
Stavanger, 
 15. mai 2013 

 
Årets bok er Makt, ofre og idioter i Rogaland  
 
For hundre år siden ble det innført allmenn stemmerett i Norge – et middel for 
å sørge for maktspredning, politisk engasjement og hindre avmakt. Årets bok i 
Hele Rogaland Leser er antologien Makt, ofre og idioter i Rogaland hvor det i 
dikt, essays, reportasjer og skjønnlitteratur tegnes et bilde av maktforhold i 
dagens Rogaland.  
 
En av bidragsyterne er Bjørn Arild Ersland. Han reiste til Haugesund for å finne ut 
om det var her folk bryr seg minst om politikk og hvorfor haugesunderne har lavest 
valgdeltakelse i Rogaland. Konklusjonen hans ble nok ikke helt som forventet. 
 

I fjor høst dro jeg på idiotjakt i Haugesund. Ut fra en enkel ligning var det 
her jeg ville finne flest idioter i Rogaland, tenkte jeg.  

Idiot kommer fra gresk ἰδιώτης (idiōtēs), «en person som ikke er 
interessert i politikk. (http://no.wikipedia.org) 

+  Ved kommunevalget 2011 var Haugesund den kommunen i Rogaland 
med lavest valgdeltakelse. (59,2,%)  

=  I Rogaland bor det prosentvis flest idioter i Haugesund.  
 
Jeg tøffet meg da jeg dro fra Stavanger. 
 ”Tror du jeg finner noen idioter i Haugesund?” spurte jeg på vei ut døra.  
Kari, min kone bladde i avisa og nippet til kaffen. Ferja skulle gå om en 
halvtime og jeg løp før hun rakk å svare. Ute var det fortsatt mørkt. To ting 
stod på programmet: Først et møte før lunsj med Petter Steen, ordføreren, og 
om kvelden skulle jeg sitte som tilskuer under budsjettmøtet i bystyret. I 
mellomtiden var planen å jakte opp mange nok idioter til at artikkelen kunne 
skrives.  
Allerede i Tjensvollkrysset begynte jeg å tvile. Var regnestykket egentlig 
holdbart? Var ideen om å trekke den greske definisjonen inn i prosjektet 
egentlig så smart? Er grekerne troverdige som politikere og som 
innholdsleverandører i vårt moderne språk? Men tankene om å skrinlegge 
prosjektet føyset jeg bort under morgenkaffen på Boknafjorden. Det går alltid 
bra, tenkte jeg og fortsatte med stø kurs langs E39. 

Utdrag fra «Ildsjelene» av Bjørn Arild Ersland 
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http://no.wikipedia.org/wiki/Gresk


Haugesund, av Hilde Thomsen 

 
 
(illustrasjonen i høyoppløst kan fås ved å kontakte: ingeborg.sanner@stavanger-kulturhus.no). 
 
 
Med stemmerettsjubileet som bakteppe vil årets bok med mange stemmer om 
maktfordeling og deltakelse i demokratiet skape debatt. Hele Rogaland leser går inn 
i sitt sjette år og 40 000 eksemplarer skal deles ut på bibliotek i fylket fra og med 
lørdag 31. august. 
 
Rogaland fylkeskommune, Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus, 
Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO Rogaland samarbeider om Hele 
Rogaland leser. Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus er ansvarlig redaktør 
for Makt, ofre og idioter i Rogaland som utgis av Frekk forlag. Redaksjonen har 
bestått av Olaug Øygarden (Shahrazad – stories for life) Espen Røsbak (Kapittel), 
Ingeborg Sanner (Litteraturhuset Stavanger) og Nicolai Strøm-Olsen (Frekk Forlag). 
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