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Innledning
«Demokratiet er ikkje noko sjølvsagt. Historia har vist at den demokratiske praksisen vart utvida
gjennom kamp der einskildpersonar og organisasjonar gjekk føre. Samtida syner oss at
demokratiske verdiar kan bli utfordra. Difor er det ikkje gjennom store ord, men gjennom praksis vi
kan ta vare på og foredla dei demokratiske verdiane. Demokratijubilea har vist oss at eit rikt kulturliv,
sterke friviljuge organisasjonar og opne politiske debattar, er dei beste garantistane for dei
demokratiske verdiane.
Vel blåst, Rogaland!»
Med disse ordene avsluttet Rogalandskomiteens ledere, fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og
fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, sin kronikk i Stavanger Aftenblad 4. november i fjor. Dette
var den historiske datoen for den reviderte grunnloven av 4. november 1814. I Sandnes ble datoen
valgt til å markere avslutningen av to års demokratijubileer med ungdomskonferansen Ung
innflytelse og festfyrverkeri på Sandnes nye havn.
Demokratijubileene i Rogaland, med markering av Stemmerettsjubileet i 2013 og Grunnlovsjubileet i
2014, har vært et stort løft, en kulturdugnad som på langt nær lar seg dekke her. Denne rapporten
tar utgangspunkt i det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og
sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for. Med rapporten ønsker vi å gi et bilde av den
store innsatsen som er blitt gjort disse årene, belyse fylkeskomiteens arbeid og rolle og
sammenfatte noen erfaringer.
Stavanger, 2. mars 2015, for komiteen ved Magnhild Meltveit Kleppa, John Gunnar Johnsen og
Borgfrid Møen.
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Rammer og bakgrunn
I 2013 og 2014 var det nasjonale og regionale markeringer av to viktige demokratiske milepæler i
vår historie. I 2013 feiret vi at det er 100 år siden et enstemmig storting vedtok å innføre full
stemmerett for kvinner på lik linje med menn. I 2014 var det 200 år siden grunnloven ble vedtatt av
riksforsamlingen på Eidsvoll.
En oppfordring til deltakelse i «en nasjonal dugnad med godt samarbeid» for markeringen av
allmenn stemmerett gikk ut til alle kommuner og fylker høsten 2011 i brev fra Kristi Kolle Grøndahl,
leder av den nasjonale Stemmerettskomiteen. Her ble kultursektoren med fylkeskommunenes
kulturavdeling utfordret til å ta et initiativ til å starte arbeidet.
Det var flere initiativ til en overordnet fylkeskomité for jubileene. Den regionale komiteen ble formelt
etablert på møte hos fylkesmannen i Rogaland september 2011 og konstituert på møte i februar
2012. I de første møtene gikk komiteen under navnet 1814 – komiteen, men fikk etter hvert et
utvidet mandat til også å skulle være en komité for stemmerettsjubileet i 2013. Harald Thune var
konstituert fylkesmann og leder av komiteen fram til Tora Aaasland kom tilbake som fylkesmann og
leder av komiteen fra mai 2012, da ble også komiteen utvidet med flere deltagere for å kunne dekke
et bredere engasjement for stemmerettsjubileet i 2013. Den endelige sammensetningen og
organiseringen av fylkeskomiteen kom på plass høsten 2012 da dette også ble etablert som et
prosjekt med prosjektleder og sekretariat hos fylkeskommunens kulturavdeling.
Komiteen for Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i Rogaland valgte å se jubileene i
sammenheng; sentralt i begge var demokratibygging og likestilling og Demokratijubileene i
Rogaland ble derfor det overbyggende navnet på prosjektet. Fylkeskommunen ved kulturavdelingen
fikk en koordinerende rolle i arbeidet med egen prosjektleder fra oktober 2012. Fra høsten 2012 ble
det også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og fylkesmann Tora Aasland, nestleder
og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, sekretær og seniorrådgiver hos Riksarkivaren, Hans
Eyvind Næss og prosjektleder Borgfrid Møen. Fra november 2013 har fylkesmann Magnhild Meltveit
Kleppa ledet komiteen.
I tillegg til de nevnte har følgende instanser vært representert i komiteen, med deltagere i lenger og
kortere perioder:
● Stavanger kommune
med Rolf Norås, kultursjef med vara Kristine Hernes, økonomidirektør
og Trond Lie, konstituert kultursjef
● Næringsforeningen i Stavangerregionen
, med Harald Minge, administrerende direktør
● Universitetet i Stavanger
ved Tor Hauken, dekan og Elaine Munthe, dekan
● Stavanger bispedømme
med Ragnhild Halle, kulturrådgiver og Erling Pettersen, biskop
● Museum Stavanger, MUST
, ved Siri Aavitsland, administrerende direktør og Ove Magnus
Bore, avdelingsdirektør
● Stavangergruppen av Norsk Kvinnesaksforening
med Kari Helliesen, pensjonist og
tidligere politiker og stortingsrepresentant
● Stavanger Tingrett
med Helge Bjørnestad, sorenskriver
● Fylkesmannens utdanningsavdeling
med Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør
● Statsarkivet i Stavanger
med Lisabet Risa, førstearkivar
● Stavanger Aftenblad 
med Tom Hetland, tidligere redaktør og kommentator
Stemmerettsjubileet ble organisert nasjonalt av Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet
(BLD), mens 
Grunnlovsjubileet hadde et sekretariat under Stortinget.
Mange ulike instanser og
ressurser har stått bak de nasjonale og lokale markeringene av Stemmerettsjubileet og
Grunnlovsjubileet i 2013 og 2014. Rogaland Fylkeskommune har hatt en rolle som koordinerende
bindeledd mellom både de nasjonale sekretariatene, ulike aktører og deler av fylket. Mye av
arbeidet som et blitt gjort er formidlet og dokumentert på prosjektets nettsted
https://demokratirogaland.wordpress.com/
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Følgende offentlige dokumenter har vært førende i arbeidet: Brev fra Barne likestillings og
inkluderingsdepartementet av 02.11.2011 om regjeringens mandat og målformulering med
Stemmerettsjubileet 2013; Oppfordringsbrev fra Rogalandskomiteen, 22.10.2012 til regionutvalg,
kommuner v/ordførere, rådmenn og kultursjefer, fylkesbibliotek, folkebibliotekene, kulturinstitusjoner
og foreninger/organisasjoner
;
Politisk sak om demokratijubileene behandlet i Rogaland
fylkeskommune 17.04.2012 i fylkesutvalget; Politisk orienteringssak om demokratijubileene
behandlet i Rogaland fylkeskommune 12.03.2013, i fylkesutvalget; Brev fra Kommunesektorens
organisasjon (KS) om markering av grunnlovsjubileet av 26.04. 2013; Oppfordringsbrev fra
Rogalandskomiteen, 30.09.2013: Demokratijubileene i Rogaland. Status og veien videre i 2014.

Komiteens og sekretariatets arbeid og initiativ
Komiteen definerte sitt mandat til å være koordinator og inspirator for jubileene  med et særlig
ansvar for kollektiv informasjonssamling og formidling under planlegging og gjennomføring av
jubileet. Komiteen har også tatt initiativet til, og igangsatt enkelte tiltak i samarbeid med lokale
aktører.
Det er blitt lagt vekt på bred involvering og samarbeid. I tillegg til de faste medlemmer har følgende
deltatt på komitemøter med presentasjoner og innspill:
KurtOle Linn, nasjonal koordinator for Stemmerettsjubileet, Dag N. Kristoffersen, prosjektleder i den
nasjonale hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet, Inger Tone Ødegaard, strategidirektør i
Næringsforeningen, Synnøve Østebø, arkivar i Statsarkivet i Stavanger, Elisabeth Hovland,
koordinator for stemmerettsjubileet i Stavanger, Karin Sunderø, koordinator for Grunnlovsjubileet i
Stavanger kommune, Gro Skartveit, Ordfører i Finnøy kommune, Hallstein Grønnstøl, leder av
jubileumskomiteen i Rennesøy kommune, Ketil Helgevold, rådmann i Egersund kommune, Bjørg
Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune, Sven Olsen, varaordfører og leder av komiteen i
Haugesund kommune, Randi Loftshus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling, Jens Thordal og
Nina Osland, rådgivere og koordinatorer for grunnlovsjubileet i Sandnes kommune og Guri Tysse fra
Stavanger Innvandrerråd.
I tillegg har komiteens medlemmer og prosjektleder hatt møter i alle regioner og med lokale
komiteer og ressurspersoner over hele fylket. En rekke aktører har tatt del i dette arbeidet og
påvirket det samlede resultatet til gjensidig berikelse. Vi vil likevel trekke fram noen av de
målsettinger det har vært arbeidet ut i fra, og noen initiativ som ble tatt.
«Noe mer enn en historietime»
Komiteen valgte å se stemmeretts og grunnlovsjubileet i sammenheng. Det var flere grunner til
dette: At jubileene fulgte etter hverandre i tid med utgangspunkt i historiske hendelser var et aspekt.
I tillegg berørte de også viktige spørsmål i vår egen tid og gav en anledning til å belyse
demokratitema som stemmerett, likestilling og folkestyre. Det første oppfordringsbrevet fra
sekretariatet gikk ut på epost i november 2012 til regionrådene i fylket, ordførere, rådmenn og
kultursjefer, fylkesbiblioteket og folkebibliotekene, kulturinstitusjoner og foreninger/organisasjoner ( i
alt 150 adressater). I dette brevet oppfordret Rogalandskomiteen til lokale tiltak i anledning av de
forestående jubileer og knyttet seg til den nasjonale komiteens mandat og de nasjonale tiltak i
forbindelse med stemmerettsjubileet 2013 der det var sagt at:
«Jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati: stemmerett, likestilling,
deltakelse og representasjon. Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse. Samtidig er
det viktig at det blir noe mer enn en ren historietime, slik at feiringen i 2013 engasjerer i
samtid og framtid.”
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Et nytt oppfordringbrev i forkant av grunnlovsjubileet ble sendt ut fra fylkeskommunen til enda flere
aktører i regioner og kommuner i september 2013. Her ble nok en gang samtidsperspektivet
understreket. Det ble pekt på at mange av de nasjonale tiltakene ville ha et historisk perspektiv
«….men minst like viktig er det å se på hva idealene fra 1814 om frihet, likhet og brorskap
betyr for oss 
i dag
. Hvordan vil vi forvalte disse verdiene inn i framtida og hvilke utfordringer
står vi overfor?»
På nettsidene, som har vært den viktigste infomasjonskanalen for arbeidet, ble det valgt å profilere
jubileene med en egen logo og navn utfra dette felles perspektivet på jubileene: Demokratijubileene
i Rogaland med deltagende hender strukket i været symboliserte ønske om å delta med vår egen
stemme.
Komiteen ønsket å aktualisere demokratitemaene likestilling, stemmerett, deltagelse og
representasjon i markeringene og stilte spørsmålet: Hvilke utfordringer for demokratiet har vi i

