Cornelia «Coya» Genevive Gjesdal
Knutson
Født 22. august 1912 i Edmore, Nord Dakota
Død 10. oktober 1996 i Edina, Minnesota

Til høyre: Coya i 1955. Bilde: Biographical
Directory of the United States Congress

Congresswoman Coya Knutson - The Minnesota Farmwife
who took Washington by Storm
- fra tittelbladet til boka COYA COME HOME av Gretchen Urnes Beito

Inspirert av en radiotale av Eleanor Roosevelt i 1942, kastet Coya Gjesdal Knutson seg inn i
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politikken. Hun gjorde det godt, og drev det like til Representantenes Hus i Kongressen,
som den første kvinnelige representanten fra staten Minnesota. I 1950-tallets USA var
politikk risikosport for kvinner, og valgkampen til Kongressen måtte hun da også finansiere
selv. Partiledelsen ville nemlig ha en annen, og mannlig, kandidat til Washington. Samtidig
med et sterkt politisk engasjement, tok hun ansvar for sin sønn, Terry, mens mannens
alkoholvaner gjorde familielivet stadig vanskeligere.
Men også Coyas politiske liv ble forkludret av mannen. I forståelse med Coyas
motstandere i partiet, lanserte han i mai 1958 to åpne brev der han gikk ut mot konas
gjenvalg til Kongressen. Det første ble omtalt av redaktør Lloyd Sveen i avisen Fargo
Forum. Sveens kommentar kom under overskriften COYA COME HOME. Andy kom i tillegg
med antydninger om utroskap. Pikant som saken var, ble den raskt snappet opp av
Associates Press, og frasen COYA COME HOME gikk dermed som ild i tørt gress fra kyst til
2
kyst våren 1958.
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Med røtter i Gjesdal og Lillehammer
Cornelia «Coya» Genevive Gjesdal ble født i Edmore, Nord Dakota, og var en av fire døtre til
Christian Gjesdal og Christine Anderson Gjesdal, som navnene skrives i amerikansk litteratur
om Coya. Går vi til norske kilder, får vi fram noen nyanser i både skrivemåte og navn.
Christian ble født Tjøl Kristian Kristiansen Gjesdal 07.08.1875. Han ble døpt i Gjesdal kirke
15.08.1875. Om han ble født på Hadland i Gjesdal, eller Goholen i Time, gir kildene sprikende
informasjon om.3 Oppveksten hadde han på Goholen som foreldrene, Kristian Tjølsen
Gjesdal og Ane Maria Jonesdatr. Hadland hadde skjøte på fra 1876 til de dro til Amerika
rundt 1885.

Gjesdal kirke fra 1848. Her ble Coyas far, Tjøl Kristian Kristiansen Gjesdal, eller Christian, døpt
15. august 1875. Bilde: ØT

Christine ble født Kristine Johannesdtr. Andersen i 1887 og døpt i Fåberg kirke utenfor
Lillehammer. Foreldrene het Johannes Andersen og Karen Hansdtr.
I 1907 traff Christian den 12 år yngre Christine som nylig hadde flyttet over fra Lillehammer.
Hun kom alene, men foreldrene kom etter så snart hun hadde tjent penger til billettene.
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Kirkebok (ministerialbok) for Lye sokneprestkontor (Lye prestegjeld omfattet Time og Gjesdal) oppgir Hadland
i Gjesdal som foreldrenes oppholdssted ved Coyas fars dåp. Det samme gjør Time gard og ætt, bind 5, side 141.
Klokkerbok for Lye sokneprestkontor oppgir derimot Haaland i Thime som foreldrenes oppholdssted ved
dåpen. Også folketellingen fra 1875 peker på Goholen. I Søren Arnesons bok om Gjesdal, nevnes ikke Coyas far.
Kildene spriker altså, men uansett vokste Coyas far opp på Goholen under Høga-Håland i Time kommune.
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Fåberg kirke fra 1727. Fåberg ligger like nord for Lillehammer og Coyas mor ble døpt her i
1887. Bilde: Wikimedia commons

Huset på prærien
Christian og Christine giftet seg i 1908. I pakt med Homestead Act av 1862 fikk Christian
tildelt sine 160 acres (640 mål) præriejord like utenfor det lille tettstedet Edmore i North
4
Dakota. Et område mange nordmenn flyttet til på den tiden.

