Thomas Klovning
Født: 4.5.1876 Døde: 1935
UTSIRA KOMMUNE

Den ukjente varamannen
Alias Thomas V Gudmundsen
Gift med Jonette M Tollefsdatter
Barn:
Gudmund Martin
Thorleif
Martha
Jørgen Magnus
Leif Sigmund
Målfrid

1912
1913
1916
1918
1920
1923

Thomas er den ”ukjente” varamannen fra kvinne-epoken. Gustav Hansen har måttet ta støyten som eneste hane i kurven. Men Thomas var eneste mannlige varamann! Og han ble
brukt mye. Thomas deltok i hele 28 % av herredsstyremøtene i perioden. Dessuten var han
med i heradsstyrene både i 1924 og 1928.
Nåværende kommunestyrerepresentant Jostein A Nilsen, er for øvrig barnebarnet til Tho-

Thomas var ellers den som reiste til byen for å hente ”kommunestuten”
som kvinnene bevilga penger til. Han hadde nok ei sentral rolle i okseavlslaget.

Gårdbruker Thomas Klovning Utsira ble 59 år. Han er født på Utsira og
har bodd der alle sine dager, når undtas nogen få år, som han oppholdt sig
i Amerika og seilte på kysten.

Thomas Klovning har vært med i det kommunale liv på Utsira. Han har sittet i havnestyret og herredstyret. I en årrekke har han vært strandvakt i tollvesenet. Hr Klovning var et interessert medlem av godtemplarlosjen på UtHan var også i mot deling av Torvastad kommune, men når først så galt sira. Han var en stillfarende og behagelig mann.
var skjedd, så mente han at datoen for deling burde være 1.7.1924. Slik
ble det.
Minneord Haugesunds avis

”Dark horses ”
- Sentrale, men lite omtalte i ettertid for sine politiske karrierer
Toralf Kvalvik
Alias Toralv i valgprotokolleneGift med Gjertrud Bakke
Barn:
Malmfrid
Arne
Oddmund
Norunn
Torbjørg Gjertrud

1924
1925-1983
1930
1937
1942

Kona Gjertrude var lærerinne i perioden 1920-1963 og må betegnes
som ei av øyas legender.

Født: 1.9.1891 Døde: 1971
Når det gjelder valgresultatet så hadde
nok slekt og familie mye å si på Utsira,
da som nå. De som har stor familie, får
mange stemmer. Søstrene til Toralf var
gift i Myra, Hovland, Tuo og i søre Kvalvik. Mora kom fra Pedlehoien. Mao var
en svært stor andel av velgermassen i
nær slekt eller familie.
Tormod Kvalvik 2013

TORALF KVALVIK – EN ”POPULÆR MANN PÅ 20-TALLET.
134 av 145 stemmer ved valget i 1928 gikk til Toralv Kvalvik. Han var også medlem av kommunestyret i 1924 der
han fikk 23 av 33 stemmer. Med det var han den mest populære politikeren på 20-tallet. Alle stemte på ham. 134 stemmer er mye når ordføreren bare fikk 75. Hvem var han?
Barnebarnet Tormod Kvalvik sier i april 2013 følgende om sin farfar:










Ole Toralf Olsen Kvalvik
Toralf var i Amerika i en 10-års periode fram til ca 1920.
Målmann, venstremann og avholdsmann. (En ganske typisk kombinasjon på denne tida)
Står oppført som bonde og fisker.
Bas på egen notabåt. (skal visstnok ha vært den første på Utsira med ringnot, kjøpt for amerikapenger)
Hadde planer om å ta lærerskolen, men kom aldri så langt, da han ble gift og fikk barn ikke lenge etter at han kom tilbake til Utsira. (Tror han endte opp med ett år på folkehøgskole)
Han bodde i denne perioden i lærerindeboligen på Hovland (der brannstasjonen står nå).
Han fikk satt opp ”Losje Utvær” som avholdslosje innen IOGT i Grutlene i Kvalvik i 1924. Huset ble innkjøpt og flyttet fra Tysvær.

Kvalvik var formann i den første bygdeboknemden av 1952.