Rogaland? Den store arbeidsinnvandringen til Rogaland var ett av områdene vi ønsket skulle
trekkes fram og belyses  det nye internasjonale Rogaland og også hvilken plass jubileene hadde i
en større internasjonal sammenheng. Dette var bakgrunnen for at vi valgte å starte markeringen
med visning av filmen Gulabi Gang (Den rosa gjengen) og møte med kvinneaktivisten Sampat Pal
fra India 18. januar 2013. Elever fra videregående skoler var spesielt invitert til åpningen i Stavanger
og videregående skole var fra starten en viktig målgruppe og samarbeidspartner i jubileet.
En annen viktig samarbeidspartner var Næringsforeningen med sitt INNnettverk ( International
Network) som ledet arbeidet med møteserien Your particiaption in the Norwegian Democracy rettet
mot innvandrere fra utlandet. Leder
av INN har sammen med
koordinatorene fra Stavanger
kommune og fylkeskommunen vært
ansvarlig for seks møter som startet
opp med Ladies Night på
Rosenkilden på 100 års dagen for
stemmerett 11. juni 2013. Dette ble
fulgt opp med bl.a. temamøter om
ytringsfrihet, Let Your voice be
heard, og Demokrati i praksis –
diskusjon og møteteknikk.
Møteserien har bl.a involvert begge
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de to fylkesmenn Tora Aasland og Magnhild Meltveit Kleppa, kommentator Svein Egil Omdal,
sentrale politikere i Stavangerregionen og mange engasjerte i samfunnsdebatten. Fra nasjonalt hold
var det lagt opp til et godt materiale også på engelsk for begge jubileene, en god ressurs å ha.
Videre ble det valgt å være aktive mot skoleverket og spesielt mot førstegangsvelgerne i
Stemmerettsjubileet. Vi engasjerte oss i utdelingen av debattboka «Sånn er det bare» på
videregående skoler. Boka ble gitt
som en gave fra Stortinget og
Regjeringen til elever i videregående
i Stemmerettsåret, og vi oppfordret
de videregående skolene til å lage
egne stemmerettsarrangementer
knyttet til bokutdelingen. Det ble
holdt et stort kulturarrangement på
Vågen skole i Sandnes, 4. februar
2013 og også på Vardafjell
Videregående Skole i
Haugesund
,
16. april 2013.
I Grunnlovsjubileet tok vi et lignende
initiativ mot barneskolene og i
forbindelse med utdeling av boken
Mina og Løven (Stortingets gave til
1. klassinger i jubileet) ble det
holdt egne markeringer med
skolebesøk på Hundvåg og
Storhaug skoler i Stavanger 6. mai
2014.
Komiteen og prosjektleder deltok i flere samarbeidsprosjekter og vi vil særlig trekke fram tre
prosjekter fra høsten 2014 som peker utover selve grunnlovsjubileets rammer med sine bidrag i
demokratidebatten fremover:
● Grunnlovskonferansen Frihet, likhet, sunnhet  Kva har folkehelse å seia for folkestyret? på
Finnøy 9. september 2014
● Frivillighetslørdag 25. oktober i Statens hus i Stavanger som samlet og synliggjorde
frivillighetens bidrag til demokrativiklingen i Rogaland
● Den regionale ungdomskonferansen Ung Innflytelse i Sandnes, som for første gang samlet
ungdom fra ulike deler av fylket på denne måten til felles diskusjon om framtidsutfordringer.
Rammer og bidrag
Felles for alle kommuner og regioner var at jubileene skulle finansieres og prioriteres innenfor de
vanlige budsjettene, det såkalte sektorprinsippet. Det var ikke prioritert midler fra nasjonalt hold til
tiltak, fylkeskomiteen hadde ingen midler å bidra med og ressurser til jubileumstiltak måtte finnes
lokalt. Fylkeskommunen ved kulturavdelingen åpnet for at søknader fra kommuner og kulturaktører
til jubileumsprosjekter kunne prioriteres innenfor vanlige støtteordninger på kulturbudsjettet. Alle
kulturinstitusjoner med statlig og fylkeskommunal støtte ble oppfordret til å bruke av ordinære
budsjettmidler til tiltak rettet inn mot en markering av jubileene. I ABM (Arkiv, bibliotek og museum)
sektoren var det en særlig sterk understreking av å rette tiltak inn mot grunnlovsjubileet. Flere
nasjonale fellestiltak kom også fra denne sektoren med plakatutstillinger og formidlingsopplegg fra
Nasjonalbiblioteket. Det var også en rekke nasjonale fellestiltak i regi av Riksarkivet,
Forskningsrådet, Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og NRK. Begge de nasjonale sekretariatene
lanserte formidlingspakker og visuelt profilmateriale. Stemmerettsjubileet ved Barne, likestillings og
inkluderingsdepartementet leverte i særlig grad et stort mangfold av ulike formidlingstiltak med
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plakatutstillinger, kataloger, boklanseringer, filmturneformidling( Gulabi Gang) mm. Begge jubileene
bar preg av et mangfold av kunnnskapsformidling og nye kunnskapskilder.
Fylkeskomiteen
med sine medlemmer medvirket på ulike måter innenfor sine felt. Flere av
komitemedlemmene hadde foredrag, innlegg og appeller. I særlig grad deltok lederne av komiteen
på mange arrangementer. Aftenbladet bidro med Stemmerettskampanjen «Min stemme 2013»,
kåringen av tidenes Rogalandskvinne i politikken, kommentarer og reportasjer, til å skape blest og
debatt omkring jubileene. Stavanger avdelingen av Norges kvinnesaksforeningen arrangerte flere
nettverksmøter, foredrag og historiske markeringer. Statsarkivet i Stavanger var viktige rådgivere for
mange lokale historieprosjekter i Rogaland med sine arkivressurser. I tillegg til dette lagde
Arkivverket i Rogaland nettpresentasjoner og sto også for initiativet til en egen historisk
fortellerforestilling «Berta på verket» ved forteller Ann Elisebeth Skogen  en gripende og
dramatisert fortelling fra hverdagslivet i Stavanger våren 1814. Denne var med i programmet både
under det nasjonale Kiel cruiset og på den offisielle nasjonale 17. mai feiringa på Eidsvoll i 2014.
De andre sektorene representert i komiteen medvirket også til mange felles større satsinger:
Stavanger kommune og Næringsforeningen for Stavanger regionen med flere større
samarbeidsprosjekter som var særlig synlige i Stavanger regionen. Disse samarbeidet også med
Kirken i Rogaland ved Stavanger bispedømme om historiske markeringer som forestillingen
«Kampen om makten» fra valgene i Stavanger domkirke 18. mars 1814, og en stor åpnings
markering av Grunnlovsjubileet i Stavanger søndag 23. februar. Stavanger bispedømme spilte en
rolle som rådgiver og koordinator for markeringen av valgene og valgkirker som mange kommuner
gjennomførte i februar og mars 2014. Universitetet i Stavanger hadde en rekke foredrag, seminarer
og debatter med flere høydepunkt bl.a. samlet filosofen Jürgen Habermas 600 tilhørere til
forelesning om demokrati i Europa 11. september 2014. Universitetet i Stavanger var også en viktig
samarbeidspartner i flere lokale kunnskapsprosjekter (Bondepolitikkseminaret på Bru og
Kvekerseminaret i Tysvær).
Museum Stavanger – MUST representerte museumssektoren i komiteen og bidro med mange
spennende formidlingsprosjekter disse årene  både utstillinger og foredragsrekker.
Utstillingsprosjektene « Hvem eier museet? Kunst, makt og kritikk» og «Nablus en okkupert by» var
begge med på det offisielle nasjonale programmet.
Fylkeskommunens bidrag
Fra fylkeskommunen sin side har arbeidet vært prioritert med en prosjektlederstilling i to år. I tillegg
er det tildelt midler over kulturbudsjettet. Totalsummen tildelt til jubileumsarrangement/tiltak i regi av
kulturorganisasjoner og kommuner i disse årene over fylkeskulturbudsjettet er kr. 1 655 000.
I tillegg kommer innsatsen med store fylkesdekkende formidlingsprosjekter som kulturavdelingen sto
for. Det mest omfattende var Hele Rogaland leser i 2013 med antologien «Makt, ofre og idioter».
Boka med ulike tekster og tegninger tok opp maktforhold i Rogaland med spørsmål som:  Hvem
har makt, hvem har det ikke, og hvorfor er det så mange som ikke engasjerer seg? Høsten 2013 ble
40.000 bøker delt ut gratis på alle folkebibliotekene i fylket. Det ble også laget to kunstneriske
produksjoner knyttet til boka og disse turnerte på skoler i regi av Den kulturelle skolesekken på
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folkebibliotekene og på arbeidsplasser (Den kulturelle nistepakken) over hele fylket. I alt ble det
gjennomført hele 67 ulike arrangement i dette prosjektet med et publikumstall på hele 4 183, med
skoleforestillingene inkludert. Flere av artiklene i boka skapte også debatt og fikk flere oppslag i
media.
Den kulturelle skolesekken i
fylkeskommunen bidro i tillegg
med tilbud om flere produksjoner
med vekt på stemmerett og
demokrati til alle skolene i
Rogaland. Her ble produksjonen
om Aasa Helgesen og
Kvinnekuppet på Utsira et spesielt
løft i stemmerettsjubileet.
Kvinnekuppet var en produksjon
som ble til i samarbeid mellom
Fylkeskommunen, Haugesund
teater og Utsira kommune. Den
hadde premiere på Utsira og ble
senere vist på Haugesund teater og for over 2000 ungdomsskoleelever i kommunene Utsira,
Haugesund, Vindafjord, Bokn og Tysvær. I 2014 ble den satt opp med nypremiere og vist for elever
på ungdomstrinnet i Sola.
Prosjektleder for demokratiubileene i fylkeskommunen fikk flere roller: Som komiteens sekretær og
koordinator mellom lokale ledd; Som formidler av informasjon og kontakt fra nasjonalt hold til lokale
aktører og vice versa, og som bygger av nettverk for idéutveksling og samarbeid.
Et viktig virkemiddel i dette koordineringsarbeidet ble nettsider.
Disse ble laget på en enkel
måte ved hjelp av publiseringsverktøyet WordPress. Nettsidene på
https://demokratirogaland.wordpress.com/
har fungert som en idé og informasjonsbank for alle som
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har arbeidet med jubileene i Rogaland. Prosjektleder har vært redaktør for sidene og har i hovedsak
basert innholdet på bidrag fra aktørene i fylket. Sidene ble brukt og besøkt av mange med et antall
visninger på over 22.000. Sidene hadde største besøk i forbindelse med historiske merkedager i
jubileene og også rundt 8. mars markeringene begge år. Nettsidene gir et godt overblikk over
omfanget og bredden av arbeidet og er et åpent felles arkiv over mye av arbeidet som er gjort i
disse årene.
Det er publisert tilsammen 283 innlegg og 200 av disse er om arrangementer og aktiviteter i
Rogaland derav mange innlegg som viser en oversikt over lokale arrangørers og kulturaktørers
aktivitet. Basert på dette arkivet vi nå har tilgjengelig på disse sidene sammen med innsendte
rapporter og oversikter fra kommunene, er det rimelig å anta at det samlet må ha vært minst 400
tiltak og arrangement i Rogaland knyttet til jubileene.

