
Redaktørrollens norske historie er uløselig knyttet til framveksten 
av en offentlighet og til utviklingen av journalistikken som en sam-
funnsmakt. Sylvester Sivertson (1809-1847) var en av de første som 
forsøkte å leve av sin penn og som brukte den til å uttrykke sen-
trale prinsipper for en redaktørrolle. Et publisistisk jeg var i ferd 
med å bli til et redaksjonelt vi. I bladet Den Frimodige, som han 
startet i 1834, skrev han også om pressen som “den fjerde makt i 
staten; man burde ha tilføyet: og den høyeste.”
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