
Jeg har opplevd det før,  men aldri  så påfal lende som denne gangen.  Desken 

lager en usaklig overskrift ,  og så beklager redaktøren etterpå.   

 

”Desken” er i moderne norsk et begrep for  en skranke bak hvilken både redaksjon og 

redaktører når som helst kan søke dekning.  

 

Det skal godt gjøres å finne en mer latterliggjørende overskrift om frilansernes sak enn ”Poeter 

i generalstreik – nå!”, tittelen som Klassekampen presterte 3. Juni. Artikkelen utsier det 

motsatte av overskriften, nemlig at flere kunstnergrupper må stå sammen og overveie 

generalstreik. Når ”desken” lar poetene gå til generalstreik, svekkes sakens utsagnskraft. 

Dermed er artikkelens opprørske budskap kontraindusert av redaksjonen, nei, unnskyld – av 

desken. 

 

Jeg vil få bruke denne misvisende overskriften som utgangspunkt for en utvidet kritikk, for 

nettopp med Klassekampens debattredaksjon har jeg opplevd bekymringsfulle tendenser det 

siste året.  

 

For vel  et  halvår siden ringer debattredaktøren meg for å  diskutere mine 

meninger. Jeg har i en innsendt artikkel hevdet at TV-diskusjonenes debatt-format er 

ødeleggende for demokratiet. Redaktøren er irritert over mine påstander og refuserer 

artikkelen. Samme sted sender jeg  inn essayet ”Til unge folk”, som senere er publisert både i 

tidsskriftet Vinduet og i USA. I dette tilfelle er det jeg som ringer og ber om debattredaktørens 

begrunnelse. Han mener at konkurransemennesket jeg skriver om ikke finnes, og at 

beskrivelsene følgelig er urealistiske. Essayet blir refusert med denne begrunnelsen. 

 

I begge tilfeller overprøver redaktøren min sosiale og politiske virkelighetsforståelse.  

 

Den Fritt Ord-støttede undersøkelsen av ytringstilstanden for kunstnere var et varsel. Der 

framgår det at ulike kunstnergrupper registrerer innskrenkninger i ytringsfriheten. Flere 

forfatterkolleger har i det siste meldt meg om det samme: Avisene vil ha konforme debatter 

der uenighet kun skal være av tematisk art. 

 



Formsensur har jeg erfart  en del  av gjennom mitt  skrivende l iv, dvs. at artikler 

som har et bestemt (klasse)temperament blir refusert av de s.k. gamle tanter. Også 

Kulturrådets innkjøpskomiteer har latt meg få smake denne middelklassemaktens kamuflerte 

sensurinngrep. Både som forfatter og redaktør av Forfatternes klimaaksjon nettside registrerer 

jeg for tiden en betent emosjonell avverge mot alt som heter kritisk intelligens. Negativitets-

stemplinger er middelklassens knep for å avvæpne kritikk, for livet skal være passe behagelig og 

høflighet er atter en fasade. 

 

Redaksjonen i Klassekampen – NB ikke desken – foreslo å ta ut følgende avsnitt fra min 

kronikk om frilanserne, et avsnitt jeg bestemte meg for å spare til en anledning som denne: 

 

”På siden av det parodiske arbeidsmarkedet står  profesjonen som al le  

kunstnergrupper er  avhengige av,  krit ikerne.  Hvis den underbetalte innsatsen 

ti l  avisenes krit ikere summeres pr.  avis,  vi l  det  fort  vise seg at  fattige fri lans-

krit ikere er  sponsorer  av avisene de arbeider for.  Jeg har regnet på det.  Vi  

opprettholder et  par-tre årslønner med vårt  gratisarbeid.   Kanskje krit ikerne 

kunne påregne journalistklubbenes systematiske solidaritet,  la  oss si  i  en 

kommende 5-års-periode? Målet  må være å heve krit ikernes honorarer t i l  

honorarsatsene som for lengst  foreligger.  I  dagens bokmarked må Staten ved 

Kulturdepartementet øke antal l  krit ikerstipendier.  Med gal leristyrt  kunst og 

forlagsinitiert  l i tteratur er  den frie  krit ikkens rol le  viktigere – og mer utsatt  -  

enn noensinne.” 

 

Har norske aviser for  lengst  bl itt  meningsmenigheter, nærmere bestemt 

kommersialiserte meningsmenigheter som er fikserte på debattgenerert lesertilstrømning? 

Med avisredaksjoner som evaluerer meninger, fjerner kontroversielle avsnitt  og dreier på 

betydningshold gjennom lay-out, er det grunn til å være på vakt. Jeg har opplevd den slags 

fiksinger flere steder, bl.a. i Aftenposten. 

 

Mange aviser faller i opplag og nye digitale betingelser endrer deres makt i samfunnet, men om 

de gamle mediene samtidig forfaller i etiske og demokratiske standarder, må forfattere, 

kritikere og kunstnere heve lansen. I en klimakritisk tid blir det frie ordet livsviktig. 



 

       Freddy Fjellheim 