Organisering og noen regionsvise eksempler
I vårt fylke valgte vi å se jubileene i sammenheng. I tillegg til sammenfall i tematikk var det også
med en tanke om at en felles organiseringen av begge jubileer ville være mer effektivt. Det er
tidkrevende å mobilisere til en «dugnad med godt samarbeid», opprette komiteer, fremme politiske
saker om økonomiske rammer, planlegge og bygge nettverk osv. Vi har gjort oss noen erfaringer
her som vi ønsker å dele.
Rogalandskomiteens oppfordret i sitt første brev i oktober 2012 de enkelte regionrådene til å ta et
overordnet ansvar og opprette arbeidsgrupper i samarbeid med kommunene og lokale institusjoner
og organisasjoner for jubileumsarbeidet. Det viste seg at flere av regionrådene var i en omstilling 
eller det var ingen naturlig oppgave for dem å ta, så komiteens opprinnelige idé om lokal
organisering gjennom disse lot seg ikke omgjøre i praksis.
Det ble etter hvert tydelig at det ikke var mulig å finne 
en 
organiseringsmodell som skulle fungere for
hele fylket og det viste seg at kommuner og regioner organiserte seg på ulikt vis.
Fra sekretariatet i fylkeskommunen har kultursjefer og kulturleder i kommunene blitt oppfordret til å
melde tilbake om deres erfaringer med jubileene. Spørsmålene dreide seg om rammer,
organisering, økonomi, gjennomføring, engasjement og aktivitet og de ble også bedt om å komme
med en kort tilbakemelding på hvordan de hadde opplevd komiteen og fylkeskommunens
koordinerede rolle. Det kom svar fra flesteparten av kommunene (14 av 26). Det har også vært god
kontakt med de aller fleste av
fylkets kommuner underveis i
prosjektet og på bakgrunn av dette
presenteres det her noen trekk.
Først og fremst er det slående hvor
stor aktivitet det har vært disse
årene, det har vært et mangfold av
ulike tiltak, med sterk lokal
forankring. Arrangements og
prosjektoversikten til sist i rapporten
er langt fra fullstendig. Prosjektleder
i fylkeskommunen har registret mye
på felles nettsider og koordinert
arbeidet ut i fra sine rammer. Det
ble også tydelig at jubileene og
markeringene levde sitt eget
blomstrende liv i kommunen og
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sprengte alle rammer for hva man på forhånd hadde sett for seg.
Haugalandet:
Haugesunds tidlige og aktive engasjement i jubileene var en av grunnene til at
åpningsarrangementet for jubileene ble lagt til Haugesund. Haugesund kommune satte ned en
politisk komité ledet av varaordføreren som fungerte for begge jubileene. Haugesund hadde også
flere nettverksmøter for de andre kommunene på Haugalandet med Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira
og Vindafjord. I det regionale samarbeidet på Haugalandet var i tillegg til Haugalandmuseet også
Haugesund teater sammen med kunstnere, historielag og andre frivillige organisasjoner viktige. Det
er imponerende å se hvor mange lokale kunnskaps, kunst og kulturproduksjoner disse til sammen
har greid å skape: Teaterstykker, utstillinger, som vandreutstillingen Kvinnelige pionérer på
Haugalandet, seminarer med mer.
I Stemmerettsjubileet må vel Haugalandet sies å stå i en særstilling. Foruten Haugesund så
bemerket Karmøy, Tysvær og Utsira seg særlig med store prosjekter der de trakk fram
pionerkvinner fra sin nære historie. Forsknings og formidlingsprosjektet «Gina Krog fra
Skudeneshavn» omfattet bl.a. en flott markering 11. juni 2013 i Skudeneshavn med framføring av
en teaterproduksjon i Falnes kirke. I Tysvær ble flere viktige lokale kvinner trukket fram på
seminaret «Stemmerett og kvinnerett – modige kvinner viser veg» i samarbeid med bl.a.Tysvær
historielag 15.juni. 2013. Norges minste kommune Utsira hadde i tillegg til sitt engasjement i
forestillingen Kvinnekuppet, som vi har nevnt, også andre spennende prosjekter i
Stemmerettsjubileet: Billedkunstner Marit Eide Klovning, sto bak kunstprosjektet ”Siras
vakre døtre” og hadde til 100årsjubileumet for kvinners stemmerett
satt seg som mål å male de 90 kvinnene som levde i den vesle
øykommunen. Den 10. juni, dagen før jubileumsdagen for 100 år
med allmenn stemmerett, åpnet Utsira sin egen utstilling 
«
Er vi først
satt inn i styre skal vi også styre. Vi vil ikke være noen kastekjepper»
om jordmor Åsa Helgesen og Kvinnestyret i valgperioden 1926 –
1928. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltok i denne markeringen.
Haugalandet hadde også to store bidrag med kunnskapsprosjekter i
grunnlovsjubileet som må nevnes spesielt. De var begge med på det
offisielle nasjonale programmet for Grunnlovsjubileet og stilte med
utgangspunkt i lokal kulturarv kritiske spørsmål til
nasjonsbyggingsprosjektet etter 1814: Haugalandsmuseenes
formidlings og forskningsprosjekt «Norges riksmonument mot 2014»
knyttet til Haraldstøtta i Haugesund hadde som mål å spore til debatt
og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det
moderne fram mot 2014. Det ble holdt alt fra forskerseminar med
tittelen «Monumenter, minner og myter i norsk nasjonsbygging» til
åpne foredrag, utstillinger, kultursti, formidlingsopplegg for skolebarn
på det nasjonale nettstedet «Min stemme», til lokal «Byfest» ved
Riksmonumentet den 13. mai. Det Internasjonale
forskningsseminaret med tittelen «200 år med kvekere i Norge –
religionsfrihet sett fra et minoritetsperspektiv» var også et viktig
bidrag til det nasjonale programmet med sitt utgangspunkt i kvekernes tidlige historie i Tysvær og i
Rogaland. Seminaret ble holdt både i Tysvær og i Stavanger i samarbeid med Universitet. Som
Haraldstøttaprosjektet hadde også dette nasjonal og offentlig støtte fra Norsk forskningsråd og
flere.
Dalane: 
En annen region som markerte seg sterkt med samarbeid og fellesprosjekter var
Dalaneregionen. Egersund kommune etablerte etter delegering fra Dalanerådet en regional
Dalanekomite for Stemmerettsjubileet med både politiske og administrative representanter fra de
fire kommunene i Dalane samt fra Dalane folkemuseum. Komiteen ble ledet av varaordfører i
Egersund og fungerte for begge jubileene, med et ekstra stort engasjement i Stemmerettsjubileet.
Også her spilte regionmuseet en viktig rolle med historie og kunnskapsformidling. «½ befolkninga»
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var den slående tittelen på deres utstilling om hvordan hverdagsliv og arbeidsliv var for kvinner i
1913 i Dalane før allmenn stemmerett ble innført. Skrive – og fotokonkurranse for ungdom knyttet til
stemmerett og likestilling var også blant de mange fellesprosjektene, sammen med store
festforestillinger i hver av markeringene. I tillegg samarbeidet også Kulturforum Dalane, tilsatte på
de ulike kulturkontorene i Dalanekommunene, om teppekunstturné i samarbeid med
historie/ættesogelag.
Eigersunds eidsvollsrepresentant Christen Mølbach (1766 – 1834)
ble markert med foredrag og vei

–oppkalling i byen, noe som også ble gjort for å hedre en av byens markante kvinnelige pioner,
Anna Bugge (1862  1928), jurist og kvinnesaksforkjemper, i Stemmerettsåret.
Ryfylke
: I Ryfylke så vi at både Ryfylkemuseet og Ryfylkebibliotekene spilte en viktig rolle i å bidra
til samarbeid med de enkelte kommunen om å laga gode markeringer. Ryfylkemuseet samarbeidet
med utvalgte kirker i Ryfylke og lokale politikere og kulturliv om markeringer for å minnes den
ekstraordinære bededagen og valgdagen i 1814, og det ble holdet markeringer i Hjelmeland kirke,
Jelsa kirke og Hausken kirke
i februar og mars 2014. Ryfylkemuseet arrangerte også en

foredragskveld om regionenes rolle i nasjonsbyggingen og internasjonal kafé på 17. mai 2014. Både
kulturhus og særlig Ryfylkebiblioteket med alle folkebibliotekene var viktige arenaer og
samarbeidspartnere i begge årene med foredrag, debatter og flere turneer.
To av Rogalands fire Eidsvoldsmenn i 1814 var knyttet til Ryfylke. Rennesøy sin utsending til
Eidsvoll var sokneprest Laurentius (Lars) Andreass Oftedahl
.
Rennsøy – komiteen valgte imidlertid
å vektlegge historien om Nils Trulsen Bru (1776  1823), gårdbruker og stortingsmann fra Mosterøy,
og lagde i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Rennesøy historielag et større
historieseminar om
«Bondepolitikken etter 1814», et fagseminar hvor ledende historikere
presenterte temaer knyttet til Nils Trulsen Bru og den tidlige bondepolitikken på Stortinget de første
tiårene etter 1814. Seminaret ble også en del av det offisielle nasjonale programmet.
Eidsvoldsrepresentanten Asgaut Olsen Reilstad (Regelstad)
(17611847) gårdbruker og lensmann i

Finnøy ble markert av Finnøy kommune. Den store nasjonale konferansen «Frihet Likhet Sunnhet 
Kva har folkehelse å seia for folkestyret?»
ble holdt på Finnøy 9. september 2014 og var et

samarbeid mellom Finnøy kommune, Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune.

