
Makt, ofre og idioter i Rogaland – Hele Rogaland Leser 2013 
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 en 
antologi hvor det i dikt, essays, reportasjer og skjønnlitteratur tegnes et bilde av maktforhold i 
dagens Rogaland. Mange av tekstene er skrevet av forfattere i eksil i Norge.  
 
I samarbeid med Shahrazad – stories for life, startet Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus 
arbeidet med å lage en antologi for Hele Rogaland leser 2013. Redaksjonen for boka har bestått av 
Olaug Øygarden (Shahrazad – stories for life) Espen Røsbak (Kapittel), Ingeborg Sanner 
(Litteraturhuset Stavanger) og Nicolai Strøm-Olsen (Frekk Forlag). Boken utgis av Frekk Forlag.  
 
Bak Hele Rogaland leser står Rogaland fylkeskommune, Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus, 
Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO Rogaland.  
 

Utdrag fra «Ildsjelene» av Bjørn Arild Ersland 
Bjørn Arild Ersland 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. 

 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Gresk


Haugesund, av Hilde Thomsen 

 
 

Bidragsytere i antologien 
 

Aslak Sira Myhre har skrevet innledningskapittelet. Aslak Sira Myhre er fra Stavanger, 
bosatt i Oslo. Sira Myhre er i dag daglig leder for Litteraturhuset i Oslo, han har utgitt 
flere bøker, og er en aktiv debattant. 
 
Signe Christine Urdal har bidratt med fotografier i boka. Urdal debuterte på 
Vestlandutstillingen i 2007 og har siden hatt flere utstillinger og prosjekter i 
regionen.  

 
J Henry Fair er fra USA og har bidratt med fotografier tatt under ett Rogalandsbesøk i 2012. J 
Henry Fair har utgitt flere bøker og har tidligere besøkt Stavanger med sin utstilling Industrial 
Scars. 
 
Hilde Thomsen er illustratør fra Fister, bosatt i Stavanger. Thomsen bidrar med illustrasjoner 
gjennom hele antologien. 
 
Lene Ask, Hele Rogaland leser-forfatter i 2011, bidrar med en spesialskrevet 
tegneserie. Lene Ask er fra Stavanger og har utgitt flere grafiske romaner for 
voksne og flere barnebøker. Hun er også tildelt både Spoing-prisen og 
Kulturdepartementets litteraturpris, den siste hele to ganger. 



 
Kine Hult er fra Stavanger og jobber som journalist i Stavanger Aftenblad.  
 

Chenjerai Hove er tidligere fribyforfatter  fra Zimbabwe.  
 
Mansur Rajih er poet og tidligere fribyforfatter fra Jemen.  
Rajih kom direkte til Stavanger da han ble løslatt etter 15 
år som politisk fange.  
 

Manal al-Sheikh er poet og journalist og tidligere fribyforfatter fra Irak.  
 
Øyvind Rimbereid er forfatter og Brageprisvinner fra Stavanger.  
 
Bjørn Arild Ersland er forfatter av både sakprosa, barne- og ungdomsbøker og voksenbøker.  
 
Atlars (aka Lars Tønnessen) er rapper fra Stavanger.  
 
Niels Henrik Smith kommer fra Bryne, og ble tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for sin debutroman 
«Manhattan Skyline».  
 
Tomas Ergo er journalist i Stavanger Aftenblad, tidligere Dagbladet. Han har mottatt to Skup-
diplomer. 
 
Nadia Norwan (pseudonym) er fribyforfatter i Stavanger fra Afghanistan.  

 
Ida Løkås debuterte som forfatter i 2012 med «Det fine som flyter 
forbi». 
 
 
 

 
Otba Fathalla er skribent og tidligere fribyforfatter fra Irak.  
 
Mansour Koushan er forfatter, dramatiker, filmregissør og tidligere 
fribyforfatter fra Iran.  
 
 
 


