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Trykkefrihetens grenser 

 På sporet av en flerstemmig offentlighet i Danmark-Norge før 1814 

 

I 1799 ble det publisert en forordning i København med tittelen Forordning, som nærmere 

forklarer og bestemmer Trykkefriehedens Grændser. Dette var et paradoksalt dokument. På 

den ene siden handlet det nok en gang om det mest bejublede tema i det siste tiåret av 1700-

tallet; trykkefrihet. Det skrev  seg inn i den frihetselskende offentlighetskulturen med en 

åpningstale til trykkefrihetens pris. ”At, ligesom det i Almindelighed er Vort Ønske og Vor 

Villie, at enhver af Vore kiære og troe Undersatter skal nyde al den Friehed, som kan bestaae 

med Orden i Staten; saa ynde Vi og især Trykkefrieheden […]”. På den annen side innførte 

forordningen dødsstraff for å kritisere konge og fedreland, og hadde som klar og effektiv 

målsetning å kneble offentlig diskusjon om styreformer, politikk og administrasjon av 

Danmark-Norge. De ”Grændser” som her ble trukket opp, skulle også vise seg effektive. Den 

kritiske debatten forstummet, inntil trykkefriheten dukket opp igjen i Norge i 1814, i Danmark 

ikke før 1848. 

1814-grunnlovens § 100, ”Trykkefriehed bør finde Sted” står i norsk historieskirving 

som selve symbolet på frigjøringen fra det foregående eneveldets sterke begrensninger på 

offentligheten. Den ses ikke minst som en reaksjon på 1799-forordningens bestemmelser. 

Dermed anskueliggjøres de historiske motsetningene mellom frihet-ufrihet, konstitusjonelt 

kongedømme versus enevelde. 1799-forordningen og dens ”Grændser” utgjør skyggesiden i 

dette relieffet. Likevel var ikke den lovsangen til trykkefriheten som vi også finner i 

forordningen bare tomme ord. 1790-tallet hadde vært preget av en diskuterende og kritisk 

offentlighet, slik Habermas definerer den i sin analyse av den borgerlige offentlighetens 

fremvekst på 1700-tallet. For Habermas var den kritiske og diskuterende offentlighet et sted 

for et politisk resonnerende publikum, i motsetning til en mer pluralistisk offentlighet der 

interessemotsetningene får stadig større plass.1 En viktig side ved den senere pluralistiske 

offentligheten, er at resonnementet og fornuften er erstattet av kompromisser mellom de ulike 

interessegruppene, ”under påtrykk fra gata”, som det står å lese i Habermas’ utlegning.2  

Oppfatninger av 1700-tallets offentlighet som resonnerende og kritisk har spilt en 

betydelig rolle innen nordisk historieskriving også uavhengig av Habermas’ teori, blant annet 

takket være Jens Arup Seip og hans mye siterte artikkel fra 1958, ”Teorien om det 

opinionsstyrte eneveldet”.3 1790-tallets offentlighet har dermed hovedsakelig vært oppfattet 
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som en kritisk opinion konstituert av en høyt dannet klasse av skribenter, der man har 

postulert en viss grad av konsensus i meningsytringene.4 Offentligheten under eneveldet 

hadde imidlertid også andre stemmer enn de som fascinerte Habermas og Seip, stemmer som 

på mange måter har falt i skyggen av den mer selvbevisste og eksklusive opinionen som disse 

beskriver.5  Denne artikkelen vil forsøke å sirkle inn områder der eneveldets grenser kan ha 

vært vide nok til å romme en bredere og annerledes definert ytringsfrihet i den dansk-norske 

offentligheten. Det som viser seg der, er en samtale som siden har blitt glemt, en form for 

direkte kommunikasjon mellom makten og borgerne som fikk utfolde seg, i teori, i praksis og 

i fraværet av en medierende og fortolkende journalist. 