Et trekk ved jubileene i
Stavangerregionen og jærkommunene 
var at det var
mindre av

fellesorganisering kommunene i mellom. Stavanger sto i en særstilling i fylket med mange store
kulturinstitusjoner som var selvstendige og ambisiøse aktører engasjert og oppfordret til en spesiell
innsats fra nasjonalt hold gjennom sine tilsagnsbrev. Stavanger hadde også egne koordinatorer for
begge jubileene som deltok både som produsenter og formidlere av Stavangers svært omfangsrike

13
program. Begge bidro og jobbet nært opp til Rogalandskomiteen og prosjektleder.
Næringsforeningen i Stavangerregionen, Stavanger Bispedømme og Domkirken menighet, sammen
med de store kulturinstitusjonene som MUST, Konserthuset, Symfoniorkesteret, Rogaland teater,
Universitetet, Tou scene, Sølvberget kulturhus med flere, var viktige i utviklingen av et bredt
program og med flere bidrag som fikk både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Stavanger
kommune har laget en svært fyldig rapport for grunnlovsjubileet i Stavanger. Her beskriver den en
storstilt kulturdugnad med hele 65 registrerte
arrangement og anslår at det reelle tallet kan være
100 arrangementer i løpet av året med
skolemarkeringer og andre som ikke er registret.
Stavanger lagde flere store arrangementer knyttet
til Eidsvoldsrepresentanten Peder Valentin
Rosenkilde (17721836) kjøpmann og skipsreder
fra Stavanger. De historiske og flotte intakte
bygningene med Domkirken, valgkirke i 1814, og
Rosenkildes hjem, Rosenkildehuset, var naturlige
arenaer for flere store markeringer i
grunnlovsjubileet.
Stavanger kommune bevilget kr. 500.000 til
aktivitet i Grunnlovsjubileet i tillegg til at 17. mai
komiteen fikk forsterket sitt budsjett med kr.
700.000. Publikum fikk et variert program med stort spenn på ulike arenaer– fra et minnerikt folketog
17. mai med historiske tablåer, til Tou scenes markering av grunnlovsjubileet med debattuke med
utgangspunkt i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og Norges rolle i de globale klimautfordringene i
oktober 2014. Skolene markerte seg også med egne arrangementer og prosjekter og Gosen skole
hadde et svært originalt kunstprosjekt der de fikk laget egne jubileumskumlokk som nå er med og
preger byens offentlige rom.
Blant Jærkommunene er det verdt å merke seg at også Hå kommune medvirket til det offisielle
nasjonale programmet i grunnlovsjubileet. De arrangerte samtaler på ungdomsskoler med
Stavangers fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran med temaet «Ytringsfrihet og kvinners stilling i
samfunnet».
Sandnes kommune hadde en arbeidsgruppe ledet av kommunens kulturadministrasjon. Et trekk ved
deres arbeid var at de så ut til å klare å spille ballen over til mange engasjerte kulturaktører og
frivillige som Vågen videregående skole, Vitenfabrikken (Jærmuseet) , Sandnes bibliotek, Sandnes
historielag, Sandnes Unge bystyre, Symfoniorkesteret, kvinnekoret Concentus mfl. De gjorde bruk
av tilrettelagte fellessatsinger som bokutgivelser, film, utstillinger mm. I tillegg var de aktive utover
egne kommunegrenser og samlet regionens unge til ungdomskonferansen Ung Innflytelse 2014. Et
arrangement de selv legger vekt på er markeringen 11. juni 2013, 100 års dagen for allmenn
stemmerett, da Sandnes Innvandrerråd inviterte til en dialogkonferanse på Vitenfabrikken med tema
kvinners vilkår og status i andre land.
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Oppsummering og evaluering
Tilbakemeldingene på fylkeskommunens koordinerende funksjon og tiltaket med nettsider for
jubileene er overveiende svært positive: Sekretariatet virket som en nyttig pådriver og nettsidene
gav inspirasjon og viktige oppdateringer.
Rogaland utmerket seg landsmessig med svært mange arrangementer og stort engasjement Det er
kommet begeistrede tilbakemeldinger fra de nasjonale sekretariatene både på antall og kvalitet.
Det er også enkelte kritiske erfaringer verdt å ta med seg. Det å skulle skape felles forankring og
engasjement uten økonomiske rammer til å utvikle og støtte tiltak har vært en utfordring.
Kultursektoren i kommunene og fylkene opplever stramme budsjetter. Ingen av jubileene var i
utgangspunktet tydelige som kulturjubileer – men det ser ut til at det er kultursektoren som 
kan
jubileer; kulturadministrasjonene har bred kontaktflate i lokalsamfunnet og når også ut til de frivillige.
Men dette kulturarbeidet skjer ikke uten ressurser og midler.
Erfaringene fra kommunene viser at det var viktig å få løftet arbeidet til politisk nivå så tidlig som
mulig for å kunne prioritere budsjetter, skape engasjement og forankring. Kanskje kunne man vært
enda mer bevisst på å involvere overordnet politisk nivå bredere fra starten av, også med tanke på å
prioritere store samfunns jubileer som dette fra flere potter i kommunekassa og dra med seg flere
økonomiske bidragsytere til store prosjekter.
Det å nå ut med informasjon og ha de rette kontakter, adresser og nettverk er viktig på alle nivå om
man skal skape bred deltagelse slik målet var i disse jubileene. Hvordan man legger opp disse
prosessene og hvilke strukturer man velger å bruke, er med på å påvirke hva slags engasjement
som skapes. Fra de nasjonale sekretariater sin side ville det nok vært en god idé at de i større grad
involverte fylker og regioner i landet tidlig og planla jubileene 
sammen med
aktørene. Å involvere
tidlig og bredest mulig i slike prosesser som dette, er en utfordring det er viktig å være bevisst på.
Rogalandskomiteen kunne kanskje ha involvert flere aktører fra ulike regioner enda tidligere i sin
planlegging. Kanskje ville det da blitt mere samarbeid og deling kommuner og regioner i mellom.
Det vil alltid være en utfordring å få god nok representasjon i slike komiteer, både når det gjelder
sektorer og fagfelt, geografisk og kjønnsmessig fordeling. Rogalandskomiteen ble også utvidet
underveis for bedre å kunne dekke et bredere engasjement for stemmerettsjubileet. Delaktighet må
samtidig vurderes opp mot hensiktsmessig størrelse for en komité. For fylkeskomiteen var det helt
nødvendig å ha med instanser som representerte hele fylket og det var fruktbart å ha Fylkesmannen
og Rogaland fylkeskommune som de styrende og ansvarlige for prosessen.
Mange av erfaringene i rapporten knyttet til nettverksbygging og samarbeid på tvers er verdifulle å
ta med seg videre. Det var en utfordrende og lærerik prosess med en fri og uforpliktende
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organisering, uten økonomi og frikjøpte ansatte, lagt opp til egne prioriteringer. En mer tydelig
prosjektorganisering med større formell forpliktelse, en prosjektgruppe og ressurser til å drive
arbeidet, bør være noe som vurderes ved en annen anledning.
Fylkesnettsidene ble for enkelte kommuner mindre aktuelle å bruke, da de hadde sine egne
nettsider å følge opp og ikke kapasitet til å drive med noe utover det. Dette gjaldt for så vidt også på
alle plan – de nasjonale sekretariatene satt også med sine nettsider der de ønsket oppdateringer fra
fylkene. På den annen side var nok flere ulike nettsider og formidlingskanaler også en styrke –
informasjon nådde bredt ut og det at så mye var nettbasert gjør at man i ettertid har et stort åpent
digitalt arkiv fra satsingene.
Rogaland valgte et grep med å se de to jubileene i sammenheng. En innvending mot dette kunne
være var at man ikke fikk spisset kompetansen nok mot markeringene som tross alt var ulike
historiske hendelser. Det var bare 
en
kvinneorganisasjon med i Rogalandskomiteen, det kunne ha
vært flere med en egen komite for stemmerettsmarkeringen. Vi vil allikevel si at dette grepet med se
de to årene som en helhet var riktig og vellykket. Det er blitt trukket fram som viktig med
fylkeskoordineringen at det tidlig ble sendt brev og invitert til felles drøftingsmøter som gav lokale
myndigheter en påminning. Nettopp dette at de ble mobilisert i tide og kontinuiteten i arbeidet
gjennom to år, gjorde at vi klarte å bygge et nettverk og nå bredt ut.
I tillegg til denne organisatoriske fordelen er det også blitt pekt på at det for grunnlovsfeiringens
skyld var et lykketreff at stemmerettsjubileet kom i forkant og reddet oss fra et 17. maifesttale
perspektiv. Jubileet for stemmeretten ble tidlig omtalt som et opptaktsjubileum, men fra vårt
synspunkt ser det ut som det er her det største lokale engasjementet kom til syne med den nære
historien om likestillingskampen og lokale kvinnelige pionérer. Historien til pionérkvinnene Gina
Krog, Aasa Helgesen, Anna Gjøstein med flere, engasjerte på mange måter langt mer enn det
historien om Eidsvollsrepresentantene gjorde.
Mye av arbeidet som er gjort i disse årene er starten på noe som kan videreføres. Det har vært et
stort engasjement på alle nivåer i kommunene. Nettverk og samarbeidsstrukturer i og mellom
kommuner, institusjoner og organisasjoner har blitt styrket. Mange av satsingene som
Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet…» på Finnøy, Frivillighetslørdag i Statens hus og
Ungdomskonferansen Ung Innflytelse, peker også framover. Her er det aktivisert debatter og
problemstillinger og ikke minst et engasjement for lokaldemokratiets rolle som er verdt å ta med seg
videre.
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Bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland
I Stemmerettsåret 2013:
Gina Krog fra Karmøy  Oppvekst og barndomsminner 1848 – 1955. 
Av Merete Sønsterud.
Utgivelse av Karmøy kommune i anledning markeringen av Stemmerettsjubileet. Bokheftet kan
lastes ned her: 
https://www.karmoy.kommune.no/no/nyheter/2013/ginakrogfrakarmoy

Debattboka «Sånn er det bare» 
var en gave fra Stortinget og Regjeringen til alle 2. og 3.
klassinger i videregående skole, landets førstegangsvelgere i anledning Stemmerettsjubileet 1913 –
2014. Boka oppfordrer til å bruke stemmeretten. Tilsammen 36 ulike bidrag i boka. Ingrid Treborg
fra Kvernaland er en av tekstforfatterne. Utdeling av boka ble markert spesielt på flere skoler i
Rogaland. Boka har egne hjemmesider på 
http://sannerdetbare.no/category/sannerdetbare/
«Formødrenes
stemmer»,