Gjesdalgården utenfor Edmore, Nord-Dakota. Fra Knutson-familiens album

Christian og Christine fikk etterhvert fire døtre. I 1909 ble Crystal Mabel født. Tre år senere
kom Cornelia til verden. Dette navnet var for vanskelig å uttale for den tre år eldre
storesøsteren. Hun sa konsekvent Coya, og det ble hun hetende. I 1913 ble Helen født, og i
1916 kom Eva.
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Familien Gjesdal: Crystal, Helen, Christian, Coya, Christine og Eva.
Begge bilder fra Knutson-familiens album

Gjesdalsøstrene med den adopterte lillebroren,
Sonny. Fra venstre: Crystal, Helen, Coya og Eva

Familien hadde gård og drev blant annet med hveteproduksjon. De må ha gjort det rimelig
bra. Som første gård i området utenfor Edmore, hadde de statussymbolet fremfor noe på
den tiden: Delco Light Plant, et bensinaggregat som ladet opp et dusin batterier som ga
strøm til belysning. Foreldrene til Christine bodde sammen med dem, og var til uvurderlig
hjelp på gården den tiden de levde.
Hjemme gikk det på norsk. Det gjorde det ofte blant nordmenn i Amerika på den tiden. En
del av de norske innvandrerne lærte seg egentlig aldri skikkelig engelsk. Først med pastor
5
R.A. Oftedal, omkring 1925, skjedde en dreining til mer aktiv bruk av engelsk i området.
For Gjesdal-familien ble språkproblemene innlysende vinteren 1920-21. De hadde et, etter
sigende, lovende stykke land i Texas, og ville prøve lykken der. I det atskillig mer
engelskspråklige miljøet i Texas, fikk barna raskt problemer på skolen. Foreldrene kunne lite
gjøre for å hjelpe. De var heller ikke stødige i språket. Når så jorden viste seg å være langt fra
lovende, solgte de og flyttet nordover igjen. Gården i Nord-Dakota hadde de beholdt. Nå
kjøpte de mer land og utvidet driften. De var nøysomme, og klarte seg gjennom den
økonomiske depresjonen på 1930-tallet til tross for at Coyas far hadde utviklet et
alkoholproblem.6
På søndager var det vanlig å gå i kirken. Nærmere bestemt Norwegian Lutheran Church i
Edmore. Om kvelden deltok Coya og søstrene på Lutheran League sitt ungdomsarbeid. Ellers
var foreldrene aktive i såkalte “bygdelag”. Christian i bygdelaget Rogaland-Vest Agder,
Christine i Gudbrandsdalen bygdelag.7
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Reklame for Delcos populære hjemmekraftverk fra 1919. Batteriene var av glass. Lett å se om
det var behov for etterfylling, noe som var Coyas jobb. Bilde: Wikimedia Commons

Utdanning
På skolen hjemme i Nord-Dakota klarte Coya seg rimelig bra. Hun strevde likevel med matte.
8
Først i sjuende klasse, sammen med skolens nye lærer, Juliet Ivesdahl, løsnet det. De drøyt
to kilometrene til skolen gikk de. Om vinteren ble de kjørt med hest og slede. På de kaldeste
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dagene la mor Christine varme steiner innpakket i papir ved føttene til barna. Med gode
tepper ble turen ikke så verst, men lunsjpakkene var frosne ved ankomst. De ble lagt til
tining ved ovnen midt i skolestua.9
Skolegangen med lærer Ivesdahl må ha gitt mersmak. Coya tok lærerutdanning ved
Concordia College i Moorhead, Minnesota. Skolen ble i sin tid etablert av norske
innvandrere, og har hatt flere norske og norskættede skoleledere. Etterpå studerte hun sang
ved Julliard School of Music i New York City. Interessen for sang og musikk kom fra begge
foreldrene. Coyas mor hadde vakker sangstemme, og farfaren skal i sin tid ha vært klokker
10
og kirkesanger i gamlelandet.