 

Eneveldets trykkefrihet 

Kronprins Frederik, som strammet inn trykkefriheten i 1799, var den samme som etter 1784 

hadde innledet det som ofte beskrives som trykkefrihetstiden. Denne var ikke grunnlagt på 

noen lovendring, men var knyttet til en ny åpenhetspraksis. På 1780-tallet begynte nemlig 

regjeringen å offentliggjøre meddelelser i forbindelse med lovgivningsarbeid, samtidig som 

den også forsynte nye lover med lengre innledninger som forklarte bakgrunnen for lovene.6 

1780-tallet var i det hele tatt preget av reformarbeid, og da en av reformkommisjonenes 

medlemmer publiserte forarbeidet til de aktuelle reformene, ble regjeringens arbeid lagt ut til 

bedømmelse mens det ennå var i sin begynnelse.7 Denne åpenheten ble tolket som en 

invitasjon til en offentlig meningsutveksling.8 Borgerne kunne komme med innspill før 

arbeidet ble avgjort, noe som kan indikere at denne åpenheten hadde en politisk deltakende 

funksjon. Invitasjonen til deltakelse førte imidlertid på dette tidspunktet til diskusjoner om 

reformer innenfor et statssystem, ikke statsformens legitimitet i sin helhet. Ennå hadde ingen 

fransk revolusjon gitt den offentlige diskusjonen de skrekkbildene som skulle høyne 

spenningsnivået i de offentlige debattene. I Danmark-Norge kom et merkbart skifte i 1793, da 

nyheten om henrettelsen av Ludvik XVI nådde frem til København samme dag som studenter, 

matroser og arbeidere barket sammen i flere gateslagsmål i byens gater. Slagene, som ble 

møtt med brutale motreaksjoner fra militæret og politiet, har fått navnet Posthusfeiden, og blir 

ofte fremstilt som et skifte i den dansk-norske opinionen.9 Årsaken var at det opplyste 

borgerskapet nå ble skremt ved synet av ukontrollerte folkemasser, og flere ledende skribenter 

endret synet på revolusjonen med klare henvisninger til hva de hadde sett i København under 

Posthusfeiden.10 På 1790-tallet fortsatte et mer moderat revolusjonssvermeri, som likevel mot 

slutten av tiåret endte i en kritisk offentlighet der konstitusjoner, revolusjoner og alle former 

for frihet, likhet og brorskap ble diskutert som alternativer til den rådende orden. Dette var en 
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langt mer undergravende virksomhet enn den diskusjonen som regjeringen opprinnelig hadde 

invitert til med sin åpenhet. 

Man kan dermed hevde at prinsippet om offentlighet som var blitt innledet av det nye 

regimet fra 1784 hadde en demokratisk side som gikk forut for det offentlige resonnementet 

Ved å legge deler av regjeringens arbeid frem for offentligheten, skilte man ikke mellom 

dannet og udannet, profesjonell meningsbryter og menigmann. Åpenheten kan tvert i mot sees 

som et ønske om å hente legitimitet hos et bredere definert publikum der noe av poenget også 

var å vise frem meningsmangfoldet og de ulike interessene knyttet til en sak. Denne strategien 

kom spesielt godt til uttrykk da regjeringens Christian Colbjørnsen offentliggjorde et 

klageskriv fra godseierne sendt til kongen i forbindelse med reformene av jordbruket i 1788. I 

dette skriftet, som slettes ikke var ment som annet enn direkte tiltale mellom en mektig 

interessegruppe og statens overhode, detroniserte Colbjørnsen gruppens kollektive makt ved å 

legge den frem til alles vurdering. Klageskrivet var uforenlig med offentlighetens lys, fordi i 

dette lyset hvor ”det felles beste” hadde den retoriske føringen, sto skrivet frem som et tydelig 

uttrykk for særinteresser. Klageskriftet ble publisert i sin helhet, og fikk tale for seg. 11  

Tidsskriftene som nevnte denne publikasjonen kommenterte ikke selve innholdet i 

redegjørelsen, men konsentrerte seg om å notere det positive i selve åpenheten.12 Ikke dermed 

sagt at den invitasjonen som offentligheten leste inn i disse offentliggjøringene ikke ført til 

meningsutvekslinger. Tvert i mot skulle regjeringens etterspørsel etter innspill vise seg å svare 

til et overveldende behov for å gi sitt besyv med i sakenes anledning. På et tidspunkt forelå 

det så mye som 63 stridsskrifter om samme emne til anmeldelse i ett og samme tidsskrift, 13 

noe som åpenbart overskred medienes evne til å bearbeide eller absorbere 

meningsmangfoldet. I dette tilfellet innebar det at tidsskriftet ikke var i stand til å 

kommentere, kritisere og organisere de mange stemmene til en oversiktlig opinion. Den forble 

flerstemmig og uregjerlig. Pamflettenes betydning og utbredelse i 1700-tallets offentlighet er 

