildeprofesjon-
alisering. Aktørene selv har en tendens til å over-
betone dette ytre presset mot redaktørrollen, til å
gjøre betydelig vesen av alle truslene som kommer
utenfra. Dermed underbetones det indre presset
mot redaktørrollen, hvordan egen forvaltning av
rollen kan undergrave den.

Min tese er at kvalitetskravet lett kommer i
klemme i en offensive feiring av selve redaktør-
rollen. Mang en moderne redaktør er så opptatt av
å markere uavhengighet at kvalitet og innhold, hva
uavhengigheten skal brukes til, kommer i annen
rekke. Når uavhengigheten blir mer poserende enn
ansporende for anstendig kvalitetsjournalistikk,
bør den ikke påkalle uforbeholden begeistring.

Moderne medier er for lengst blitt avhengige av
sin uavhengighet. Redaktørrollens utvikling har
virket sterkt befordrende for denne utviklingen.
Men spørsmålet i dag blir om en frigjøringens
seiersrus i ferd med å slå over i en ureflektert
uavhengighetskultus.

For det er mye enklere å tilegne seg en journa-
listisk uavhengighetspatos enn å drive kritisk og
uavhengig journalistikk. Det er uendelig mye let-
tere for medienes fremadstormende kvinner og
menn å legge seg til med et inflatert profe-
sjonshovmod, enn det er å ta den tunge jobben med
å skaffe seg virkelige kunnskaper. I den profe-
sjonelle opprustning som pågår i norsk journalis-
tikk er det en tendens til at selvtilfredsheten ek-
spanderer raskere enn kunnskapene og innsiktene.

Derfor ser vi da også ofte hvor stor iver det leg-
ges i å markere uavhengighet, og hvor lite arbeid
som er investert i å skaffe seg en ekte og solid bak-
grunn for egen uavhengighet. Derfor ser vi også
hvordan redaktørers formidlingsansvar nedtones til
fordel for et regiansvar for stadig mer pikante
mediedramatiske konfliktplot. Da er det nødvendig
å insistere på at synspunkt og meninger formidles
med et minstemål av nøyaktighet. Redaktøren må
ha ansvar for at det det er reelle meninger som
kommer fram, og så må han eller hun gjerne mene
selv. Redaktøren kan ikke ha større ansvar for
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samfunnsdebattens temperatur enn for dens kvali-
tet.

10.
“En avis er som en festning beleiret av mennesker
som beskyter den med stoff. En redaktør får hurtig
følelsen av at han er omgitt av mennesker som ikke
tenker på annet enn å skrive i avis,” sukket salig
Carl Jeppesen i Social-Demokraten. Han “mente at
de mest nødvendige egenskaper en redaktør måtte
ha, var en bisk lenkehunds for å holde angriperne
fra livet. Og skulle han beskrive redaktørens opp-
gaver, bestod de i å lese, tenke og tilgi – lese alt
som fantes, tenke over hva som hadde verdi for le-
serne, stjele det på en nobel måte og resten av tiden
tilgi deg selv og verden for de gjensidige påførte
ergrelser” (Bjørnsen 1984:213).

Når redaktørrollen og publisistiske grunn-
holdninger i dag settes på dagsorden i mange
medie-bedrifter handler det nok om å holde angri-
pere fra livet, men på en noe annen måte enn i salig
Jeppesens tid. Det handler kanskje i noen grad om
å lese, tenke, og tilgi, men ikke som i Jeppesens
samtid. Det noble tyveri har ikke tapt sin beretti-
gelse i moderne medievirksomhet. Men å tilgi seg
selv og verden for de gjensidige påførte ergrelser –
på ingen måte.

Men i vår tid stilles det krav til begrunnelser –
også av redaktørrollen. Det stilles krav til offentlig
bruk av forstanden. Det forventes at en er i stand til
å legitimere sin virksomhet. Tradisjon er ikke en
tilstrekkelig begrunnelse i det moderne samfunn,
og slett ikke i det moderne mediesamfunn. Det er
ikke mulig å lene seg rolig på hevdvunne tradisjo-
ner og faste rolleforståelser. Min tese er at begrun-
nelseskravet øker i en tid da medienes samfunns-
kontrakt på mange måter er under reforhandling.