Politikk inn med morsmelken
Coya fikk organisasjonsarbeid og politikk inn med morsmelken. Faren var lenge aktiv i
bevegelsen The Non Partisan League, og hans engasjement medførte mye reising. Da ble
ofte hele familien Gjesdal med, og bevegelsen ble dermed en viktig del av familiens sosiale
liv.
Bevegelsen arbeidet for å styrke de alminnelige kornprodusentenes stilling mot store
oppkjøpere. Den dag i dag ser vi resultater av bevegelsens arbeid i statene Nord Dakota og
Minnesota. Bank of North Dakota og North Dakota Mill and Elevator er høyst oppegående og
velfungerende resultater av bevegelsens kamp for rettferdighet. Avisen Star Tribune, den
største i Minnesota, har også røtter tilbake til bevegelsen. The Non Partisan League ble etter
hvert til det som i dag er North Dakota Democratic-Nonpartisan League Party. I nabostaten
Minnesota har Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party røtter i samme bevegelsen. Begge
er tilknyttet det demokratiske partiet, og det er bare i disse to statene at det demokratiske
partiet heter noe mer enn nettopp Democratic Party.

Logoene til de demokratiske partiene i Nord Dakota og Minnesota. De holder fast på sine
historiske røtter i bevegelsen Nonpartisan League.
Skjermbilder fra partienes nettside
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Nonpartisan Leagues blad, The Nonpartisan Leader, ble utgitt i Fargo, Nord-Dakota
Bilde: Wikimedia Commons

Til Oklee, Minnesota
Før hun for alvor engasjerte seg i politikken, underviste hun i engelsk og musikk på
videregående skole. Coya hadde lenge hatt et godt øye til farens gårdsgutt, Andy Knutson. I
likhet med så mange i området, hadde også han norske røtter, nærmere bestemt fra
Setesdal.11 Det tok litt tid før de fant ut av det med hverandre. Ingen av dem var drevne i
kurtiseringens kunst, men de likte seg i hverandres selskap, og omsider - 31. mars 1940 - sto
bryllupet i Concordia Lutheran Church i Edmore, med Coyas tre søstre som brudepiker. Som
nygifte flyttet de til Andys hjemsted, Oklee i Minnesota, der de drev gård og et lite hotell.
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Selv om den lille præriebyen Oklee har et navn som kanskje kan virke indiansk, er byen
oppkalt etter den norskættede bosetteren Ole K. Lee.

Politisk vekkelse
En dag i juni i 1942 hadde Eleanor Roosevelt en radiotale. Coya var på kjøkkenet og fikk den
med seg. Det var vanskelige tider og presidentfruen oppfordret både menn og kvinner til å
involvere seg i politikken.12 Dette med kvinner i politikken var forholdsvis nytt. Kvinnene i
Coyas nærmiljø var dyktige husmødre og gårdsarbeidere, men det å gi uttrykk for egne
meninger satt langt inne. Coya husket tilbake til morens bibelgrupper i stua i barndommen
der hun og søstrene var med på å stelle i stand. Ofte fikk de med seg selve møtene også, og
hun registrerte hvor vanskelig det var for moren og venninnene å gi uttrykk for synspunkt
rundt bibeltekstene når presten var til stede.13
Coya ble en aktiv kvinne i lokalmiljøet i Oklee. Med bakgrunn fra gård, hotellarbeid og skole,
hadde hun variert erfaring og hun var ikke redd for å ta på seg ansvar. Det var typisk for Coya
å stille opp, som for eksempel i begravelsen til Osmund Torkelson. Han hadde drept Knute
Evje, og så tatt sitt eget liv i cella. Kanskje en vanskelig begravelse, og pastor Lie i Torkelsens
menighet ønsket da heller ikke å forrette. Pastor J. K. Lerohl fra Oklee stilte opp. Det gjorde
Coya også, på trøorgel. Og hun tok med seg en av elevene sine, 17 år gamle Leona Larson,
som sang Den Store Hvide Flok.14
Coya var heller ikke redd for å si ifra. Hun ble kritisert av sine egne kolleger da hun tidlig på
1940-tallet argumenterte for at lærerne burde organisere seg. “If we do not organize we
won’t get anywhere”, repliserte hun.15
Folk fikk øynene opp for Coya, og det gikk ikke lang tid før folk fra det demokratiske partiet
kastet sine blikk på henne. Eller for å være mer spesifikk: På de traktene heter partiet den
dag i dag Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party.
Coya og Andy fikk ikke egne barn, men i 1948 adopterte de åtte år gamle Terry. Familielivet
på det lille stedet ble likevel ingen idyll. Andy fikk etter hvert et anstrengt forhold til alkohol,
og kunne bli truende og voldelig. Passivitet og likegyldighet fulgte også i kjølvannet av Andys
misbruk. Det var Coya som fikk dagliglivet til å gå rundt for den lille familien. Når Andy hadde
sine hardeste tørner, så Coya etter mulige alternativ for seg selv og Terry. Skilsmisse var ikke
aktuelt, men i hvert fall i perioder de måtte bort, noe politikken åpnet en mulighet for.
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Fra lokalpolitikk til Kongressen
Og Coya nådde langt i politikken. Hun var delstatsrepresentant fra 1951. Der var hun spesielt
opptatt av FEPC, Fair Employment Practices Commission. Det handlet om rettferdige
arbeidsforholdene for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, nasjonalitet eller tro. I Coyas
nærområde angikk det særlig de fra Ojibwe-folket i Red Lake Nation, men også
spansktalende sesongarbeidere i landbruket. Dernest var hun opptatt av statlig hjelp til
skolebygninger og ikke minst utbygging av skolehelsetjeneste.16

