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Konows tale
pa Skarnes
i 1891
Innledning til
unions-oppløsningen

Denne portrettbysten av Konow er utført av Wilhelm Røsmussen. Vi
finner den i Stortinget. (Foto: Th. J.S.)

Ved Skarnes står en bauta som det i dag er få som kjenner til, og langt
færre som kjenner den historiske bakgrunn til. Bortgjemt og bortglemt!

- Den beskjedne veistubben som fører hit, eller som synes å føre ingen

steder hen, har fått sitt navn etter hedmarksbonden Wollert Konow. Så

er det da også denne mannens navn og portrett som pryder den solide,
vakre bautasteinen.

Bortgjemt? - Stedet er ikke tilfeldig valgt. Det var nettopp her Ko-
no'ry en dag i l89l samlet 500 - fem hundre - odølinger som tilhørere
til en politisk debatt. «Ved Skytterhuset paa Skarnæs i Søndre Odalen>>,

het det i avisreferatene. Ja, det var her skytterhuset sto den gang' Det
ble senere revet, og oppført på nytt på Galgeberget, mens det såkalte

«avholdslokalet» ble reist der hvor Konow hadde avgitt sin politiske er-

klæring. Slik er det godt mulig at han i de to siste mannsaldre av mange

er blitt oppfattet som en pion6r innen avholdsbevegelsen, mens det var
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skyttersaken som førte til at han valgte denne plassen hvor også bautaen
senere ble reist. Den kommunale stedsangivelse: ved Skarnesberget.

Bortglemt? - Ja, blant odølingene, - men i norgeshistorien har
Wollert Konows tale på Skarnes 9. august 1891 fått en sentral plass. Det
er neppe for sterkt å si at denne talen ble innledningen til oppløsningen
av unionen mellom Norge og Sverige i 1905. «Skarneslinjen» kom til å
spille en betydelig rolle. Den inneholdt politisk sprengstoff som til slutt
sprengte unionen.

På 18OO-tallet var Norge først under dansk styre. Den dansk-norske
hær kjempet sammen med Frankrike i Napoleons-krigene, mot Eng-
land, og så også mot Sverige. I 1814 måtte danskekongen avstå Norge til
Sverige. Dette var i januar måned. Men nordmennene skapte problemer
for partene, vedtok en norsk grunnlov 17. mai samme året, og først etter
nye krigshandlinger og forhandlinger måtte Stortinget bøye seg og velge

svenskekongen Karl XIII til norsk konge.
De norske forhandlerne var dyktige, for det er klart at unionen med

Sverige så langt fra ble det svenskene hadde tenkt seg. Den svenske ari-
sen «Dagens Nyheter» gir i 1880 denne beskrivelsen av situasjonen:

«Hva nordmennene angår, fikk de gjennom den fredelige overens-

komst alle rimelige ønsker oppfylt. De behøvde bare å byte konge,
mens de beholdt sin frie forfatning og sin selvstendighet ukrenket. Den
såkalte forening som ble inngått mellom de to landene kan nærmest be-

tegnes som et blott og bart off- og defensivt forbund med felles utenriks-
politikk og samme person til konge, men ingenting mer ... Ikke engan-e

unionsforsvaret til lands og vanns ble ordnet etter felles grunnsetninger,
og er det dessverre heller ikke i dag, da hvert land har sin egen hærord-
ning.»

Det ble på denne tiden foretatt normale stortingsvalg i Norge, som

foreskrevet i Grunnloven. I-andet hadde bare to politiske partier, Høyre
og Venstre, som skiftet om stortingsflertallet og om regjeringsmakten.
Svenskekongens veto kunne avbg til lamme regjeringens handlingsevne.
Den «felles utenrikspolitikken» gikk egentlig ut på at den norske uten-
rikspolitikken ble bestemt i Sverige. Det førte bl.a. til at den norske han-

del med utlandet ble vanskeliggjort.
Stemmeretten var - i samsvar med Grunnloven av l8l4 - forbe-

holdt visse klasser i befolkningen: Bønder, byborgere og embetsmenn.
Først i l88l ble det vedtatt en utvidelse av stemmeretten. Folk med en

viss inntekt skulle få stemme. En slik inntektsgrense ble fastsatt. Dette
førte til at rundt 40.000 nye velgere kunne avgi stemme.
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wollert Konow, mølt qv Gudmund stenersen i lgl7. Maleriet, som er
co- 3 meter høyt, finner vi i det sdkalte Eidsvoll-galleriet i stortinget.
(Foto: Th. J.S.)