Pax forlag, i boken har profilerte norske kvinner valgt en av sine
formødre som levde i 1913, og skrevet et portrett av henne. Bidragsyterene er bl.a. Audgunn Oltedal
fra Høle i Rogaland, og Torhild Skard. Begge hadde flere foredrag i Rogaland.
Hele Rogaland Leser 2013 «Makt, ofre og idioter" En antologi om makt i Rogaland
, Frekk
forlag. Boka inngikk i markeringen av stemmerettsjubileet og presenterte essays, noveller, dikt og
reportasjer, tegneserier og illustrasjoner. Bidragsyterne kommer fra – eller har base i – Rogaland.
Les mer på 
http://www.rogfk.no/
«Kvinnestemmer» om hverdagsliv i Sandnes
– Jærmuseets Årbok Sjå Jæren i 2013, presenterte
kvinnestemmer fra Sandnes. Av
Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik. Kvinneportrett med varierte

livshistorier og tidsbilde fra ca 1920 og fram til i dag. Selges på Vitengarden, Vitenfabrikken og
Garborgsenteret.
Kvinners stemmerett i 100 år. Arbeidernes historielag i Rogaland
, Årbok 2013. Artikler som
bl.a. « Anna Gjøstein – kvinnesaks og arbeiderpioner» av Kari Natvig Helliesen; «Kvinner selv stod
opp og strede som de vare menn» av Tora Aasland; «Aslaug Aasland  en historisk pioner» av
Arne Hove. Boka ble delt ut til 2.500 kvinnelige elever og førstegangsvelgere i Stavangerområdet i
gave fra LO i Stavanger og omegn for å markere Stemmerettsjubileet. Artiklene kan leses på
http://www.arbeiderhistorie.net/
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«
Norsk likestillingshistorie 18142013″
, Fagbokforlaget. Boken ble lansert 10. juni 2013 i Bergen,
Skrevet av
kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen. Hilde

Danielsen hadde flere foredrag i Rogaland i 2013.
«Ottar og kjærligheten» bok om
kvinneaktivisten Elise OttesenJensen

fra Sandnes

, kjent
under pseudonymet 
Ottar
. Gunilla Thorgrens bok Ottar & Kärleken. En biografi (Stockholm:
Norstedt 2011) ble tatt fram i Stemmerettsåret og Gunilla Thorgrens holdt bl.a. foredrag i Sandnes.
Utstillingen 
Pionerkvinner i Haugesund
åpnet 8. mars 2013.

på Karmsund folkemuseum,

Haugalandsmuseene
.
Møt de 15 første kvinnene i bystyret i Haugesund. Utgitt hefte og se
nettutstilling med artikler på
http://www.karmsundfolkemuseum.no/nettutstillinger/pionerkvinnerihaugesund
Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 2013 – årgang 22, med
Temanummer Stemmerettsjubileet 1913 – 2013.
Med bl.a.:Hilsen fra komiteleder Tora Aasland;
«Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen
i 1913» av Hans Eyvind Næss; «Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke
kvinner  i det stille» av Kari Vevatne.
Bladet kan leses på nett her: 
http://www.byhistoriskforening.org/nor/Stavangeren/2013
Utstillingen 
«Modige kvinner viser veg» – Utstilling på Tysværtunetsommeren 2013.
Temautstillingen laget til Stemmerettsjubileet om kvinner fra Tysvær som på ulike vis har hatt stor
betydning.
Se utstilling og tekst i digitalformat på denne linken:

https://demokratirogaland.files.wordpress.com/2013/07/utstillingamodigekvinnerviservegitysvc3
a6r.pdf
Plakatutstillingen 
Likestillingslandet Norge, 
laget av Barne, likestillings og
inkluderingsdepartementet. Den ble vist flere steder i Rogaland. Tekst og bilder med katalog kan
finnes på 
http://stemmerettsjubileet.no/plakater
Ottar bladet 2013 om med temanummer om kampen for Kvinnestemmeretten 
ved Leder i
Kvinnegruppa Ottar Stavanger
, Randi Mobæk med flere. Bestill bladet på
http://kvinnegruppaottar.squarespace.com/ottarbladet/
Statsarkivet i Stavanger 
hadde flere artikler og billedpresentasjoner 
om pionerkvinner i
Rogaland 
i 2013 v/ førstearkivar Lisabeth Risa:

11 artikler om ulike kvinner fra Rogaland født før, 1913, se
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger/Nettutstillingar/Stemmerettsjubileet191
32013
 4 artikler om første kvinnelige atelierfotografer i Rogalaland,se
http://www.fotonettverkrogaland.no/Nettutstillingar/DeifoerstekvinnelegefotografaneiRogaland
I Grunnlovsjubileet 2014:
De kom fra alle kanter 
om Eidsvollsmennene og deres hus.
Bok utgitt på Cappelen Damm i
samarbeid med Riksantikvaren. Boka ble lanseres 8. september i Stavanger. Jørn Holme (red.)
med bidrag fra hele landet. Hans Eyvind Næss om fire rogalendinger på Eidsvoll: Christen Mølbach,
Peder Valentin Rosenkilde, Lauritz Andreas Oftedahl og Asgaut Olsen Regelstad
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Stavangeren
, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 – 2, 2014 med
spesialnummer om Grunnlovsjubileet
, Innhold med bl.a.: Forord ved Magnhild Kleppa; Hans
Eyvind Næss: Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til
riksforsamlingen på Eidsvoll 1814; Arne Solli: «Unionspartiet» – mindretal på Eidsvoll, fleirtal i
SørvestNorge?; Anders Haaland: Stavanger under andre verdenskrig – i kamp for
menneskerettighetene; Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsjubileet i 2114?.
Bladet kan leses på nett her: 
http://www.byhistoriskforening.org/nor/Stavangeren/2014
I 2014 presenterte Statsarkivet i Stavanger artikler og nettutstillinger med arkivmateriale 
om
det som skjedde lokalt i Stavanger amt/Rogaland våren 1814,
http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger/Nettutstillingar/Grunnlovsjubileet181420142
Bokhefte «Mina og Løven» om Stortinget og demokratiet
av Elin Relander Tømte, var
Stortingets gave til gave til alle landets førsteklassinger. Ble delt ut på skolene i Rogaland i mai
2014. Last ned boka på Stortingets sider på
https://www.stortinget.no/no/HvaskjerpaStortinget/Nyhetsarkiv/Hvaskjernyheter/20112012/Mina
ogloven/
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Stemmerettsjubileet i Rogaland. Utvalg fra kalender 2013

JANUAR
7.01: Foredrag ved Arne Hove om «Aaslaug Aasland – landets første kvinnelige statsråd»
i
Sandnes, Arrangør: Sandnes historie og ættesolgelag
18.01: Åpning av
Stemmerettsåret i Stavanger med dokumentarfilmen Gulabi Gang (Den rosa

gjengen) og møte med Sampat Pal  hovedrolleinnehaver og drivkraften i den indiske
kvinnebevegelsen
, på Stavanger kino. Elever fra videregående skoler i fylket var spesielt invitert.
Fylkesmann og komiteleder Tora Aasland holdt åpningsappell. Arr: Rogalandskomiteen i
samarbeid

med Kudos Family/Piraya film og Nettverk for kjønnsforskning.
29.01: Åpning av Stemmerettsåret i Rogaland med lansering av program for Haugalandet i
Haugesund Rådhus.
Taler ved fylkesmann og komiteleder Tora Aasland, ordfører Petter Steen,
varaordfører Sven Olsen, direktør for Haugalandsmuseene Mads Ramstad. Kunstneriske innslag
ved elever fra Skeisvang videregående. Arr: Rogalandskomiteen i samarbeid med Haugesund
kommune.
FEBRUAR
4.01: Lansering av debattbok « sånn er det bare»
og utdeling og markering av
Stemmerettsjubileet på Vågen vidergående skole i Sandnes. Ap
p
ell ved Tora Aasland og innslag fra
elever og lærere ved Vågen videregående.
21. 02: Modige og dyktige kvinner på Nedstrand, foredrag på 
Nedstrand sosialsenter. Tysvær
Historielag og Nedstrand Bygdemuseum
21.02: Bokkafé på Vitenfabrikken i Sandnes
. Forfatter Gunilla Thorgren med boken "Ottar og
kjærligheten" om kvinneaktivisten
Elise OttesenJensen
fra Sandnes. Arr: Vitenfabrikken i Sandnes
i samarbeid med Sandnes historie og ættesogelag.
22.02: Premiere på "Parkering forbudt" på Rogaland Teater. 
Barneog ungdomsteatret står for
forestillingen laget for å markere Stemmerettsjubileet fra de unges ståsted.
MARS
Den internasjonale kvinnedagen 
8. mars 
ble ekstra markert i hele fylket. Noen eksempler:
8. mars i Stavanger:
«Oppvarmingsmøte» før toget på Sølvberget Kulturbiblioteket
med Fylkesmann Tora Aasland,
Forfatter Kaja Schjerven Mollerin forteller om den indiske forfatteren Arundhati R, Kulturforsker Hilde
Danielsen om likestillingsnasjonen Norge
.
Stavanger symfoniorkester (SSO) 
deltok med sine kvinnelige musikere på denne nasjonale
festforestillingen i Kristiansand 8. mars med verdens første kvinnelige symfoniorkester! Johannes
læringssenter i Stavanger
er også med på dette spesielle 8. mars –prosjektet

med 10

minoritetskvinner fra Stavanger.
8. Mars arrangement på Norsk grafisk museum i Stavanger.
Foredrag ved etnolog Tone
Hellesund, og trykking av museets jubileumshefte på deres Johannisberg sylindertrykkpresse, som
også fyller hundre år i 2013.
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8. mars i Sandnes 
:
Markering av «Aaslaug Aasland plass»
, ved lanternen. Avduking av
navneskilt og plakett med nytt navn på plassen med Tora Aasland . kunstneriske innslag, tale v/
Heidi Bjerga fra Stemmerettskomiteen i Sandnes og tale v/Arne Hove fra Sandnes historie og
ættesogelag.
8.mars i Haugesund:
Ungdomskonferanse i Bystyresalen i Haugesund Rådhus.
Etablering av Haugesund
Ungdomsråd.
Åpning av utstillingen ”Kvinnelige pionerer i Haugesund”
på Karmsund folkemuseum.
Kunstneriske innslag v/MIROensemblet og Haugesund Teater.
8.mars i Egersund
, åpning av «Halve befolkningen» på Fayancemuseet. Dalane Folkemuseum
åpnet sin temautstilling Sang, dikt og litteraturopplesning – «Stemmer fra Dalane». Arrangører er
Dalane Folkemuseum og komiteen for stemmerettsjubileet i Dalane.
8. mars i Strand kommune
: feiring på Verkshotellet på Jørpeland, taler ved Fylkesmann Tora
Aasland, tidligere folkevalgt i Strand AnnaKarin Døssland Steen mfl. Kunstutstilling av keramiske
arbeid, relieff og skulptur ved Anne Karin Krogevoll mm.