Coya og Andy utenfor hotellet de drev i Oklee. 1954. Bilde: Minnesota Historical Society

I 1954 ble hun den første kvinnelige representanten fra Minnesota til Kongressen i
Washington DC. Dette skjedde imidlertid ikke uten kamp. I tillegg til å kjempe om velgere,
måtte hun også kjempe mot sin egen partiledelse - som allerede hadde utpekt kandidat til
Kongressen. Ledelsen ønsket å distansere seg fra partiets røtter blant bønder og arbeidere.17
Men dette var røtter Coya kjentes ved. På tvers av partiledelsens ønsker dro hun staten
rundt på valgkampturne. Hun besøkte bøndene på deres arbeidsplasser – ute på jordene og i
driftsbygningene. Hun kom selv fra gård, og snakket bøndenes språk. Hun var utadvendt og
16
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direkte i stilen, og på kampanjemøter slo hun gjerne til med en sang, egenhendig
akkompagnert på trekkspill og piano. Valgkampen finansierte hun med egne penger, og selv
om partiledelsen ville det annerledes, vant hun primærvalget. Med nesten dobbelt så mange
stemmer som partiets offisielle kandidat, Curtiss Olson.18 Nå sto det mellom Coya og
republikaneren Harold Hagen. Også dette valget vant Coya.
Sønnen Terry var en viktig brikke i støtteapparatet. Allerede som 14-åring fikk han sin egen
bil, en gammel Ford Model A. Med denne distribuerte han valgkampmateriell og kom seg til
og fra småjobber. At en 14-åring kjørte bil var uproblematisk i Oklee og på bygdene for øvrig,
og da redaktøren i småbyavisen Crookston Times stilte spørsmål ved Terrys bilkjøring i en
lederartikkel, var spørsmålet muligens mer politisk motivert enn en genuin omtanke for
trafikksikkerheten.19

Fra valgkampen i 1954. Coya, en medarbeider og mannen Andy. Bilde: Minneapolis Star
Journal Tribune, Minnesota Historical Society
The New York Times dekket begivenheten slik 4. november 1954: “Republicans surrendered
the Ninth District to the first woman elected to Congress in Minnesota. Coya Knutson, 42,
former schoolteacher, whose energetic campaign included song fests and piano-playing,
upset Harold Hagen, veteran of six terms.”20
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På norsk noe a la dette: Republikanerne overga niende distrikt til den første kvinnen valgt til
Kongressen i Minnesota. Den tidligere læreren Coya Knutson, 42, avsatte med sin energiske
valgkamp - som inkluderte allsang og pianospill - veteranen Harold Hagen med seks perioder
bak seg.