Dette året - 1881 - kom Wollert Konow, Hedmark, for alvor inn i
politikken. Han var født i Bergen 24. mai 1847, men allerede som 5-
åring kom han til Hedmark. Faren*jøpte da garden Tjerne i Ringsaker,
hvor wollert vokste opp. wollert tok en allsidig utdannelse: Student fra
Lillehammer latinskole 1866, cand. jur. lST2,landbruksskole i Dan-
mark, med hovedvekt på meieridrift og kvegavl. I lg77 overtok han gar-
den Østre Hoberg i Stange, og i 1882 overtok han farsgarden Tjerne,
hvor han senere holdt til.

Sin politiske løpebane begynte Konow i 1879, da han ble medlem av
herredsstyret i Stange. I 1881 kom han inn i formannskapet. Dette året
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stiftet han Hedemarkens Amts Folkevæbningssamløg, som var et av de

første frivillige skytterlagene i landet. Dette skjedde som et ledd i den til-
spissede striden mellom Høyre og Venstre (mellom «kongemakt og fol-

kimakt»;. Det var fylkesskolestyrer Ola Five som samme året hadde

stiftet det aller første frivillige skytterlag (folkevæpningssamlag), i

Trøndelag. Hensikten var klar. Skytterlagene var ledd i en plan om fol-

kevæpning - hele folket under våpen, om nødvendig. Samtidig ble og-

så gymnastikk og militærøvelser innført i skolene. Formålet var at skyt-

terligene skulle være et vern for Stortinget. Fra Venstres side var det

frykt for statskuppforsøk. Man tenkte nok også på muligheten av en ny

krig med Sverigi. Konow, som hadde funnet sin plass på den radikale

fløy i venstre, ivret for en snarlig opplqsning av unionen. Det gikk ryk-

ter om veldige lagre av våpen i hans potetkjellere på Tjerne!

I 1886 ble Konow valgt som 5. representant til Stortinget fra Hedmark

(Hedemarkens Amt). ved neste valg (1889) ble han valgt som 3. repre-

ientant, ogfør denne valgperioden var ute, rykket han inn i regjeringen

som statsråd og sjef for Indredepartementet fra 6. mars 1891'

Det var nettopp spørsmålet om en egen norsk utenrikspolitikk som nå

var blitt det store politiske stridsemne. Foran Venstres landsmøte i lanu-
ar 1891 i Oslo hadde en del av venstrepressen reist krav om at egen norsk

utenriksminister skulle settes på programmet for høstens stortingsvalg'

Saken ble tatt opp på landsmøtet, men flertallet syntes dette var å gå for
langt. Det ble formulert et forsiktig vedtak om «en ordning af de diplo-

-uiirk. Sagers Behandling, der indfører betryggende konstitutionel An-

svarlighed for norsk Statsmyndighed». Formuleringen var så uklar at

den kunne fortolkes på flere måter. Bjørnstjerne Bjørnson hevdet ved

møtets slutt at dette vedtaket også rommet krav om egen utenriksminis-

ter. Partiformannen, Steen, unnlot å kommentere dette.

«Den radikale fortolkning vant ytterligere terreng under høstens valg-

kamp da Konow, Hedmark, under en valgtale på Skarnes i odalen fore-

speilie sine tilhørere at utenriksministerspørsmålet skulle være avgjort i
låpet av valgperioden, dersom velgerne ville utstyre Venstre med det

nødvendige mandat. - Konows ord hadde særlig vekt fordi han på det-

Ate tidspunkt bestyrte Indredepartementet og dermed var den statsråd
'som 

nest regjeringssjefen kunne tre fram med størst autoritet i dette

spørsmå,I.» (Det Norske Storting gjennom 150 år, bind II.)