uttrykk for den samme uregjerlige flerstemmigheten.15 Pamflettene gir et særlig godt uttrykk 

for det uoversiktlige ved 1700-tallets offentlighet, fordi de fremsto som private og 

individuelle tilsvar til maktens offentliggjøring.16  

Regjeringens offentliggjøringspolitikk ga likevel raskt støtet også til utbredelsen av 

tidsskrifter som videreførte og bearbeidet den uoversiktlige responsen. Det var tidsskriftene 

som utviklet kritisk debatt og forsøkte å uttrykke en opinion med færre stemmer. Slik bidro 

disse til en resonnerende offentlighet, uten at den dermed var preget av konsensus. Minerva 

var et ledende skrift i denne sammenheng, og ble startet året etter at kronprins Frederik begikk 

statskupp.17 De fleste av de tidsskriftene som omtales fra denne periodens kritiske offentlighet 



 4 

kan godt leses inn i Habermas’ offentlighetsbegrep der nettopp dannelse sto sentralt. Denne 

avanserte kritiske offentligheten ble utøvd av en engere krets københavnere som ikke egentlig 

befant seg veldig langt fra makten, og det er disse som i analysene av 1700-

tallsoffenntligheten har blitt møtt med størst interesse. Her skal vi imidlertid fortsette å 

forfølge de andre stemmene, og dvele ved pamflettskrivernes uryddige opphavssituasjon. 

Hvor kom de fra, de som ikke tilhørte maktens sentrum, og hvordan forsto de trykkefrihet? 

Enkelte av dem ville snu dannelsesbegrepet på hodet og hevde en trykkefrihet som ikke 

dreide seg så mye om å danne borgerne ovenfra, som om å opplyse fyrsten, - nedenfra, eller 

fra periferien i et rike med mange lokale offentligheter.  

 

Trykkefrihet nedenfra 

På 1790-tallet fantes det nemlig en rekke mer perifere skribenter, perifere i form av deres 

geografiske og posisjonsmessige plassering i forhold til maktens sentrum. Disse opererte 

uavhengig av hovedstadens sosiale nettverk, og blant dem finner vi trondheimsskribenten 

Mathias Conrad Peterson. Peterson ble redaktør av Trondheims adresseavis i 1795, og startet 

sitt eget tidsskrift som innstikk i adresseavisen i årene 1798−99.18 Dette innstikket, 

Qvartbladet, kan nesten i sin helhet sies å være viet til trykkefriheten, nettopp i de årene da 

kongemakten var i ferd med å utarbeide betingelsene for dens grenser. De to første numrene 

består av det Peterson presenterer som sin Troes Bekjendelse Her står det å lese at: 

 

Med den Rettighed at tænke, som Skaberen forundte os, forenede han endnu en anden, 
uden hvilken hiin vilde være meget ufuldkommen, nemlig den Rettighed, at forklare 
sine Tanker, som skeer, deels ved at tale og deels ved at skrive.19  

 

Petersons Qvartblad er som nevnt viet trykkefriheten, som han riktignok oftest kaller en 

rettighet. Det viser seg at Peterson har en vid forståelse av denne. Peterson er nemlig ikke 

bare opptatt av at publikasjoner skal spre dannelse og kunnskap til borgerne, - men at 

borgerne selv skal bidra med opplysninger til kongemakten. Dette har han til felles med flere 

skribenter, for han siterer fra Politisk og Physisk Magazin, som kommer ut i København, når 

han løfter frem et forslag om at det burde blitt stiftet en ”uindskrænket privilegeret patriotisk 

Journal” for enhver stat, hvis oppgave skulle være å informere regenten om ”Folkets klager, 

afhjælpe Misbrug, indføre gavnlige med Almeenstemmens Krav passende Forbedringer og at 

erfare Folkets Villie”.20 Peterson presiserer at dette organet skulle være åpent for enhver 

borger, og at man skulle kunne ytre seg anonymt. Journalen skulle forstås som en ”beskeden 

Folkestemme”, et ”Statsbarometer” for regenten.21 Peterson, som selv delvis bekjenner seg 
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(ved sin Troes Bekjendelse) til et opplysningsbegrep som oppdrar folket, bidrar altså samtidig 

til den offentlighetsideen der kommunikasjonen går to veier. Ikke bare ovenfra og ned, men 

også nedenfra og opp. Dette kommer særlig godt til uttrykk når Peterson etter et 6 måneders 

opphold i 1799 beslutter å gjenoppta Qvartbladet, nettopp fordi trykkefriheten nå trues. Det 

var da allment kjent at regjeringen forberedte en forordning til innskrenkning av 

trykkefriheten, og København var i det hele tatt preget av rettssaker mot publisister som 