Coya og hennes mor, Christine, feirer seieren med kaffe dagen etter valgseieren i 1954.
Bilde: Minnesota Historical Society

Terry, Christine, Coya og Andy, 1954. Bilde: Minneapolis Star and Tribune, Minnesota
Historical Society

I Kongressen jobbet Coya mye med landbruksspørsmål, og ble første kvinne i kongressens
mektige landbrukskomite.21 Under slagordet Agriculture must export or die kjempet hun for
at myndighetene skulle legge til rette for større eksport, slik at bøndene kunne få bedre
21

Coya’s story av Dan Gunderson
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betalt for varene. Hun var opptatt av et bærekraftig landbruk, og foreslo at bøndene skulle
få betalt for å la deler av jorda ligge brakk i perioder. Coya hevdet at et hvileår ville hindre
utarming av jordsmonnet og dermed gi større fremtidige avlinger.22 Hun var også involvert i
lovgivning rundt forskning på cystisk fibrose, og skolelunsj.
Ikke minst var hun opptatt av å gi ungdom - uavhengig av foreldrenes formue - muligheter
for utdanning. Hun viste til den da bortimot ti år gamle Statens lånekasse for utdanning i
Norge. Hun fikk høre om denne modellen av sin tremenning, journalisten og FN-mannen Tor
23
Gjesdal. Hun ønsket et lignende system med statlige studielån i USA. Hun begynte arbeidet
med dette i 1956. Hennes sekretær, Bill Kjeldahl, ble sent til Norge på en såkalt fact-finding
24
mission i 1957.

Sputniksjokk
Utpå høsten fikk hun også hjelp av den sovjetiske Sputnik-sonden. Amerikanerne ble tatt på
sengen av russisk ingeniører, og de fryktet at de var akterutseilt av russerne. I det minste
innen utdanning og romfart.
Sputniksjokket innebar muligheter for den som hadde klare tanker om hvordan amerikansk
skole kunne komme på skinner igjen, og det hadde Coya. I 1958 ble ordningen med
studiefinansiering banket igjennom som Title II of the National Defense Education Act. Et
dramatisk navn på en lov om utdanning, kanskje. Men som Kongressen skrev da den la fram
lovforslaget: “It is no exaggeration to say that America’s progress in many fields of endeavor
in the years ahead—in fact, the very survival of our free country—may depend in large part
upon the education we provide for our young people now.”25
På vårt eget tungemål blir dette noe a la: Det er ingen overdrivelse å si at Amerikas fremgang
på en rekke områder - faktisk også vårt frie lands overlevelse - i stor grad kan avhenge av
utdannelsen vi tilbyr våre unge nå.
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En kule med diameter på 58 cm, og vekt på
drøyt 80 kilo, satte USA på hodet i oktober
1957.
Kulen fløy i bane rundt Jorden og sendte
radiosignaler som kunne oppfanges av så
vel romfartsorganisasjoner som
radioamatører. Batteriet døde etter tre
uker, men satellitten sirklet rundt Jorden i to
måneder til. Dette var noe helt nytt. Og det
var russisk...
Coya Knutson var rett kvinne på rett plass
da sjokket rammet USA.
For øvrig betyr det russiske ordet sputnik
egentlig følgesvenn.

COYA COME HOME
Coya hadde vært sterkt inne i bildet i utformingen av denne loven. Og det er nok her er vi er
ved toppen av hennes politiske karriere. Samtidig var det krefter i hennes eget parti som
ønsket henne byttet ut. Et ønske mannen Andy delte med dem.
I forbindelse med partiets årsmøte i 9th district i begynnelsen av mai 1958, rapporterte
avisen Fargo Forum at ledere i partiapparatet aktivt prøvde å finne et alternativ til Coya.26
Det lykkedes dem ikke, selv om det var så vidt. Årsmøtet ble intenst - og preget kamp
mellom fløyene, krangel om prosedyrer og stadige ønsker om kaffepauser.27 Coya ble til slutt
utropt til partiets kandidat fra Minnesotas 9th district. Andy var også med på årsmøtet. Han
hadde skrevet et åpent brev og ville ha det lest opp til delegatene. Det fikk han ikke, men
han ga en kort redegjørelse til pressen:
“I have as of this day, May 4, informed my wife, Coya Knutson, a Ninth District representative
in Congress, I do not want her to file for re-election to Congress. I expect her to comply with
this request. ---”28
På norsk skulle det bli noe i denne retning: Jeg har i dag, 4. mai, informert min kone, Coya
Knutson, kongressrepresentant fra 9. distrikt, at jeg ikke vil at hun tar gjenvalg til
Kongressen. Jeg forventer at hun etterkommer dette ønsket.
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Redaktør i Fargo Forum, Lloyd Sveen, laget en sak om dette åpne brevet - under den talende
overskriften COYA COME HOME. Oppslaget i Fargo Forum ble snappet opp av Associates
Press og ble dermed riksnyhet.29 Men Andy hadde mer i ermet. Han lanserte nok en
presseuttalelse. Denne gangen med fokus på at han syntes Coya var en fraværende hustru,
samt antydninger om utroskap med Bill Kjeldahl, konas 16 år yngre sekretær.30 Dette var
imidlertid å snu ting helt på hodet. Ekteskapet hadde hanglet lenge. Allerede i 1947 var
problemene blitt nærmest uoverstigelige.31 Andy var voldelig når han drakk, og kunne sågar
finne på å true både kone og sønn med våpen.32 Coya tok med seg sønnen Terry så ofte hun
kunne for å komme bort fra hjemmet. Store deler av ungdomstida gikk Terry på
pensjonatskole, og i feriene bodde han hos sin mor i Washington. Til tross for dette hadde
Coya et godt forhold til Andys familie, og spesielt Andys bror, Torkel og kona Orianna, var
viktige støttespillere. Både politisk og i forhold til Andys alkoholproblemer.33
Fra kyst til kyst gikk diskusjonen nå høyt. Folk flest gjennomskuet ikke spillet. Coya hadde
aldri ytret seg offentlig om problemene hun og Terry hadde på hjemmebane, så diskusjonen
gikk ofte i Coyas disfavør. Til og med blant Coyas samtidige medsøstre var skepsisen stor til
en kvinne som prøvde seg på en karriere utenfor hjemmet. Vel hadde presidentens kone
holdt en inspirerende tale om kvinnelig engasjement i de vanskelige krigsårene, men nå var
jo krigen over…