Det var 9. august l89l at den politiske bomben ble ddionert på «Skar-

næs i Søndre Odalen». På denne tiden var Venstre så godt som blitt delt
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i en moderat og en radikal fløy. Den moderate fløy ble ledet av sver-
drup, den radikale av Steen. Høyre-regjeringen Stang, som var en min_
dretallsregjering, var blitt støttet av de moderate, som tellet 25 represen-
tanter på stortinget. Dadenne regjeringen ble felt våren lg9l, ble den
avløst av en mindretallsregjering av radikale venstre (3g repr. på Stortin-
get), som måtte støtte seg til sverdrups moderat e fløy . Således var det en
usedvanlig spennende valgkamp foran høstens valg. og da venstrefore-
ningen i sør-odal innbød til politisk folkemøte på skarnes, med Konow
som innleder, møtte også hans politiske motstandere mannsterkt opp.
Høyres hovedorgan, Morgenbladet, viet dette møtet stor oppmerksom-
het, og av avisens referat får vi et inntrykk av den politiske stemning
som rådde på den tiden. Morgenbladet (Høyre) mandag kveld 10. au-
gust l89l:

«UDENRIGSMINISTERSPØRGSMAALET BRÆNDENDE
Den Steenske Regjering vil gjennemføre særskilt norsk Udenrigsminis-
ter og egne Gesandter ved kongelig Resolution

Igaar Eftermiddag holdtes der ved skarnæs fra kl. 3 til g et af de Ra-
dikale tillyst Folkemøde, der var besøgt af ca. 500 Mennesker. Hvor
stærkt de forskjellige Partier vare repræsenterede blandt disse, er ikke
godt at afgjøre, da der ikke under hele Mødet fandt en eneste Menings-'ytring sted. Lokalkjendte Folk paastod dog, at Flertallet var Konserva-
tive, og naturlig gjaldt dette specielt de af søndre odalens egne Indvaa-
nere, der vare fremmødte.

Mødet, der holdtes ude i det Fri, lededes af venstreforeningens For-
mand, Gaardbruger Njust l), og det blev bestemt, at afvexlenåe en Ta_
ler fra hvert Parti skulde have Ordet.

Af radikale Talere optraadte kun statsraad Konow og Statsadvokat
F'ngelhart 2). statsraad Nysom 3) var ogsaa tilstede, *"n d.ltok ikt. i
Debatten.

l) Erik Martiniussen Nust (født ca. 1859/60) var eldste sønn av Martinius Eriksen Nust(1829-80) og Marie Monsdatter Haug (fra Nord-odal). Han var eier av garden sør-Nust.
2) statsadvokat Thomas von westen Engelhart var født på vennersberg i ving.., sønn av
kaptein Fredrik Nicolai wilhelm von Engelhart. var overrettssakfører i Konlsvinger fra
1873, høyesterettsadvokat 1876 (bare 26 år gammel) og overtok farsgarden vennersberg
samme år. statsadvokat 1889, ble statsråd (sjef for Revisjonsdepartementet) i samme re-
gjering som Konow 1891-93, sjef for Indredepartementet rg95-9g. ordfører i Vingerl88l-89. Representerte Hedmark på stortinget lgg6-gg, 1gg9-91 og lg95-97.
3) Hans Hein Theodor Nysom, fødti Holmestrand, var på det tidspunkt statsråd og sjef
for Arbeidsdepartementet, samtidig konstituert som generaldirektør for statens jernbaner.
Bosatt i oslo. Ble senere valgt som stortingsrepresentant for Kristiania, Hønefors og
Kongsvinger 1895-97o9 1898-1900. 
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Fra konservallv Side fik de to radikale,Herrer grundig Modbør hos

Professor Morgenstierne 4), Statsadvokat Vogt 5) og Storthingsmand
Berger 5), ligesom Storthingsmand, Gaardbruger Bøhn 7) mod Slutnin-
gen stillede en Appel til sine Standsfeller om ikke at støtte den radikale
Eventyrpolitik. Diskussionen paahørtes den hele Tid med Opmærksom-
hed og førtes fra samtlige Taleres'Side med stor Ro og Saglighed, naar

undtages nogle mindr. fiUøU til Personligheder'fra Engelharts Side. De-

batten omhandlede det radikale Partis tre store Programsager: To
Udenrigsministre, almindelig Stemmeret og, direkte Skat. Herom hand-
lede Indledningsforedraget, der holdtes af Statsraad Konow, hvortil
Morgenstierne holdt et kraftig og overbevisende Modforedrag. Engel-
hart, der var den følgende Taler, opholdt sig ligesom Konow særlig ved

