Gustav Hansen
Født:
17. juli 1890

UTSIRA KOMMUNE

Gift 17.11.1915:
Lovisa Sørhus født 26.11.1893
Barn:
7 barn i perioden 1916-1934. Hanna Marie, Lars Tobias, Tordis Laurine, Hans Knut (g.m Valborg),
Tobias (g.m. Svanhild Klovning) , Einar, Gudrun (g.m. Robert Tollefsen, USA).

Hanen i kurven

Ved valget i 1925 ville mange ha det til at lensmannen underkjente to kvinnestemmer, fordi de var uleselig skrevet, eller
ikke hadde de riktige mellombokstavene.
Hvorom alt er, så kom i alle fall Gustav Hansen inn som eneste
mann. Lensmannen såg ham for seg som ordfører. Det ville
Gustav ikke ha noe av:
” Det hadde vært bedre med ”fullt hus”. Jeg kommer bare
til å gå i veien! Damene klarer det nok, og de hadde klart
det likså godt uten mig, og jeg vil håpe at en av dem overtar ordførerstillingen!”

”Utsira er altså kommet under skjørteregimente…”

”men sås sant der finnes mulig råd, vil jeg forsøke å slippe i fra det. Jeg skal si Dem at jeg er ikke meget nyfiken
etter å sitte sammen med elleve kvinnfolk i det hele tatt, og
slettes ikke som ordfører!”

Stavanger Aftenblad 5. november 1925

Det rare valg i Utsira, det har alt sivet ut
De valgte 11 kjerringer foruten Gustav Hansen
Fru Oppigar—Fru Nerigar. Der sitter de og syr og Hansen
blinker til dem som ein Utsira fyr.
Fru Oppigar , Fru Åker og Fru Eng bevilget 50.000 til bade
badebasseng
Ho Malle vill ha innført flere mannfolk her i bygda så jentene
på gardane kunne bli litt mer fornøya
Di ville la til veksling i ensomhetens kvad så valgte de å lage
seg en en 11 kabal
Den ene hane Hansen får føle seg så svak ved tanken på de 11
sterke kvinner som står bak.
Valgstyret følte sig lettet da den ene mann ble valgt,
for dermed trodde man at iallfall ordføreren måtte bli
en mann.
Jeg var til stede i valglokalet da opptellingen ble foretatt, og der rådet en merkelig stemning etter hvert
som kvinnelistene ble talt opp. På benken overfor
mig satt en eldre mann som også hadde stemt på
kvindelisten. Da den første kvindeliste ble talt opp så
vi på hverandre og jeg tor jeg kan si, at det var meget
talende blikke som ble vekslet.
ukjent
”Vi erfarer at den ene mann som er
valgt heter Gustav Hansen. Han satt
i det gamle herredstyre og nevnes nu
som sikker ordfører.”
2. november 1925

Det var ei skam!
Sønnen til Gustav, Hans Knut Hansen, tok det tungt da Nrk i 1994
ville lage dokumentarfilm om kvinnevalget. Hans Knut likte ikke alle
spitordene, tegningene og harselasen som ble far hans til del.
Hans Knut stilte likevel sporty opp i tv-dokumentaren. Skamfølelsen
i slekta Hansen er trolig nok en grunn til at valget ikke har vært omsnakka i særlig grad på Utsira.
Vi tror ikke noen på Utsira i dag tenker skam i forhold til verken
Gustav Hansen, eller den aktive varamannen Thomas Klovning.

Paa jagt efter sporene.
Kvinnestyret kunne vanskelig undgå å følge
i sporene fra det gamle herredstyre, mente
ordføreren som gikk av:
- Ser du naake spor itte dei, Gustav?
- Nei, ikke de spor. Det ligge naake her;
men det ser ut te å vara et toskahåve.