Collection of the U. S. House of Representatives

Kulturpersonligheten Brenda Ueland fra Minneapolis forsvarte henne derimot. I et brev i
Minneapolis Tribune 6. mai 1958 stilte hun opp for Coyas kandidatur og satte ord på det som
kanskje best oppsummerte Coyas egne følelser akkurat da: Det er uutholdelig å oppleve at
hele landet tenker noe vulgært og forferdelig om deg, som er helt usant. 34
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Coyas kandidatur måtte også godkjennes av partiet på delstatsnivå, og kamphanene fra 9th
district hadde ikke gitt opp planen om å erstatte Coya. De ville ha Marvin Evenson som
partiets kandidat til Kongressen. Med Andys hjelp hadde de fått momentum, eller vann på
mølla som det heter på godt norsk. Nå prøvde de å få årsmøtet fra å godkjenne Coya som
representant: Et av anklagepunktene mot Coya var problemene hun hadde med mannen.
Partilederne fra 9th district mente at dette ville bidra til at republikanerne tok hennes sete i
Kongressen. Et annet forhold var at hun ikke hadde støttet Hubert Humphrey som
visepresidentkandidat i 1956.35 Hun, og mange andre, hadde støttet Estes Kefauver. Han var
også demokrat, men fra Tennessee, og ikke Minnesota.36 Når det gjaldt problemene hun
hadde med Andy, var dette et problem partiledelsen bevisst hadde presentert for
offentligheten. En kongresshøring i desember 1958 avslørte at Andys to presseuttalelser,
samt et tidligere brev til Coya, var et resultat av samarbeid mellom Andy og partiledelsen i
9th district.37
Etter en del fram og tilbake, ble likevel Coya godkjent også på delstatsnivå. Evenson stilte
også, men ble slått av Coya i primærvalget 9. september 1958. Hun slo ham i 12 av 15 av
valgkretsens fylker.38 Nå lå veien klar for valgkampen mot republikanernes kandidat.

Coya med trekkspill i Maryland i 1958. Bilde: Minnesota Historical Society
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A Big Man for a Man-sized Job
Nominasjonsprosessen må ha vært utmattende for Coya, og ga neppe det beste
utgangspunkt for den kommende valgkampen. Odin Langen var kandidat for det
republikanske partiet. Han var en stor og kraftig mann, og kjørte sin valgkamp under
slagordet A Big Man for a Man-sized Job. 39 Med seg hadde han kona Lillian, og sin
valgkampleder David Stenseth. Coya hadde ikke noen ektefelle å lene seg til. Ektefellen
hennes, Andy, hadde tvert imot sørget for at både hun selv og sekretæren, Bill Kjeldahl, ble
sett på med skeptiske blikk over det ganske land.
Til tross for skandaleoppslag, bakvaskelser og rykter var det ikke mye om å gjøre at
valgkampen også i 1958 gikk i Coyas favør. Hun vant i sitt nærområde, men tapte til slutt for
republikaneren Odin Langen. Coya stilte til valg også i 1960 og 1977, men det ble med to
perioder. Den 84. og 85. Kongress, fra 3. januar 1955 til 3. januar 1959.
Til Pentagon
I 1961 ble Coya hentet til Pentagon av Kennedy-administrasjonen. Året etter skilte hun seg
fra mannen. Han døde av alkoholisme i 1969. I Pentagon jobbet Coya med sivil beredskap fra
1961 til 1970. Hun flyttet så til sønnen Terry og familien hans i Minnesota, der hun bodde til
hun døde i 1996, 82 år gammel.

