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Vis flere 

- Krev kvalitet 
- Grunnloven ble tuftet på en frihetsidé som er høyaktuell i
internettalderen:
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Forfatter: Av Haakon Flemmen

Kravet om trykkefrihet fram mot 1814 gikk hånd i hånd med en
idé om at kvaliteten på ytringer måtte sikres. Det kan vi lære
av i internettalderen, mener professor Kjell Lars Berge.

- I dag er det grunn til å minne om debattene på 1700-tallet,
der kravet om ytringsfrihet var nært forbundet med et ideal om
opplysning og kvalitet på ytringene, sier Kjell Lars Berge,
professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Han forsker på debatten som førte til at Norge fikk en så
radikal paragraf om ytringsfrihet i Grunnloven. Et viktig ideal
den gangen var at utdanning og institusjoner skulle sikre et
fornuftig offentlig ordskifte. Og dét er minst like aktuelt i dag,
mener Berge, som etterlyser en «kvalitetssikret» offentlighet
på nettet. 

Kvalitet 

- Vi må huske at nettavisene bidrar til å legitimere ytringene
de formidler. Da er det problematisk at aviser som Dagbladet
og VG åpner for en populistisk og banal samtale på nettet.
Her gjelder jo ingen kvalitetskrav i det hele tatt. Dette i
motsetning til aviser og tidsskrifter, der de som ytrer seg
tvinges til å tenke på og forstå kvalitet. Det er tankevekkende
at det nettopp er disse kanalene som nå er under størst
økonomisk press, sier Berge. 

Han slutter seg til idéhistoriker Quentin Skinners oppfordring
om å gjenopplive frihetsidealene fra 1814. Frihet forutsetter at
staten sikrer alles mulighet til å ytre seg og påvirke politikken,
hevdet Skinner i Klassekampen 30. mai. 

Står for fall? 

- Vårt demokrati har som forutsetning at det finnes et system av tidsskrifter, papiraviser, nettaviser og bøker som
sammen sørger for en offentlig kvalitetskultur. Alt dette utgjør samlet sett den norske litteraturpolitikken, som nå
kanskje står for fall, sier Berge, som sikter til at ulike støtteordninger nå er under omlegging. 

Han understreker at forkjemperne for ytringsfriheten på 1700-tallet la stor vekt på at en offentlig samtale skulle
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bringe samfunnet som helhet framover. Det var også bakgrunnen for at Johann Friedrich Struensee, som i 1770
til 1772 regjerte i den syke kong Christian 7s sted, innførte total trykkefrihet, riktignok for en kort periode. 

- Samfunnet, staten og livsforholdene skulle utvikles med utgangspunkt i vitenskapelig, etterprøvbar kunnskap.
Tanken var at frie undersøkelser, som ga slipp på gamle fordommer, ville bidra til en positiv utvikling. Her ligger
det en forståelse av at samfunnsdynamikken ikke skal styres av arv, privilegier og private fordeler, men av en
form for høykvalitetskultur. Dette er opplysningstidas beste side - og bidro til at de nordiske nasjonene gikk fra å
være sørgelig perifere til å bli modellstater, sier han. 

Pioneren Peterson 

Berge deltar i forskningsprosjektet «Textualizing Democracy», som tar for seg utviklingen av demokratiet i Norge
i forbindelse med Grunnloven i 1814. 

Selv mener han at en viktig og undervurdert pådriver for ytringsfriheten i Norge var pressepioneren Matthias
Conrad Peterson. Peterson var redaktør av Throndhjemske Tidende, og drivkraften bak en rekke tidsskrifter.-
Peterson var en veldig liberal og radikal ytringsfrihetsstrateg, som spilte en viktig rolle ved å teste bestemmelsen
om ytringsfrihet i Grunnloven. Han ville drive debatt på moderne vis, gjennom tidsskrifter med liberale og radikale
ytringer. Peterson sørget også for å få startet opp 17. mai-feiringen i Trondheim i 1818. Alt dette fikk Karl Johan til
å reagere. Kongen forsøkte å få overprøvd vedtaket fra 1814, noe som utløste en strid om Grunnlovens sjel. Til
slutt kom Høyesterett på banen, og sikret en radikal og liberal tolkning av loven. Selv om det skulle komme
innstramninger av ytringsfriheten seinere, er det her fundamentet for vår norske offentlighetskultur ble lagt. 

Den norske radikalismen 

Berge mener at denne kampen om ytringsfriheten også la grunnlaget for de radikale bevegelsene i Norge. 

- Den ga muskler til Venstre-bevegelsen. Det ble etablert en åpenhet og beredskap for offentlig uenighet, der
standpunkter skulle veies og måles, og der ulike nærings- og klasseinteresser kunne settes mot hverandre
innenfor offentlighetens grenser. Slik ble det lagt til rette for en offentlig debatt uten hindringer. Kampen om
ytringsfriheten skulle bli avgjørende for de seinere radikale intellektuelle bevegelsene. Blant annet var den viktig
for diktermiljøene, som ble så viktige i den offentlige debatten, for Kristiania-bohemen, og så videre. 

Trondheim viktigst 

Men i tida fram mot 1814 var det ikke Christiania som hadde det viktigste intellektuelle miljøet, legger Berge til. 

- Det var Trondheim som hadde den mest interessante intellektuelle kulturen. Her finner vi Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab og en rekke viktige skikkelser, deriblant Matthias Conrad Peterson. Noen av dem ble også
hentet inn til København for å bidra til reformer, kulturliv og universitetsvesen. I Trondheim fantes en langt mer
spennende kultur enn den man kunne finne i det småborgerlige Bergen og i det storkapitalistiske miljøet i
Kristiania. 
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