Malthe Conrad Bruun og P.A. Heiberg.22 Peterson ser seg nødsaget til å ta opp igjen sitt 

qvartblad, og slår på nytt opp sine prinsipper for skriverettigheten. Han presiserer nok en gang 

hva denne skriverettigheten går ut på, og har nå helt overtatt ambisjonen som tidligere var 

sakset ut fra Politisk og Physisk Magazin, men nå i egne ord.  

 

Mangen Privatmand, som kjender lokale Ting, er undertiden bedre underrettet om hva 
der i enkelte Tilfælde bør skee til Bedste for Folket, end Regenten og hans adelige 
Regjeringshjelpere, som fra deres Jupiters Sæde ikke kunne, og mange gange ikke gide, 
skue ind i alle Kroge.23 

 
 
 
Ideen til en journal der folkets stemme skal komme til uttrykk, opererer her tydeligst på 

idéplanet, men denne offentlighetstanken er nærværende flere steder i 1700-tallets skrifter. 

Man finner den samme oppfatningen innenfor en hel rekke lokale offentligheter under 

eneveldet, slik som i tidsskriftet Den snaksomme Bergenser, der utgiveren Bernt Børresen 

argumenterer troskyldig for at bondens kunnskap vil bli tatt i betraktning så snart kongens 

menn blir utsatt for denne lokalkunnskapen, i dette tilfellet om den lokale topografi i 

anledning en ny postvei. ”De, som have forfattet Ordre, kiende nok ligesaa lidet de Steders 

Beliggenhed og Natur, hvor igiennem Posten herefter skal passere, som jeg Gaderne i 

Constantinopel.”, lar Børresen bonden si i sin argumentasjon for at lokalkunnskapen skal 

spres via offentligheten oppover - til fyrstens orientering.24  

 

En perifer offentlighet – etterspurt fra maktens sentrum 

En slik tanke om en desentralisert offentlighet har virket perifer for ettertiden, i betydningen 

uviktig. Men dens perifere status var i virkeligheten først og fremst knyttet til distansen til 

maktens sentrum. Dessuten var den ikke mer uviktig enn at den ble formulert også fra 

maktens sentrum, i form av en etterspørsel. Vi finner nemlig at kongemakten til tider selv 

ønsker en kommunikasjon der folket taler til kongen angående relevante temaer. Vi kan blant 

annet tolke den nye åpenheten på 1780-tallet på denne måten, men en slik oppfatning kom 
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enda klarere til uttrykk da Frederik V allerede i 1755 sendte ut invitasjoner til borgerne om å 

publisere mer, i en Kgl Indbydelse til at indsende almennyttige økonomiske og fysiske 

Avhandlinge. I denne innbydelsen sto det å lese at  

 

Studeringer hjælper meget til et Lands Velfærd; andre Videnskaber og Kunster ogsaa. 
 
Hvor begge Deele ere i en ønskelig Flor og Drift, der er og Indbyggernes Lyksalighed 
paa sin Høyeste Spidse. 
 
Dette har ingen bedre indseet, end hans Majestet, Vor nu-Værende Allernaadigste 
Monark, der saa glæder sig ved at forfremme Studeringer i Sine Riger og Lande, og er 
saa Nidkjær for at bringe alle Slags Kunster og nyttige Indretninger til 
Fuldkommenhed.25  

 
 
Etter en del innledende ord om kongens fortreffelighet som den høye beskytter av 

kunnskapsproduksjon, oppmuntres undersåttene til ikke å la sine ”avhandlinge”, det vil si 

kunnskaper om dette og hint, bli liggende upublisert. Informasjonen må spres. Mer enn 

opinionsdannelse og kritisk vurdering av politisk teori og litteratur, blir det her tydelig at 

det er de nyttige kunnskaper som må løftes frem. Innbydelsen ramser opp Natur-Læren og 

Historia Naturalis, […]  

 

i deres heele Omfang for saavidt de beskæftiger sig med Luften og dens Forandringer, 
som Vind, Veir, Varme, Kulde, m.v. med Vandet og dets Dunster, Ebbe og Flod, 
Brønde, Bader, Floeder, m.v eller og med Jorden, dens Steen, Svovel, Salt, Steen-Kull, 
Metaller m.v. tillige med dens Træer, Planter, Blomster, m.v. Dyrene, Fuglene, 
Fiskerne, Ormene, Insecter, m.v. 
 
