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Ak tu elt

«Vi tren ger ikke gå god for det Stærk sier. Det 
er hans me nin ger, ikke våre. På sam me måte 
som det var Snor re Va lens me nin ger, ikke våre, 
da han kri ti ser te Document.no i for ri ge uke».

Slik svar te Af ten pos tens de batt re dak tør 
Erik Tor nes opp brak te le se re et ter pub li se rin
gen av Bjørn Stærks kom men tar «Går ale ne 
mot strøm men» rett før jul.

Der ut rop te spal tis ten det om strid te is lam 
og inn vand rings kri tis ke nett ste det Document.
no, der gjes te skri ben ter også har yt ret islamhat 
el ler ra sis tisk tan ke gods, til et av Nor ges vik tig
ste me di er. Stærk hev det at «de ler av venst re
si den ser på Document som en fi en de de må 
jage ut av of fent lig he ten». Selv me ner han det 
for tje ner føl gen de an be fa ling: «På sitt bes te er 
Document ob li ga to risk les ning for alle som er 
opp tatt av te ma ene de skri ver om».

Le gi ti me rer
Fle re stil te spørs mål ved avi sas re dak sjo nel le 
lin je. Og Stærk ble kraf tig kri ti sert for å bi dra til 
nor ma li se ring av det man ge ser som et yt ter lig
gå en de kon spi ra to risk ek ko kam mer.

– Af ten pos ten fikk kri tikk for di det var 
Af ten pos ten.  De som er opp tatt av hvem som 
slip per til er også opp tatt av hvor man slip per 
til. Af ten pos ten er da ver re, det le gi ti me rer 
mer. Men in gen tror vel at det jeg skri ver er 
Af ten pos tens of fi si el le me ning. Alle spal tis ter 
snak ker for seg selv, slår Bjørn Stærk fast. 

Tid lig
Han voks te opp i et lav kir ke lig mil jø i Hal den. 
Men gikk tid lig egne vei er. Al le re de som 16år
ing kob let Stærk seg på en BBS (Bul le tin Board 
Systems). Et en kelt sy stem der del ta ker ne via 
te le fon og ser ver kun ne ut veks le fi ler, chat te 
el ler dis ku te re med and re på sam me BBS. For 
før s te gang var han i et mil jø som liv lig dis ku
ter te po li tikk, re li gi on og man ge and re spørs
mål. 

– Jeg føl te meg hjem me der. Det var gan ske 
tung vint, det kun ne gå et døgn før man fikk 
svar. Men det var høy ak ti vi tet. En litt tre ge re 
ver sjon av da gens Face book, men vi ut veks let 
me nin ger på sam me måte. Og had de de sam
me me ta de bat te ne om hva vi skul le gjø re med 
dem som bråk te el ler var eks tre me.

Inn fra høy re
Si den er det blitt mye data og de batt på Stærk. 
Han ut dan net seg til pro gram me rer og job ber i 
dag i ITfir ma et Software In no va tion. Samtidig 
har han gjort seg sta dig mer gjel den de som 
sam funns de bat tant. Et ter 11. sep tem ber 2001 
fikk han for ny et in ter es se for po li tikk og is lam
kri tikk, og ble en iv rig blog ger. Lik man ge and
re unge og høy re ori en ter te på den tida. Si den 
ble han fast skri bent i Mi ner va, men slut tet der 
da Knut Olav Åmås for et drøyt år si den han
ket ham inn som me nings yt rer i aftenposten.
no. Der le ve re han en kom men tar hver tred je 
til fjer de uke. Han har også slut tet som blog ger. 
Mest for di pub li se rings platt for men er litt ut og 
det dis ku te ren de blogg mil jø et bor te.

– Den ak ti ve de bat ten, og len ke ne til det 
and re skri ver, har flyt tet til Face book og Twit ter.

Be ta ling
Stærk kan trygt plas se res som blå blog ger. Han 
inn røm mer da også lett å ha stemt Frp ved et 
par valg. Men un der stre ker at han ikke re pre
sen te rer dem. Spe si elt ikke i kli ma spørs må let, 
der han ikke de ler par ti ets skep sis.

– Er det for skjell å skri ve for Af ten pos ten 
kon tra Mi ner va?

– Ja. Af ten pos ten be ta ler. Jeg mer ker at det 
gjør mye med mo ti va sjo nen og inn sat sen når 
det er pro fe sjo nelt. Teks te ne mine er blitt mer 
gjen nom ar bei de de. Hvis det du skri ver har 
ver di, er det kjekt å få be talt. El lers er det nok 
fle re som le ser det jeg skri ver på Af ten pos ten. 

