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REFERAT FRÅ MØTE PÅ MYRA 2. MARS 2016 
Forelesar denne dagen var lokalhistorikar Odd Sørås. Han heldt eit langt og fyldig foredrag om 
Walter Scott Dahl med tittelen:  
Walter Scott Dahl – Vestnesordførar og fødselshjelpar for den norske parlamentarismen 
På programsida til Vestnes Seniorakademi står følgjande tekst: 
«Om foredraget: Vestnes har ikkje mange bautasteinar, men steinen til minne om Walter Scott 
Dahl har no i 100 år stått ved det gamle tunet i Vestnesgarden. Odd Sørås vil i foredraget sitt 
teikne eit bilete av denne mangslungne personlegdomen, som sette spor etter seg både i 
lokalpolitikken i Vestnes og på riksplanet. Vi får møte den omstridde venstrepolitikaren Dahl så 
vel som den lystige og kjærlege privatmannen Walter. Foredraget går også inn på riksrettssaka 
mot regjeringa Selmer i 1883 - 84, der Dahl var aktor. Denne saka var eit viktig steg på vegen 
mot ei parlamentarisk styringsordning her i landet. Vi skal i den samanhengen sjå litt nærare på 
den norske parlamentarismen då og no. 
Om Walter Scott Dahl - nokre personalia: Walter var son av prest og stortingsmann Nils Nilsson 
Dahl frå Nilsgarden i Øvstedalen. Han var fødd i Melhus i 1839. I 1866 opna han advokatpraksis 
på Vestnes, og var ordførar i 12 av dei 18 åra han budde her. Han var gift med "Bella" Stokkeland 
frå Vestnesgarden. Som stortingsmann blir han først og fremst hugsa fordi han var aktor i 
riksrettssaka mot regjeringa Selmer. Han var også justisminister i Johan Sverdrups Venstre-
regjering. Seinare blei han sorenskrivar i Nord-Gudbrandsdal og lagmann i Gulating. Dahl skreiv 
ei rekkje bøker om juridiske og historiske emne. Han døydde i Bergen i 1906.» 
Sørås fortalde engasjerande og grundig om emnet og mannen Walter Scott Dahl. Det var god 
plass til humor innimellom fakta. Odd Sørås underheldt oss med eit par små songar som var 
tilknytt emnet, og til slutt fekk han forsamlinga med på ein allsong, med andre ord ei variert og fin 
forelesing	