Alle Mathematiske Videnskaber, som Geometrien, Astronomien, Statiqven, 
Hydrostatiqven, Hydrauliqven, Optiqven, Mechaniqven, Architecturen, saavel den saa 
kaldede Civilis, som Militaris og Navalis, m.v.  
 Medicinen og dens Parter, Anatomien, Chirurgien, Botaniqven, Chymien, 
Apothekerkunsten, m.v. 
 Alle Kunster og Profesjoner, især Fabriqver og Manufacturer.26 

 

 

I tillegg kommer skogsdrift, fedrift, fiskerier og stutterier, handel og økonomi, ”Med faa Ord! 

Alle de Indsigter, som tiener til at vedligeholde Landets Velstand, formindske Udgifterne, 

formere Indkomsterne […]”.27 Det vi ser her er blant annet et uttrykk for 1700-tallets 

kameralistiske tankegang, der den eneveldige staten fatter større interesse for sine 

økonomiske sider.28 Innbydelsen røper et behov for å hale ut undersåttenes kunnskaper i 
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statens, dvs regjeringens eller kongens, interesse. Kongemakten innser at den ikke besitter de 

nødvendige praktiske innsikter som hører statsøkonomien til innenfor regjeringens egne 

sirkler. Det er verdt å legge merke til at det ikke er meninger, men kunnskaper som 

etterspørres. Disse kunnskapene er knyttet til undersåttenes plassering utenfor makten. Det er 

deres perspektivbaserte kunnskaper kongemakten er ute etter.  

Indbydelse er et godt valgt ord. Kongen trenger den informasjon som finnes i rikets 

mange kroker, slik også Peterson senere ordla seg. Den jordnære ambisjonen viser seg i en av 

kongens retningslinjer for hvordan man skal svare til innbydelsen, nemlig ”ikke prale med at 

viise en stor Læsning, men heller ved grundige Anmærkninger alleene gotgiøre sine 

Opdagelser”.29 Kongen presiserer til og med at innbydelsen gjelder for alle som besitter 

relevant kunnskap, ”[…] være hvem der vil, Høy eller Laug, Adel eller Uadel, Geistlig eller 

Verdslig, Lærd eller Ustuderet, være meget velkomne”.30 Innbydelsen strekker seg langt når 

det gjelder å definere sine intenderte mottakere. Den oppfordrer hvem som helst til å meddele 

seg ved å trykke skrifter. Også de hvis muligheter for å få trykket sine informasjoner er 

begrensede, blir oppfordret til å sende skrevne tekster direkte til Geheimeråd Moltke som vil 

ta i mot og mangfoldiggjøre alt av nytte. For at det ikke skal være tvil, presiseres det at 

innbydelsen gjelder begge rikene og provinsene. Innbydelsen anstrenger seg dermed nettopp 

for å strekke seg helt ut til kongerikets ulike periferier. ”Man haaber, enhver retskaffen 

Undersaat i begge Rigerne og de øvrige Provincer vill contribuere hertil, alt hva de kan 

[…]”31  

Innbydelsen fra 1755 resulterte i opprettelsen av ett av de eldste dansk-norske 

tidsskriftene, redigert av regjeringens egne menn, nemlig Danmark og Norges Oeconomiske 

Magazin. Dermed var kongens invitasjon et viktig ledd i utviklingen av den dansk-norske 

offentligheten. Innbydelsen ble oppfattet som en oppmykning av sensurbestemmelsene, og det 

fulgte en sterk økning av publikasjoner omkring de etterspurte temaene i alminnelighet. 32 Det 

bemerkelsesverdige i denne sammenheng er hvordan offentligheten som innledes her funderes 

på en direkte kommunikasjon mellom konge og folk, folk og konge, uten det borgerlige 

mellomleddet som man oftest setter inn som medierende instans mellom de to sfærene.   

En liknende invitasjon kan leses inn i Struensees opphevelse av sensuren i 1770. 

