UTSIRA KOMMUNE

Valgstyret i 1928: Lensmann
Lunde, viceordfører Kaja Kvalvik, formannskapmedlem Gina
Bendiksen og ordfører Aasa Helgesen. Kvinnene utgjorde også
Utsira formannskap. Bildet er
tatt i valglokalet under valget.

Valget ble godkjent. Lensmannen samarbeidet godt med kvinnene.
3.12.1925
Fra Oslo meldes i dag:

Spørsmålet om lovligheten av dette valg hvorved der blev
valgt 11 kvinner og 1 mann har vært innbragt for justisdepartementet.
Departementet har nu svart at da Utsiravalget ikke er påklaget og da der heller ikke foreligger noget som kann berettige
departementet til å ta saken opp uten klage foranlediger saken ingen forføyning fra departementets side.

Den 8de januar 1926 holdtes møte i leseværelset av de nyvalge herredsstyrerepresentanter efter skriftlig indkallelse for
i henhold til lov om kommunestyre på landet §8 å foreta valg
av formannskap, ordfører og viseordfører.
De valgte medlemmer blev gjort bekjent med at departementet endnu ikke havde godkjent kommunevalget, hvorfor de
fikk være forberedt på uventet omvalg.

”Valget skal stå ved makt. Vi har valgt Utsiras klokeste kvinner i herredstyret
og de klarer nok jobben.”
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”I valglokalet presiderer lensmann Lunde med sitt kvinnelige valgstyre –
visstnok det eneste kvinnelige valgstyre som hittil har fungert i vårt land”

På benken ved det store bord sitter de tre: ordfører Aasa Helgesen, varaordfører Kaia Kvalvik og Gina Bendiksen.
To krysser av i manntallet og den tredje leverer konvoluttene ut. Kvinnene behersker fullstendig situasjonen. Det er ikke
den ringeste nervøsitet å merke, hos dem, greit og kjapt går valghandlingen for sig. Der har vært ført adskillig agitasjon i
anledning valget, og begge parter var engstelige for at motparten skulle bli den seirende, og det var derfor om å gjøre å få
de siste reserver til urnen.
Av 190 effektive stemmeberettigede avgav 145 stemme. Det høieste antall som nogen sinne er blitt avgitt på Sira. Spesielt troppet kvinnene godt op. Utsirakvinnene er våkne, og slik skal det være. At der ikke kom nogen kvinne inn i herredsstyret skyldes visstnok ikke at mennene var misfornøiet med det kvinnelige regimente, men at kvinnene selv fant at nu
burde styret igjen legges i det sterke kjønns hender.