de unionelle Sager og kun i forbigaaende ved almindelig Stemmeret og

direkte Skat. Han blev i et slagfærdigt Foredrag imødegaaet af Vogt.
Efter en Replik af Konow, fik Berger Ordet og talte greit om almindelig
Stemmeret og direkte Skat, om de diplomatiske Sager udtalte han kun,
at de særlig skulde holde fore, naar man kom til et Gaardbrugerdistrikt,
men Skattespørgsmaalet, naar man kom til et Arbeiderdistrikt. Derefter
kom Engelhart, Vogt, Konow, Morgenstierne, Konow og Bøhn, hvor-
paa Debatten sluttede med et kort Replikskifte mellem Engelhart og
Morgenstierne. Det almindelige Indtryk af Debatten var, at hvis dette
Møde skulde være det første Stormløb paa at erobre Søndre Odalen,
blev det ikke alene afslaaet, men det bragte det konservative Parti en

Fordel. »

4) Bredo Henrik von Muntheaf Morgenstierne, født i Oslo 1851, fra 1889 professor i lov-
kyndighet;'§tatsøkonomi og statistikk, rektor ved Universitetet i Oslo l9l2-18. Han var
kandidat ved valget av stortingsrepresentant for Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger,
men rakk ikke opp.
.5).Svend Borchmann Hbrsleb Vogt, født i Oslo 1852. Fra 1889 statsadvokat i Borgarting
(senere Oslo) lagdømme, senere lagmann. Møtte i flere perioder som varamann på Stortin-
get for Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger.
6) Andreas Olsen Berger, født på Nordre Berger i Eidsvoll. gardbruker på Haga i Eidsvotl.
Gift med Thora Nilsdatter Ouli (Auli), datter av gardbruker Nils Nilsen Ouli, Sør-Odal,
og Kari Nilsdatter fra Edsberg i Vinger. Han var representant på Stortinget for Akershus
1889-91, 1892-94 og 1895-97, i samtlige perioder medlem av kirkekomitden. Ordfører
i.Eidsvoll i l6 år.
7) Albert Bøhn, født på Grini i Nes, Romerike, hadde bare noen ukers omgangsskole årlig
som gutt. I 1852 begynte han som handelsbetjent i Kongsvinger, bvertok farsgarden Grini
i 1861, lensmann i Nes 1891-1909. Ordfører i 14 år. Tilsynsmann ved Kongsvinger-
banen. Representerte Akershus på Stortinget i flere perioder.
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Det heter at Konow holdt sin tsle ved Skyfterhuset pd Skarnes. Ole Jo-
hansen forteller at hsn som gutt var anviser pd skytebanen til han var
konfirmert. Skytterhuset sto dengang hvor <<avholdslokulet» stdr i dag .

(bildet ovenfor). Ole Johansbn beskriver skytterhuset som nærmest et
stort skur, ca. 20 m langt bg 8 m bredt, i dn etasje, umolt og med smd
vinduer høyt oppe pd veggene. I ene enden var det en slags scene, hvor.-
musikken spilte opp til dans ndr det var fest i lokalet. Antakelig i
1910/ll ble skytterhuset revet. På tomten reiste Skarnes Avholdsløg
(stiJtet 1904) sitt hus. Det brant i 1929, men det ble bygd opp igien ølle-
rede samme dr. Logshuset <<Skogtun»» stdr altså i dog der hvor skytterhu-"'
set i sin tid sto. - Bildet av ovholdslokølet (oveifor) er tatt i Qegynnel-
sen sv 3O-drene. Konow-boutoen står rett bak hushjørnet til hløyre. På
det åpne jordet i forgrunnen var det god plass for Konows 500 tilhørere i
1891. (Foto: Emmo Hanssen.)