Kongens livlege, Struensee, regjerte i den syke Kristian VIIs sted i årene 1770-72. I 1770 

sendte han ut et reskript, det vil si en kongelig befaling, om sensurens opphevelse der det 

oppmuntres til undersøkelser, riktignok med mindre vekt på praktiske nyttekunnskaper. Like 

fullt, reskriptet oppfordrer til ”Sandheds upartiske undersøgelse”, fordi dette skal avsløre 
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misbruk og gamle fordommer, og det oppfordrer til skribentvirksomhet uavhengig av 

standsbakgrunn og bekjentskaper.33   

Slike oppfatninger av offentligheten ser den ikke først og fremst som et felt for å 

uttrykke dannet opinion, men like mye som et felt for bekjentgjørelsen av perspektivbaserte 

kunnskaper. De likner på åpenhetsstrategien etter 1784 ved at offentligheten tenkes 

konstituert i flere trinn, der den første er offentliggjøringen i seg selv, som etterfølges av 

borgernes mer eller mindre umiddelbare tilsvar fra sitt ståsted. Dernest kommer et tredje 

moment inn, nemlig den resonnerende diskursen med kritikken og bearbeidingen av de mange 

stemmene. Åpenheten i denne offentligheten rommet et viktig prinsipp om at informasjon 

skulle deles, like mye som meninger skulle brytes. En slik informasjonsdeling kan paradoksalt 

nok knyttes direkte til eneveldets begrensninger på trykkefriheten, nærmere bestemt dets 

restriksjoner på å blande informasjon og fortolkning. På denne måten var det ikke rom for å 

utvikle det profesjonelle fortolkende mellomleddet som en journalist ville ha representert. Det 

var imidlertid nettopp i den journalistiske skikkelsens fravær at undersåttenes 

perspektivbaserte kunnskapsutveksling kunne utfolde seg.  

 

Eneveldets forbud mot ”nouvellisters raisonnements”  

Fremstillinger av 1790-tallets offentlighet som overser prinsippet om deling av informasjon 

utelater et element ved denne offentligheten som i all sin begrensning også ga publisistene og 

leserne en form for frihet – en tolkningsfrihet der journalistens styrende hånd over 

betydningen var fraværende. Det hadde nemlig vært et styrende prinsipp for den tidvis 

begrensede trykkefriheten i Danmark-Norge at informasjon og oppfatninger ikke skulle 

blandes. Prinsippet kom først til uttrykk i en sensurinstruks utgitt i 1701, i den trykte pressens 

første tid, der det het at ”Iligemaade kand forbigaaes Nouvellisternes raisonnements eller 

andris discourser over det som passerer […] og haver kund at befatte sig med det som 

refereris at virkeligen sig have tildraget.”34  

Skillet mellom nyhetsformidling og ”raisonnements” går som en rød tråd gjennom 

1700-tallets offentlighet, særlig tydelig gjennom arbeidsdelingen mellom de periodiske 

skriftene på den ene siden, som gjerne trykket betraktninger og resonnementer, og avisene på 

den andre, som holdt seg til ren informasjon i form av annonser og rapporter om anløpne 

båter, fødte, viede og døde og lignende.35 Denne arbeidsdelingen var viktig for den dansk-

norske offentlighetspolitikken under hele 1700-tallet. Den gjorde seg fremdeles gjeldende da 

redaktøren av bladet Dagen ble tiltalt for å ha brutt sensurbestemmelsene i 1804. I den 

påfølgende rettssak ble det et viktig tolkningsproblem i skyldspørsmålet hvorvidt Dagen 
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skulle betraktes som avis eller periodisk skrift.36 I denne arbeidsdelingen var de som 

produserte nyhetene avskåret fra å mene noe om deres betydning. Avisredaktørene ble 

primært betraktet som samlere av nyheter, og det var også dette ordet som ofte ble brukt om 

dem.37   

Når avisredaktørenes rolle består i å samle snarere enn å redigere og å mene, muliggjør 

det en mer flerstemmig offentlighet. 1700-tallets offentlighet var ikke samstemt, ifølge 

kriteriene til autoriteter som Holm, Seip og Habermas.38 Derimot hadde publicum mange 

uavhengige stemmer i en offentlighet som mer enn noe annet var preget av leserinnlegg og 

diskusjoner på kryss og tvers av stender, posisjoner og økonomisk stilling.39 Journalistikken 

kom senere, og innebar at det kilte seg inn et fortolkende element mellom publikum og 

makt,40 noe som også er karakteristisk for journalismen på 2000-tallet.41 Ja, som kanskje når 

sitt høyde- eller bunnpunkt i det som nylig er blitt kalt kommentariatets diktatur.42 I fraværet 

av den kommenterende reporter eller journalist, måtte 1700-tallets ulike stemmer snakke 

direkte til hverandre, uansett hvor langt de var plassert fra hverandre i samfunnshierarkiet. Det 

er derfor et påtakelig innslag av direkte tale i eneveldets skrifter, også ut over det som finnes i 

pamflettskrivingens uryddige kommunikasjon. 