8. Mars i Tysvær
: «Damenes Aften» i Førresfjorden Barnehage.
13. mars: «Søstra mi»  på Kulturhuset i Sandnes
. Riksteatret presenterte nyskrevet stykke om å
vokse opp i dagens Norge.
15.Mars: Riksteateret viser «Søstra mi» på Tysværtunet kulturhus
APRIL
14.04: Klesvask og skittentøy i 100 år: Åpning av Utstillinger på Vitengarden,
Jærmuseets
avdeling på Nærbø, ble vist 14. april – 1. okotober 2013. To utstillinger i anledning
Stemmerettsjubileet: «Så gjør vi så… – klesvask i 100 år» er en utstilling om utvikling av
vaskemaskiner på Jæren fra 1913 til 2013 og «Lappete, lusete, fillete – ren… Skittentøyets
kulturhistorie» – en vandreutstilling fra Kvinnemuseet.
16.04: Vardafjell videregående skole i Haugesund markerte Stemmerettsjubileet
med et eget
arrangement i kantinen. Åpning og velkommen v/ ny rektor Ragnhild Alvsaker, Appell v/varaordfører
Sven Olsen, kunstnerisk innslag med Birgit Amalie Nilsen fra Haugesund Teater, Appell ved Nancy
Herz, elevrådsleder, Orientering om filmen Gulabi Gang som vises på skolen senere i semesteret.
Utdeling av boka «Sånn er det bare» til alle elever.
MAI
01.05: Markering av Markering av Anna Gjøstein på 1. mai i Stavanger,
Stavanger Arbeiderparti
hedret Anna Gjøstein, (1869 – 1965) kvinnesaksforkjemper og pioner i arbeiderbevegelsen på 1.
mai feiringen i Stavanger, Kari Helliesen fra Stavangergruppen av Norsk Kvinnesaksforening holdt
tale.
6. Mai: Foredrag ved Torhild ”Min mormor Karen Grude Koht – en foregangskvinne fra
Sandnes. 
Arrangør: Sandnes historie og ættesogelag
6. mai  7. juni: Temautstillingen
Likestillingslandet Norge

ble vist i atriet i Statens Hus, hos

Fylkesmannen, i Stavanger. 
Utstillingen ble også vist under Statsborgerseremoni som ble holdt av
Fylkesmannen søndag 2. juni 2013. Utstillingen ble produsert av Barne – likestillings og
inkluderingsdepartementet og var en del av den nasjonale Stemmerettskomiteens program. Den ble
vist flere steder i Rogaland i jubileumsåret, bl.a. hos Rogaland fylkeskommune, Kulturbanken/
Stavanger Turistinformasjon og Universitetet i Stavanger.
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30.05:
Bokprat om Elise Ottesen Jensen ( Ottar) på Kulturhuset Sølvberget, Stavanger. 

Elise
Ottesen Jensen
vokste opp på Høyland Prestegård i Sandnes på slutten av 1800tallet, og ble aktiv

i seksualrevolusjonen, abort og prevensjonsdebatten. Som ung kvinne brøt hun opp og fant sitt kall
som feministisk seksualopplyser i Sverige. Arr: Nettverk for kjønnsforskning og Kulturhuset
Sølvberget

JUNI
9.06. Feiring av Stemmerettsjubileet og Elisabeth Edland på Bakken på Rennesøy.
Bli kjent
med kvinnerettsforkjempar Elisabeth Edland fra Mosterøy. Familiearrangement. Arrangører:
Rennesøy kulturkontor og Ryfylkemuseet

Stemmerettsuka
11. juni – 20.

juni

11. juni  
Fødselsdagsfeiring.
Den 11. juni 1913 vedtok et enstemmig storting allmenn
stemmerett. Den 11. juni er med andre ord jubileets fødselsdag. 20. juni 1847 ble kvinnesaks og
likestillingspioneren Gina Krog født. Den 11. og 20. juni, dannet derfor rammen rundt
Stemmerettsuka. 
Det ble oppfordret til arbeidsplassmarkringer
med kake den 11. juni og dette ble

gjort flere steder på enkelte arbeidsplasser og i det off
entlige rom.

Stemmerettsuka ble markert i mange kommuner og det var veldig mange ulike
arrangementer over hele fylket. Her er et utvalg:
Utsira
10.06: Dagen før jubileumsdagen holdt Utsira kommune en ofisiell åpning av deres markering
av Stemmerettsjubileet. 
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltok og en nyprodusert utstilling om
Aasa Helgesen ble åpnet. 
«Er vi først satt inn i styre skal vi også styre. Vi vil ikke være noen
kastekjepper!»
var tittelen på
laget til jubileet. Det er gjort et dypdykk i politiske protokoller og en har

forsøkt å tegne et bilde av den flotte innsatsen jordmor Åsa Helgesen og Kvinnestyret utførte i
valgperioden 1926 – 1928.
Stavanger
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Hadde 16 ulike arrangementer i Stemmerettsuka, bl.a:
11.06: Folkefeiring på domkirkeplassen og åpning av Stemmerettsuka. Johannes
læringssenter lagde en to meter og 13 centimeter lang sjokoladekake,
til ære for jubileet,
ordfører Christine Sagen Helgø åpnet og delte ut kake og kaffe på domkirkeplassen i Stavanger

11.06: Ladies night i Næringsforeningen: 
Tora Aasland, Sissel Knutsen Hegdal, og Marcela
Molina om å delta i det norske demokratiet.
Første i møtserien «Your participation in the
Norwegian democracy» Arr:
Næringsforeningen, Stavanger kommune
og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i
Rogaland.
13.06. Seminar på Tou scene.Fredrik
Langeland, Birgitta Haga Gripsrud, Janken
Robberstad og Tora Aasland om kjønn i
kulturen.
13.06: Foredrag på Stavanger Museum
.
Inger Undheim om forfatteren og
kulturarbeideren Hulda Garborg.
14.06: Talkshow på kulturbiblioteket,
Sølvberget:
Hvilke forbilder trenger det nye
Norge for å oppnå demokratisk mangfold?
Med Trude Marit Risnes, Gulale Samiei,
Randi Mobæk mfl.
15:06 Anne Furubotn framførte nykomponert sang om Elisabeth Edland
, en av forkjemperne
for stemmeretten, på den årvisse Statoilkonserten, utendørs ved Konserthuset.
Karmøy
Gina Krog fra Karmøy –
Stemmerettens mor
Gina Krog var blant de fire sentrale
likestillingspionerene som var valgt
ut til å markeres særskilt i
jubileumsåret. Gina (Jørgine Anna
Sverdrup) Krog (18471916)
vokste opp og hadde sin
familiebakgrunn fra Skudeneshavn
på Karmøy.
Karmøy kommune fikk derfor en
sentral plass i markeringen av
Stemmerettsjubileet med en egen festdag 20. juni i Skudeneshavn.
11.06: Feiring av stemmerettens bursdag med is og hilsen fra ordfører Aase Simonsen til alle
elever i Karmøyskolen
19.06: Hææ? Kan kvinner komponera?
‘
konsert i Karmøy Rådhus med skuespiller Janna Kari

Kvinnesland og MUNOR
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20. juni: Markering av Gina Krogs fødselsdag i Skudeneshavn på Karmøy.
 Ordføreren åpnet utstillingen 
Pionerkvinner på Haugalandet
.
 Foredrag om 
Gina Krog i Skudenes
ved historiker Merete Sønsterud i Mælandsgården
 Festforestilling i Falnes kirke med dans, sang og historisk spill ved Nina Sele som Gina Krog i
monologen 
Gina Krog i Skudenes.
Sandnes
11.06: Markering foran Sandnes’ rådhus og avduking av en
minnebauta over Aaslaug

Aarsland 
avduket. Denne var laget av Hugo Wathne på bestilling av Sandnes historie og
ættesogelag.
11.06:
Sandnes Innvandrerråd holdt en dialogkonferanse på Vitenfabrikken

med tema kvinners
vilkår andre steder i verden i 2013.
Egersund
11.06: Dalanekomiteen inviterte til fotokonkurranse 
på Instagram # stemmerettdalane med
motiv fra 100 års markeringen lokalt i Dalane.
15.06: 
U
tendørs festforestilling og familiearrangement i amfiet i 
Sogndalstrand 
med
Therese

Anita Holmen Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland, Tønes, Gerd Liv Valla m.fl.

Arr: Dalanekomiteen.
Tysvær
På programmet sto foredrag om viktige kvinneskikkelser fra Tysvær og sentralt sto Fredrikke
Nielsen (1837 1912) skuespiller og en kjent folketaler i inn og utland omkring 1900 tallet.
15.06: Seminaret «Stemmerett og kvinnerett – Modige Kvinner viser veg»,
på Tysværtunet

16.06: Vandring fra Førre til Bratthammar
der Fredrikke Nielsen bodde i barneåra sine.
17.06: Stemmerettsarrangement fo
r ungdomsskole
ne på Tysværtunet
. Vinnerne av
skrivekonkurransen for ungdomselever i Tysvær offentliggjøres. Styringsgruppa for jubileet i Tysvær
inviterte alle ungdomsskoleelever i kommunen til å skrive en tekst knyttet til stemmerettsjubileet.
Haugesund
11. 06: Kåring av vinnere av kreativ konkurranse for elever i grunnskole og videregående
skole. Debatt. På Hemmingstad bydelshus . Haugesund Kommune i samarbeid med
Ungdomsrådet.
11. juni: Forestillingen ”11. juni, 11 kvinner, 11 fortellinger”
v/ Haugesund Teater i Bystyresalen
AUGUST
31.08: Lansering av årets hele Rogaland leser: "Makt, ofre og idioter  en antologi om makt i
Rogaland"
utgitt som en debattbok i anledning demokratijubileene
.
40.000 eksemplarer gratis
eksemplarer av boka utdelt på folkebiblioteken i hele fylket og formidlingsturneer i regi av
Rogaland fylkeskommune på arbeidsplasser, videregående skoler og på alle i løpet av høsten 2013.
Til sammen 67 ulike arrangement knyttet til boka.
SEPTEMBER OG STEMMERETTSKAMPANJEN 1. 9. SEPTEMBER
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3.09: Utstilling om likestilling og stemmerett, debatter og forhåndsstemming på Universitetet
i Stavanger
: Temautstillingen 
Likestillingslandet Norge 
i fellesområdet i Arne Rettedalshus på
Universitetet i Stavanger. Sentralt i markeringen av stemmerettsåret sto oppforfordringen om å
bruke stemmeretten. UiS holdt forhåndsvalg 3. og 4. september, Politisk debatt om universitets og
forskningspolitikk og valgdebatt for ungdom og studenter i Folken.



3.09:Internasjonalt valgmøte på Rosenkilden i Stavanger
.
Næringsforeningen i Stavanger
regionen ønsket velkommen til andre møte i «Din deltagelsen i det norske demokratiet» med
inspirasjonskveld om valg og demokrati. Næringsforeningen, Stavanger kommune og
fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.
4.09: Foredraget ”Er kunsten universell eller kjønnsbetinget
v/Anne Birgitte Rønning,
Haugesund Kunstforening
5.09: Seminar/foredrag og debatt:
Kvinners stemmerett 100 år – er likestillingskampen over?


Likestilling/integrering/valgdeltakelse
Arr: Høgskolen Stord/Haugesund og Haugesund kommune.