Blogg mil jø et Stærk kom mer fra voks te 
fram i op po si sjon til etab ler te me di er. De så 
in gen pre sti sje i å være in nen for og gjor de 
hel ler narr av jour na lis ter. Nå er han en del av 
me di ene. Tri ves han der?

– Ja. det gjør jeg. Det er vik tig å nå ut med 
det jeg skri ver og det fø ler jeg at jeg gjør i gan
ske stor grad. Man ge i blogg mil jø et, in klu dert 
meg selv, reg net seg som out si de re og om fav
net det. Men det be tyr ikke nød ven dig vis at 
man skal si nei til and re mu lig he ter. For meg 
er det ikke vik tig om jeg er in nen for el ler uten
for etab ler te me di er. Skil let er også blitt mer 
uklart, og det er en god ting. Of fent lig he ten er 
blitt ri ke re og mer mang fol dig.

– Venst re ori en ter te me di er slip per ikke til 
syns punk ter som bry ter med det po li tisk kor

rek te kon sen sus, hev des det ofte. Er det også 
ditt syn?

– Jeg me ner det er et litt ut da tert bil de. Det 
er skjedd mye si den jeg be gyn te å blog ge. Det 
er en litt uin ter es sant de batt. Det blir fort et 
sut re te spor å hev de seg for fulgt. Slik jeg opp
le ver det har vi fått en mind re kon form of fent
lig het. Det er fle re åp nin ger for and re ide er. 
Net tet er en vik tig del av det te.

Far li ge ide er
Stærk har inn trykk av at Af ten pos ten ble litt 
over ras ket over hvor sin te man ge ble da han 
ros te Document. Men han fikk støt te for te ma
val get i avi sa.

– De som kri ti ser te det jeg sa, og at jeg sa 
det der, har som pre miss at det vik tig ste er 
hvem som slip per til. De far li ge ide ene må 
sten ges ute. Men jeg de ler ikke det pre mis set, 
sier Stærk. 

Han me ner me di ene først og fremst må 
vur de re om de bat ter som rei ses er re le van te 
når de av gjør hvem som skal få opp merk som
het. 

– Hvis det er eks tre me ide er man ge kjen
ner seg igjen i, er det des to vik ti ge re med 
of fent lig de batt om det te.

– Du tror of fent lig de batt i seg selv mot vir
ker eks tre mis me?

– Ja og nei. Jeg har ikke en me ka nisk for
stå el se av det te. At føl ger man spil le reg le ne, så 
blir alt bra. Det lig ger et stort an svar på dem 
som del tar for å sør ge for at rik tig side vin ner. 
Som jeg skrev på Face book, jeg tror ikke troll 
sprek ker i sola, men hvis jeg skal kjem pe mot 
troll vil jeg helst gjø re det i dags lys.

På tide
Stærk selv ble ikke over ras ket over brå ket. 
Document.no har len ge fått hard kri tikk. 
Om fan get var li ke vel stør re enn ven tet. 

– Men det var på tide. Jeg øns ker jo å skri ve 
om det som er verdt å skri ve om. Det som folk 
sy nes er verdt å gi til ba ke mel din ger på.

Stærk me ner in gen ting av det Document 
skri ver ty der på at de er ra sis ter, selv om 
gjes te skri ben ter har frem met sli ke syns
punk ter.

 – Jeg står for det jeg skrev. Det er et vik tig 
nett sted som for tje ner skryt. De skri ver om 

Stærk kost
Skri ben ten Bjørn Stærk ble tatt inn i var men av Af ten pos ten. 

Da han om fav net det yt ter lig gå en de Document.no, ble det 

or dent lig hett.

KaThrIne Geard

UTe: Bjørn Stærk 
sier han har fått 
mye po si tiv opp
merk som het fra 
meningsmo
standere for di 
han tid li ge re har 
kri ti sert innvan
dringskritikere og 
islamhatere. Men 
et ter hyl les ten av 
document reg ner 
han «æres med
lem ska pet hos 
moralvenstre» 
som tapt.  Men 
det be kym rer meg 
ikke, sier Stærk. 
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«af ten posten fikk  
kri tikk for di det var 
af ten pos ten.  de som 
er opp tatt av hvem 
som slip per til er også 
opp tatt av hvor man 
slip per til.»