I en nødvendig debatt om redaktørrollens for-
valtning er det også påkrevd å involvere publikum.
I en slik situasjon er det avgjørende at denne leser-
og publikumsinvolveringen ikke bare blir av den
såkalte sorten. Det er avgjørende at dette ikke bare
blir et tomt rituale, en lett gjennomskuelig utvendig
legitimeringsstrategi. At det ikke bare blir noe man
gjør for å “demonstrere hvor alvorlig vi tar vårt
samfunnsansvar”, som det gjerne heter, men som et
tegn for at man reelt tar dette ansvaret på alvor.

Utfordringen blir rett og slett å fylle appellen
om leserinvolvering og debatten om publisistisk
grunnsyn med et meningsfylt innhold. Det samme

kan sies om redaktørrollen. Forfaller redaktørrollen
så forfaller offentligheten.

Generelt er det grunn til å være oppmerksom på
en forskyvning i styrkeforholdet mellom den øko-
nomiske kapital og den symbolske og sosiale kapi-
tal. Men denne utviklingen er ikke så entydig at vi
kort og godt kan oppsummere tilstanden i norsk
medieverden med å si at seddelpressen har overtatt
for partipressen. Til det står den symbolske kapital
for sterkt, til det nyter redaktørinstituttet for sterk
støtte, til det er dets institusjonelle vern for godt
forankret.

Derfor er da heller ikke den redigerende makt
fordunstet. Redaktøren er ikke havnet på museum.
Dette siste bildet brukte presse- og frlagsmannen
Trygve Ramberg som en fantasieggende advarsel i
et elegant innspill til en debatt om redaktørrollen i
1976. Han mante da fram et bilde og antydet reto-
risk at det den gang kunne ligge bare ti-tolv år fram
i tiden. Han så for seg hvordan de besøkende på
“Pressemuseet” kom forbi “en merkelig, nedslitt,
stollignende gjenstand med spindelvevet hengende
ned fra svingstangen. Med store øyne leser de:
Redaktørstol.” Guiden forklarte at på denne stol
satt en gang en mann som hadde “tiltatt seg alt for
stor makt og som led av den hallusinatoriske vrang-
forestilling at han forvaltet og forrettet den egent-
lige pressefrihet.” Ramberg beskriver hvordan
guiden senker stemmen og kaller flokken av skole-
barn nærmere seg, og forklarer: “Til slutt ble man-
nens selvbevissthet så uutholdelig at han rett og
slett stod i veien for utvikling av sann ytringsfrihet
og samfunnsnyttig informasjon. Når den gamle sto-
len hans er kommet hit til Pressemuseet, er det som
et memento til skrekk og advarsel fra den mørke
persondyrkelsen i norsk pressehistorie.” I Trygve
Rambergs retoriske fabel står skolebarna “som lys
og henger ved guidens munn, mens han avdekker
redaktøruhyrets antidemokratiske maktovergrep: -
Selv trodde han, sier guiden, at han skulle overleve
fordi ingen kunne finne på noe som var bedre. Det
viste seg å være en overmåte feilberegning”. (Ram-
berg 1976:50)

Når det ikke gikk slik, og det heller ikke vil gå
slik, skyldes det nettopp det institusjonelle reisverk
som er bygget opp omkring redaktørrollen.

Det skyldes også medie- og redaktørmaktens
mangfoldighet. Kanskje skyldes det også en vilje
og evne til å reformulere og reforhandle medienes
samfunnskontrakt, og til å reflektere over redaktør-
rollen.
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 Noter

1. Ludvig Mariboe som i 1824 utga opposisjonsbladet
Patrouillen.

2. H. Foss Reimers artikkel om Friele i Morgenbladets
100-års utgave 1.1.1919.
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