11.09: Historiens stemmer fra Gjesdal
med foredrag om «Coya» Knutson og Liv Kylingstad
Godin. Kulturkontoret i Gjesdal kommune og Gjesdal Historie og Ættesogelag gikk sammen om å
lage arrangementet og fikk kulturminnedagsprisen 2013 for dette arrangementet.
11.09: Lansering av Skrivekonkurransen Skriv i Dalane,
Arr: Komiteen for Stemmerettsjubileet
2013 i Dalane og Dalane Folkemuseum.
12.09: Åpning av utstillingen «Take care of yourself» på Stavanger kunstmuseum 
med den
franske kunstneren Sophie Calle
19.09: Foredrag om fotograf og kvinnesakskvinne Marie Høeg. 
Ved Hanne HolmJohnsen på
Stavanger Museum. En del av MUST, Museum Stavangers foredragsserie i Stemmerettsjubileet
OKTOBER
1.10 : «Formødrenes stemmer – en stemme fra Rogaland»,
Foredrag ved journalist og forfatter
Audgunn Oltedal. Biblioteket på Nærbø.
16.10: Forestillingen «Kvinnekuppet på Utsira» hadde premiere på Kompasset på Utsira.
I
1925 fikk Norges minste kommune, Europas første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen.
Forestillingen ble spilt for 2000 ungdomsskoleelever i kommunene Utsira, Haugesund, Vindafjord,
Bokn og Tysvær i løpet av høsten 2013 og vist på åpne forestillinger, blant annet på Kulturnatt i
Haugesund. Forestillingen er skapt i samarbeid mellom Haugesund Teater, Utsira kommune og Den
Kulturelle Skolesekken i Rogaland.
26.10.  1.12: 
I Don’t Eat Flowers,
Kunstutstilling
,
Hå gamle prestegard. 
Utstilling av kvinnelige
estiske kunstnere.
30.10. Foredrag om den amerikanske forfatteren og reformatoren Dorothea Lynde Dix
ved
forfatter Ren Powell. Obrestad fyr.
3
0.10  31.10: Haugalandmuseene inviterte til seminaret «Monumenter, minner og myter i
norsk nasjonsbygging»
Hvordan brukes fortiden til å skape monumenter, symboler, minner og
myter om den norske nasjonen? – Og hvordan brukes dette for å styrke egen identitet? Karmsund
Folkemuseum, Haugesund.
NOVEMBER
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26. 11: Your participation in the Norwegian democracy, på Rosenkildehuset i Stavanger,
tredje møte i serien «Din deltagelse i det norske demokratiet» med frivillig arbeid, volunteering, som
tema. Næringsforeningen, Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i
Rogaland.

DESEMBER
6.12: Kulturkveld med foredrag om Elisabeth Edland på Kulturbruket på Bru,
foredrag av
historiker Eva Jakobsson. Elisabeth Edland fra Mosterøy døde bare 32 år gammel i 1901 men har
satt tydelige spor etter seg både når det gjelder kvinnesak, stemmerett, avhold, målsak og
skogplanting. Arr: Rennesøy Historielag og Kulturbruk 44/4.
11.12: Stemmerettsmarkering i Stavanger Forum for ungdomskoleelever.
Over 1000 jenter fra
Stavangerskolen var samlet til markering med fylkesmann, ordfører og kvinnelige politikere.

Grunnlovsjubileet i Rogaland. Utvalg fra kalender 2014

JANUAR
10. 01. Utstillingen «Ja vi elsker» åpnet på
Haugesund Billedgalleri.
Et utvalg verk fra
Billedgalleriets kunstsamling.
13  15.01: Historisk cruise til Kiel.
Markering av

Kieltraktaten 14. januar 1814.Statsarkivet i
Stavanger deltar med fortellerforestillingen Berta på
verket med Anne Elisebeth Skogen.
27.01 02. 02: «Veka for gjensidig respekt i Hå
kommune».
Arrangementer for ungdom med møter
med bl.a. Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra
Iran» Arenaer:Ungdomskoler i Hå.
FEBRUAR
11.02: Rosenkildehuset, Stavanger: «Let your voice be heard»
Møte om Grunnloven og
ytringsfrihet hos Næringsforeningen i Stavanger. Foredrag v/ Fylkesmann og komitéleder Magnhild
Meltveit Kleppa og Journalist Sven Egil Omdal. Næringsforeningen, Stavanger kommune og
fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.
16.02. Offisiell jubileumsåpning på Eidsvoll
. Markering av notabelmøtet (stormannsmøtet) på
Eidsvoll, 16. februar 1814.
18. 02 – 20.02 februar , Festiviteten i Haugesund: ”StemmeStine og Gunnar Grunnlov”.
Forestillinger med elever fra Lillesund skole
19.02 Åpning av ”Tjuefjorten”. 
Videoportretter av 18 haugesundere i bystyresalen i Haugesund
rådhus ved kunstner Bernhard Østebø.
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23.02 Markering av valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll 
holdt i bededagsgudstjenester 25.
februar 1814. Nasjonal og lokal markering i flere kirker , Helmeland, Suldal, Hausken og Stavanger
domkirke med flere.
MARS
06.03  Åpning av utstillingen «Haraldstøtta – for Haugesund, for Norge, for alle?» med
KULtur
, vandring ut til Haraldsstøtta og program i Den kulturelle skolesekken 7. – 9. klasse.
Karmsund folkemuseum , Haugalandsmuseene.
06.0315.06  Hvem eier historien? Makt,
kunst og demokrati. 
Museum Stavanger
inviterte kunstnerne til å se nærmere på
hvordan museet fungerer og hvordan
institusjonene forteller historier.
03.03 – 08.03: Grunnlovsuke ved
Universitetet i Stavanger.
Foredrag,
debatter mm
08.03 Verdens kvinnedag på Sølvberget,
Stavanger
med tema «Kvinnekamp og
likestilling: Kvinners betydning for
nasjonsbygging og samfunnsutvikling etter
1814». Møteplassen, Samarbeid med
Kvinnesaksforeningen/ UiS mfl.
13. 03
Amnesty International arrangerte

fakkeltog under tittelen «La deg fengsle!»
i
Sandnes sentrum og kulturell aften på
Vitenfabrikken. Tema var 
ytringsfrihetens
kår i grunnlovsjubileets år
. Appell ved John
Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty
Norge, og kunstneriske innslag ved elever fra
Vågen vgs og Sandnes Folkedanselag.

i

16.03 « På vei til Eidsvoll 1814» i
Avaldsnes Kirke, Jubileumsforestilling
med historiefortelling, sang og musikk.
Karmøy kommune i samarbeid med
Karmøykirken
17. 03 på Nesasjøhuset, Sand: Foredrag av Erik Fossåskaret
:
"Regionane i nasjonsbygginga 
Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje".
18. 03 i Klepp kirke, kl. 18.14 – 20.14. Jubileumsarrangement
med Ordfører i Klepp,sokneprest i
Klepp, Historiker Hallvard Nordås m/ tema "Mirakelåret 1814"
tidligere fylkesmann, Tora Aaslands m/tema "Hva vil vi med grunnloven?". Musikk fra 1800t.
18.03: Domkirken/Torget i Stavanger: Kampen om Makten
, historisk forestilling om valget på
Peder Valentin Rosenkilde som utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. To forestillinger.
20.03: «Tro og Livssyn 2014» Fellesmarkering av tro og livssyn.
Feiring av religionsfriheten, Tro
– og livssynssamfunn i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund.
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22. 03 Riksteateret med forestillingen «Folkestyre 2014» på Sandnes kulturhus
, foredrag ved
Karsten Alnæs
,
«1814  Miraklenes år»
. Sandnes bibliotek lagde historisk utstilling i foajéområdet.
APRIL
03.04. Stålehuset, Haugesund. Premiere på ”Rederinnene”,
teaterstykke om de kvinnelige
pionerene Bertha Torgersen og Hanna Brummenæs , Scenekraft og Haugesund Teater
7.04. 
Sandnes Historielag inviterte professor Roald Berg fra UiS til å holde foredrag om
«
Grunnloven og politikken i 1814».
Dette fant sted på Vitenfabrikken.
10.04: Markering på Hetland videregående skole i Stavanger
av dagen da alle representantene
var på plass på Eidsvold og startet arbeidet med å forfatte Grunnloven. Festforestilling med
historiske tablåer og kulturinnslag.
30.04: kl. 19.30 Stavanger konserthus, Fartein Valen. «Verden i Stavanger – en musikalsk
feiring av den norske Grunnloven». 
Arr: Stavanger Symfoniorkester.
MAI
06.05: Utdeling av boka Mina og Løven og markering av jubileet ved skolebesøk
på Hundvåg
og Storhaug skoler i Stavanger med fylkesmann
Magnhild Meltveit Kleppa og utdanningsdirektør
Sølvi Ona Gjul.
6.7.05
:
Vitenfabrikken i Sandens arrangerte
«Politisk treningsløype» 
for alle 9. klassinger i
kommunen sammen med medlemmer av bystyret.
08. – 09. mai:Forestillinger i Tysværtunet
kulturhus
med barneskolene og kulturskolen i
Tysvær.
09.05. Kvaleberg skole i Stavanger markerte
Grunnlovsjubileet
med en stor forestilling og
urpremiere på eget skuespill med historiske
tablåer.
13.05: «Byfest» ved Haraldsstøtta i Haugesund
,
i samarbeide med Kystverket
14.0530.05«Eidsvollsforsamlingen
som kunstinspirasjon»
kunstutstilling
av arbeider laget av
barnehager og skoler, i Karmøy
Rådhus

17 mai med 200 års markering av at
Riksforsamligen daterer Grunnloven
og velger konge. Nasjonal markering
på Eidsvoll.