Den direkte talen preget fortsatt avismediet i Danmark-Norge da den første egne 

norske nyhetsavisen ble startet i Christiania i 1807. Nyhetene ble hovedsakelig publisert som 

Udtog fra andre aviser, eller som rene gjengivelser av brev, proklamasjoner og kapitulasjoner 

fra den pågående krigen som Danmark-Norge nylig var blitt en del av. Nyhetene ble gjengitt 

så fullstendig som mulig, noen ganger så fullstendig at flyveblader som ble gjengitt i avisen 

ble opptrykket ordrett, inkludert opplysningene om opprinnelig boktrykker og utgiversted. 

Denne avisen, med det litt seige navnet Efterretninger og Opmuntringer angaaende de 

nærværende Krigsbegivenheder, var fylt opp av ukommenterte utklipp og sitater, ’Til 

Publicum’, ’Medborgere!’. 43  Blant disse finner vi også direkte tiltale fra kongemakten til sine 

undersåtter når redaktøren trykker opp proklamasjonen som tidligere hadde blitt spredt til 

undersåttene under det engelske angrepet av København som hadde trukket Danmark-Norge 

inn i krigen: ”Man læser nu følgende Proclamation: Til Kongens troe Undersaatter […]”.44 

Redaktøren rydder plass for tekstutdragene ved innledende bemerkninger om hvor teksten 

først er publisert, men ut over dette får den alltid tale for seg selv. Avisen rommer utklipp 

etter utklipp, og redaktørens egne meninger strekker seg ikke lenger enn til å fortelle i fotnoter 

hvordan den enkelte etterretning står i forhold til andre innkomne nyheter som er trykket 

andre steder i avisen. Redaktøren er fortsatt en samler, som det står under avistittelen, Samlet 

og Forlagt af Præst Wulfsberg i Christiania.  
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Kommunikativ makt mellom kritikk og informasjon  

Det som senere ble kalt journalistikk var mer eller mindre forbudt som del av ”nouvellisters 

raisonnements”, og kan dermed ses på som ett av mange uttrykk for ufrihet under eneveldet. 

Det er likevel slående hvordan forbudet mot ”raisonnements”, dvs der informasjon og 

synspunkter serveres som ett og det samme, ikke nødvendigvis begrenset ytringsfriheten. I 

stedet kan man hevde at den, i alle fall ideelt sett, ga rom for en bredere fundert offentlighet 

fordi ytringsfrihet ble tolket som en invitasjon om å delta i menings - og 

informasjonsutveksling på bred basis. Dette viser seg også etter 1799-forordningen, for 

eksempel da Niels Wulfsberg ble lei av sin nøytrale nyhetsformidling i krigsavisen 

Efterretninger og Opmuntringer angaaende de nærværende Krigsbegivenheder, og besluttet å 

lage et nytt blad, som nettopp skulle blande meninger og informasjon, i strid med den rådende 

offentlighetspolitikken. Wulfsberg ville starte et blandet tidsskrift, Tiden, og i 

åpningsnummeret i januar 1808 henvendte han seg til eneveldets modellmottaker, regenten, 

med en beskrivelse av bladets profil. Tiden skulle tilby regenten en opplysende offentlighet, 

men nok en gang er det en offentlighet som snakker oppover 

 

Til Danmark og Norges Frederik. 
 

  Ædle, Kongelige Prinds! 
 