En bauta
I dagens samfunn er det rimelig selvsagt at kvinner skal delta på alle områder, og at
kompetanse og kvalifikasjoner ikke avhenger av kjønn. Slik var det ikke på 1950-tallet. Ikke
på 60- og 70-tallet heller, for den saks skyld. Hverken i Amerika eller i Norge. Noen har gått
foran og vist vei. Noen har tatt belastningen det ofte er å flytte grenser. Cornelia «Coya»
Genevive Gjesdal Knutson var en av disse som gjorde en helt nødvendig pionerinnsats.
New York Times oppsummerte Coyas politiske virke slik i en kommentar 12. oktober 1996,
like etter hennes død:
“Former Representative Coya Knutson of Minnesota, a fierce champion of family farms,
medical research and campaign finance reform and the creator of Federal student loans, died
at a nursing home in Edina, Minn., on Thursday, --- “
Videre kommenterte avisen: “If there had ever been any doubts that a woman's place is in
the House, they must surely have been dispelled in 1954 when the former Coya Gjesdal
unseated a six-term Republican and swept into Congress like a whirlwind from northern
Minnesota.”
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På norsk blir dette noe slik som: Tidligere representant Coya Knutson, en sterk forkjemper for
familiegårder, medisinsk forskning og reform av valgkampfinansiering, samt skaperen av
statlige studielån, døde på et pleiehjem i Edina, Minn, på torsdag, --Om det noen gang hadde vært tvil om en kvinnes plass i Representantenes Hus, forduftet
denne i 1954 da Coya Knutson tok plassen til en republikaner med seks perioder bak seg - og
feide inn i Kongressen som en virvelvind fra Nord-Minnesota.
Les gjerne hele saken fra New York Times her: Coya Knutson, 82, Legislator; Husband Sought
Her Defeat

I anledning hundreårsdagen for Coyas fødsel i 2012, ga The Oslo Center for Peace and
Human Rights, U. S. Foundation ut en ny utgave av Gretchen Urnes Beitos bok fra 1990.

Gretchen Urnes Beito ga i 1990 ut boka COYA COME HOME. Over drøyt 300 sider gir
forfatteren et levende bilde av Coyas liv, samt detaljert informasjon om prosessene rundt
hennes politiske virke. I anledning hundreårsdagen for Coyas fødsel i 2012, ga The Oslo
Center for Peace and Human Rights, U. S. Foundation ut en ny utgave av boken. Overskuddet
gikk til Young Leadership Fund, spesielt rettet mot kvinners deltakelse i politikken. Tidligere
visepresident Walter Mondale ga i forordet følgende karakteristikk av ett av sine politiske
forbilder: “Sparkling, exuberant, bubbling, energetic…she was heading for the moon. She
was full of life, electric - and people liked her. She could go into a room and get the dead to
wake up. ”
Noe slikt på norsk: Gnistrende, sprudlende, boblende, energisk...med kurs for månen. Hun var
full av liv, elektrisk - og folk likte henne. Hun kunne gå inn i et rom og vekke opp de døde.
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I 2020 ga Lonely Planet ut boka In Her Footsteps, en bok om kvinner fra de forskjelligste
steder på kloden som har gått foran og vist vei. Coya Knutson er en av kvinnene som
omtales.

Avslutningsvis gjenstår det bare å spørre: Når kommer filmen? Den kan baseres på en sann
historie, og spenne over temaer som migrasjon, familierelasjoner, politiske intriger, kvinners
rettigheter, kongresshøring og romkappløp. Ingen dårlig kombinasjon!
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