28
”Berta på Verket” , 
fortellerforestillingen av Anne Elisebeth Skogen fra Suldal i samarbeid med
Statsarkivet i Stavanger ble fremført på Eidsvoll.
Markering med eget lokalt jubileumsprogram på 17. mai i alle kommuner.
Søndag 18.05 
:
Sandnes symfoniorkester inviterte på
jubileumskonsert

i Sandnes kulturhus

med et rent norsk program.
Bodil Arnesen, sopran, Ida Mo, klaver, og kvinnekoret Concentus
medvirket sammen med orkesteret.
19. 05. kl 19: Lokalhistorie og teppeutstilling i Bjerkreim. 
Ættesogelaget og kulturkontoret har
fellesmarkering i kulturbanken på Vikeså med: Lisabeth Risa, om Bjerkreimsbøkene, Pensjonert
prest Tormod Wassbø . Åpning av Teppekunstutstilling.
19  22. mai i Kulturbanken Vikeså Teppeutstilling
: teppekunstnar Anne TJ Møller med utstilling
som viser Norges historie 1814 – 2014.
23.05: Time kulturskole holdt konsert med norsk musikk i Bryne Mølle.
30.05 – 01.06: Vandreforestillingen «Transparens» og Kitchen Orchestra med bestillingsverk
av Magnar Åm i Rådhuset i Haugesund 
v/ Bernhard Østebø, Haugesund Teater og MUNOR
JUNI
02.06: Grunnlovsseilasen 2014 med seilskipet Anna Rogde besøker Haugesund
Indre kai .
Erklæring overleveres av Haugesund Ungdomsråd. Skolebesøk og åpen båt med utstilling.
Kulturinnslag og taler. I Samarbeid med Fylkesmannen i Troms med flere.
02.06 – 03.06: Grunnlovsseilasen med seilskipet Anna Rogde besøker Stavanger
Representanter fra formannskapet til Ungdommens bystyre leste opp Stavangers erklæring med
løfter for fremtiden. Kulturinnslag og taler.
11.12. juni: Kunstprosjekt for ungdomskoleklasser i Barnas By, Sandnes
"Tilstandsrapport" ved billedkunstner Anna Roos på KINOKINO.
15.06: Grunnlovsfeiring i Gjesdal med stort arrangement på Vegmuseet i Dirdal . 
Den
eventyrlige reisen. Markering av veienes betydning for vår historie. Utstilling, kulturinnslag mm.
Kulturavdelingen i Gjesdal i samarbeid med Statens Vegvesen og Gjesdal kulturskole.
15.06: Jubileumsvandring fra Gjessfjell til Årdal.
Tale av fylkesmann og ordfører. Turen over
heia til Årdal, ca 7 km lang tur med kulturinnslag, tablåer med «Ei reise gjennom 200 år frå 1814 til
2014″, konsert med Ole Paus salg av mat underveis, mm. Hjelmeland kommune i samarbeid med
flere. BILDE
17 juni  23. november vandre – utstillingen
Spillet om Norden på turne på flere

folkebibliotek
. Utstillingen er laget av Foreningen Norden og gir Grunnlovsjubileet et Nordisk
perspektiv. Vist på følgende bibliotek: Time, Stavanger, Haugesund, Hjelmeland, Klepp, Tysvær,
Hå, Sola, Finnøy
JULI
8. 07. – 12.07: Konvoi 2014, en mønstring av historiske fartøy med skipsanløp i Haugesund
08. – 09. Juli, Stavanger 9. – 11. Juli og Egersund 11 – 12. 07.Lokalt program i de ulike
havnene. Forbundet Kysten, Norsk forening for fartøyver i samarbeid med flere.
AUGUST
14. 08 Markering av at Mossekonvensjonen
og avslutning av krigen mellom Norge og Sverige
(26. juli – 14 august 1814). Nasjonale markeringer.
SEPTEMBER
03.09 05.09 i Stavanger og Tysvær, internasjonalt forskningsseminar om temaet «200 år med
kvekere i Norge – religionsfrihet sett fra et minoritetsperspektiv». 
Arrangør: Universitetet i
Stavanger, Tysvær kommune og Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge med flere.
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06.09: Frivillighetstorg – Sammen for en levende by. 
Ulike organisasjoner presenterer seg på
Sølvberget og på scenen på Arneageren. Utdeling av ”Innvandrerprisen 2014”. Arr.: Internasjonalt
Kulturnettverk, Sølvberget, Innvandrerrådet, Frivillighetssentralene og frivillige.
8.09: Skeienetunet eldresenter, i
Sandens, foredrag v/Jann Kokkin,
kunsthistoriker «1814 og kunsten i
Norge  Dilettantisme eller gryende
storhet?».
I samarbeid med Den
kulturelle spaserstokken.
09.09. Grunnlovskonferansen
«Frihet, likhet, sunnhet – Kva har
folkehelse å seia for folkestyret»
Sted: Finnøy Fleirbrukshall, Judaberg.
Arrangører er Finnøy kommune i
samarbeid med Rogaland
fylkeskommune og Fylkesmannen i
Rogaland. Med Sven Mollekleiv, Astrid
Nøklebye Heiberg, Safia Abdi Haase,
Lisbet Rugtvedt mfl.
10.0912.09: Folkestyrets
forutsetninger i globalisering
ens tidsalder. 
Symposium på Universitetet i Stavanger med ulike foredragsholdere, debatt,
anledning til spørsmål. 
11.11 kl 12.4513.45: “Democracy in Europe”, åpent foredrag ved filosof
Jürgen Habermas
. Stavanger universitet.
17.09 kl 19.00: Urframføring av oratoriet Olav den Helliges dåp
(avslutningskonsert for Norsk
orgelfestival 2014), Stavanger konserthus Verket ble senere fremført i Frankrike. Stavanger
oratoriekor mfl.
13 . – 21. september: Kulturminnedagene med temaet ”Den store reisen: 200 års
samfunnsutvikling”. 
Flere arrangementer i Rogaland,
20.09 Markering av kulturminnedagene i Sauda kl. 10.00 – 14.00: «Frå bygdesamfunn til
industrisamfunn». 
Sauda sogelag arranger tur oppover Fløgstadåsen til Tengdal. Stopp underveis
der forfatteren Kjartan Fløgstad leser fra Dalen Portland
21. 09. Markering av kulturminnedagene med arrangement på Limagarden. 
Ålgård i Gjesdal.
21.09.: Jærmuseet lanserte formidlingsrosjektet Kystreise.no 
på Vitenfabrikken i Sandnes.
Kystreise.no er Kystverkmuseas satsing i forbindelse med grunnlovsjubileet. Prosjektet formidler
Rogalands maritime kulturhistorie via mobiltelefon, lesebrett og PC til folk på reise, skoler, museer
og alle andre interesserte.
23.09 : Festkveld med markering av grunnlovsjubileet på Suldal kulturhus. 
Norge og Suldal i
1814. Arrangement med Karsten Alnæs med flere. På Suldal Kulturhus . Suldal kommune sin
hovedmarkering av grunnlovsjubileet med nasjonalt og lokalt blikk.
26.09 kl 12.00  27.09: « Bondepolitikken etter 1814», 
fagseminar hvor ledende historikere
presenterte temaer knyttet til Nils Trulsen Bru og den tidlige bondepolitikken på Stortinget de første
tiårene etter 1814. på Bru kulturbruk, Rennesøy.
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30.09: Markering av Grunnlovsjubileet og Gosens 40årsjubileum
. Åpning ved ordfører
Christine Sagen Helgø. Avduking av nytt jubileumslokk med utsagn fra elever, knyttet til viktige
verdier som demokrati og ytringsfrihet. Uteområdet på Gosen, Stavanger.
03.10: Foredrag i Paviljongen, Egersund kulturskole v/ til Karsten Alnæs. 
«Miraklenes år 1814
opplevde en lys optimistisk vår og en mørk og truende høst. Men hva ble resultatet til slutt?»
Christen Mølbach, Eidsvoldsmannen fra Egersund, blir også et tema i foredraget Åpningen blir ved
museumsdirektør Leif Dybing og underholdning ved elever fra kulturskolen.
14. 16.10  Klimafestivalen §112
.: Tou Scene i Stavanger markerer Grunnlovsjubileet med
utgangspunkt i §112 og Norges rolle i de globale klimautfordringene. Første dag: Oljeavhengighet
og klimakrise. De to neste: Fokus på mat og helse. Forestillinger, utstilling og debatter.
15.10: Seminar med fokus på ytringsfrihet, demokrati og innvandrere. 
«Ofte ser man at prisen
for å ytre seg i det offentlige rom er større for innvandrere enn for nordmenn. Er dette et
demokratisk problem?» Debatt på Møteplassen, Sølvberget, Stavanger. Arr: Ressursgruppen for
Internasjonalt kulturnettverk.
17.10: Garborgsenteret på Bryne åpner utstillinga «Høgt og fritt»! 
Vises fra 17. oktober 2014 til
17. mai 2015. Målgruppa er barn i grunnskolealder.
22.10
:
Felles Dalanemarkering av grunnlovsjubileet, i Bjerkreim, 
Vikeså. Feiring i
Bjerkreimshallen med komiker Linda Eide og Dalane storband m.fl.
25.10: Åpen lørdag med tema «Frivillighet i
Rogaland fra 1814 til i dag – og hva nå?» 
på
Statens Hus i Stavanger. Med denne samlingen
ønsker arrangørene å hedre og synliggjøre
frivilligheten som en viktig del av
demokratiutviklingen. Arr: Fylkesmannen i samarbeid
med Rogaland fylkeskommune.
30.10 – 31.10 Demokratidager i Sola, Kulturhuset
og på Sola videregående skole
. Festarrangement
kveld 30.10.
31.10. Tema: Demokratiets utvikling fra Vikingetid
til i dag
: Demokratiet, rettsstaten og
menneskerettigheter. Utfordringer framover. Med Siri
Lill Mannes, Frank Aarebrot mfl. Arr: Sola kommune
og Sola Kulturhus.
04.11 Historisk markering av at Stortinget vedtok en revidert grunnlov 1814 tilpasset
personalunion med Sverige
04.11  « Ung innflytelse»  Regional ungdomskonferanse i Sandnes
. I Rogaland markeres den
offisielle avslutningsdagen av grunnlovsjubileet med Ungdomskonferanse i Sandnes. Til
konferansen inviteres ungdomsråd fra hele fylket og elevrådsrepresentanter fra alle de
videregående skolene.
04. 11  Festfyrverkeri i Sandnes: Offentlig arrangement kl 17.00 i Sandnes Havn. Her
markeres Rogaland fylkes avslutning på grunnlovsjubileet. 
Publikum får adgang til det vanligvis
stengte havneområdet, og får oppleve kulturinnslag, taler og fyrverkeri. Bli med på feiringen!
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07.11: “Nablus – en by på Vestbredden”. 
Utstillingen er en del av Grunnlovsmarkeringen til
Museum Stavanger og retter fokus mot noen av
jubileets mest sentrale tema: demokratiets
betydning, menneskerettigheter og ytringsfrihet.
03.11– 07.11: Grunnlovsuke på Universitetet i
Stavanger
, med åpne foredrag om Grunnloven og
utdanning.
22.11: Barnas Verdensdag
. Internasjonal
familiedag med yrende liv på hele Sølvberget.
Workshops, dans, musikk og kulturuttrykk fra hele
verden. Arr: Sølvberget i samarbeid med etniske
minoritetsorganisasjoner og FNSambandet
Rogaland.
13.11: Nypremiere på Kvinnekuppet på
Haugesund teater, åpne forestillinger
: Torsdag 13. – Søndag 16. november. Teaterforestillingen
Kvinnekuppet forteller historien om da Norges minste kommune, Utsira i 1925 fikk Europas første
kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen.
02.12: Practicing democracy  Meeting techniques, Norwegian style
. Siste temamøte i
møteserien «Your Participation in The Norwegian Democracy» hos Næringsforeningen i Stavanger.
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https://demokratirogaland.wordpress.com/