Til Dem, til Dannerrigets Repræsentant og tilkommende Styrer, der Intet 

foragter som angaaer Fædrelandets Vel, det monne komme fra Palladset eller Hytten, 
fra det glimrende Genie, eller fra den Ubekjendte, hvis Flid arbeider i Stillhed; - til Dem 
indvier jeg, Dem helliger jeg disse Blade, og hva Godt, hva værdigt til Opmærksomhed 
deri maatte findes.45  

 
 

Wulfsbergs tilegnelse står i samme tradisjon som Frederik Vs Indbydelse til ”Høy eller Laug, 

Adel eller Uadel, Geistlig eller Verdslig, Lærd eller Ustuderet,” fra 1755, og dette på tvers av 

at blant annet 1799-forordningen i mellomtiden hadde strammet inn trykkefriheten. Også 

Wulfsbergs nye blad skulle opplyse monarken om de perifere perspektivers innsikter, ”det 

monne komme fra Palladset eller Hytten, fra det glimrende Genie, eller fra den Ubekjente.”46  

Det som er karakteristisk ved denne offentligheten, er at den på tvers av begrensninger 

holder frem et forholdsvis åpent kommunikativt felt. Riktignok vil også en redaktør, eller en 

Samler i 1700-tallets ordbruk, utøve makt i sin utvelgelse og plassering av nyheter og 

leserinnlegg. Likevel har redaktørene av slike publikasjoner, disse samlerne, spilt liten rolle i 
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forsøkene på å stille opp journalistikkens anegalleri på 17- og 1800-tallet. Man har ikke latt 

seg imponere av aviser som lar seg kjøpe til å bli offentlige kunngjøringsblader for 

kongemakten, slik som de berlingske aviser gjorde i 1808, og slik den andre store 

københavneravisen Collegial-Tidende fungerte forut for dette, dessuten også slik Wulfsberg 

selv skulle komme til å gjøre senere. I slike aviser ble det publisert meldinger fra hoffet og 

næringslivet, skildringer av teateroppførelser og lokale og internasjonale nyheter, men 

fraværet av en journalistisk styrende hånd har møtt misbilligelse i senere fremstillinger.47 Det 

samme gjelder den journalistiske ”interesseløshet” man har latt definere Wulfsbergs klipp-og-

limvirksomhet i Efterretninger og Opmuntringer. 48 Ytringsfrihet og kritisk journalistikk er 

blitt så sammenklemte i den moderne retorikken om emnet at elementet av direkte tiltale 

mellom makt og folk er kommet ut av fokus.49 Det kan se paradoksalt ut at nettopp eneveldet 

skulle gi rom for denne samtalen. På den annen side hadde den en parallell i en annen av 

eneveldets kommunikasjonslinjer som gikk nedenfra og opp, nemlig supplikkinstitusjonen, 

der folk kunne skrive direkte til kongen og få svar.50   

Trykkefriheten under eneveldet hadde altså noen sider som kan åpne opp for nye 

spørsmål til motsetningsparet enevelde - fri forfatning, trykkefrihet og trykkefrihetens 

grenser. Grensene under eneveldet kan ha gitt rom for en tenke- og skriverettighet som i 

ettertiden er mindre påaktet, fordi de forbød den medierende meningsstyring. Ikke dermed 

sagt at dette fraværet var uproblematisk. Da den engelske flåten ankom København høsten 

1807 var samleren av de Berlingske Tidene pliktoppfyllelse som nøytral samler en av 

årsakene til at københavnerne ikke forsto at de sto foran et militært angrep. Redaktøren kunne 

ikke utmale den militære karakter av flåtens ankomst, og beskrev ankomsten i beskjedne 

notiser som så ut til å melde om et fredelig vennskapsbesøk.51 Men til tross for slike 

begrensninger kunne man under perioder av eneveldet med en viss rett og overbevisning 

besynge og utøve skrivefriheten,,selv om den tilsynelatende var berøvet mye av sitt kritiske 

potensial. Det var en ytringsfrihet som var mindre kritisk, men samtidig mer grenseløs. Den 

omfattet stemmer som i større grad talte direkte, fra sine respektive ståsteder, og som var 

mindre omformet av mediene selv. Offentliggjøringen av de mange stemmenes ulike 

perspektiver var likevel med på å skape det kritiske potensialet, slik Christian Colbjørnsen 

hadde visst å gjøre nytte av da han publiserte klageskrivet som var ment å virke bak lukkede 

dører. Kommentarer var overflødige. I offentlighetens lys ble alle godseiernes argumenter 

stående som uttrykk for særinteresser. Problemet var ikke så mye at særinteresser ikke kunne 

komme til uttrykk, som at akkurat disse særinteressene hadde forsøkt å unndra seg 

offentligheten, og det var der trusselen mot det allmenne vel lå. Det er i denne ukommenterte 
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offentligheten av direkte tiltale vi kan komme på sporet av noen av de glemte prinsippene for 

forholdet mellom politisk makt og ytringsfrihet, og disse kan være verdt en videre analyse.  
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