Avisen gir så en nærmere omtale av de punktene som ble debattert, el-
ler, som det heter, «som navnlig vare Gjenstand for Omtale». Men det
var ikke slutt med det. Neste dag kommer Morgenbladet med en fortset-
telse under tittelen Folkemødet poø Skarnæs. Nå er det «Voldgiftssa-
gen» som blir trukket fram. Den aktuelle saken gjaldt et forhold mellom
USA og Norge, men som var blitt avgjort i Stockholm uten at det norske
storting hadde fått anledning til å uttale seg. Konow hadde brukt denne
saken som eksempel på behovet for eget norsk utenriksstyre.
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Nå får vi også et innblikk i hvordan de politiske kamphanene avsluttet
sine offentlige valgdebatter på den tiden. Morgenbladet beskriver i alle
fall hvordan det berømmelige «Skarnæs-mødet»> tilsynelatende endte i
en stor forbrødring:

«Mødet sluttede med, at Dr. Juell udbragte et Leve for Fædrelandet.

- Efterpaa samledes begge Partier til en hyggelig Sexa i Kommuneloka-
let, hvor der holdtes forskjellige Taler, saaledes for de fremmødte Tale-

re, for Fædrelandet, Kvinden, Pressen m. Fl.»
Den gemyttlige avslutningen vi her fornemmer kan forlede oss til å tro

at de politiske motsetningene ikke stakk så dypt. Men etter hvert begyn-

te det å gå opp for stadig flere i den konservative leir at man nok hadde

undervurderi virkningen av Konows utspill. Ælerede 12. august har
Morgenbladet skjerpet tonen: <<Statsraad Konows Optræden ved Folke-
mødet paa Skarnæs er i flere Henseender egnet til at tildrage sig særskilt
Opmærksomhed»>. Avisen understreker hva Konow uttalte:

<<Jeg tør forsikre Hr. Statsadvokaten om, at hvis ministeriet Steen

faar Flertal ved Valgene, saa skal Spørgsmaalet om egen Udenrigsmini-
ster være afgjort, inden Storthingsperioden er slut. - Egen Udenrigsmi-
nister kunne vi afgjøre, uden at en Tøddel forandres i den norske

Grundlov. Egen norsk Udenrigsminister, egne norske Gesandter kunne
vi sætte op, hvad Dag det skal være, efter Afgjørelse i norsk Raad.»

Dette karakteriserer avisen som «friskfyragtigt» av Konow. Morgen-
bladet antyder samtidig at Konow heller ikke har støtte for sitt syn i eget

parti. Den forteller sine lesere at selv en radikal avis, som ellers støttet
Konow, karakteriserer hans uttalelser som «lidt overilet».

Mens Dagbladet tok Konows ord som bevis på at eget norsk utenriks-
styre kunne gjennomføres, hvis det bare var politisk vilje til stede i Stor-
tinget, forfulgte Morgenbladet saken med stadig sterkere fordømmelse:
<<Statsraad Konows vanvittige Udtalelser paa Skarnæs-mødet>>, heter

det 13. august, hvor statsråden også omtales som «umoden og uviden-
de»:

<<Han benytter store Ord og fede Fraser paa Skarnæsmødet Søndag

Eftermiddag, og maa paa Tirsdagen - trykket af den almindelige Opi-
nion, lige sterk hos begge Partier - æde dem i sig igjen, saa godt det la-
der sig gjørel> <<Vi tro, at Hr. Konow har gjort Unionens Ven-
ner i Norge en sand Tjeneste ved sine unionsfiendtlige Udtalelser paa

Skarnæsmødet.»
[trvilken dekning Morgenbladet hadde for påstanden om at Konow

hadde måttet <<æde» sine <<store Ord og fede Fraser>» i seg igjen, er

uklart. Personligheter som Qvam og Ullmann rykket ut med offentlige
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støtteerklæringer til Konow. «Flere av Venstres fremste menn valgte å

forholde seg tause, men ingen av dem tok avstand fra radikalernes for-
tolkning av denne valgprogrammets unionspost.» (Det norske Storting
gjennom 150 år, bind II.) - I Norsk Biografisk Leksikon heter det:

«Motsetningen mellem den norske og den svenske politikken blev me-

get skarp, og under valgkampen i l89l holdt Konow en berømt tale ved

Skytterhuset på Skarnes i Odalen, hvor han bl.a. sa, at hvis venstrere-

gjeringen fikk flertall ved valgene, skulle den gjennemføre egen norsk

utenriksminister ved kongelig resolusjon uten grunnlovsforandring i lø-
pet av stortingsperioden. Denne planen ble kalt «Skarneslinjen» og kom
til å spille en veldig rolle i Høyres politiske agitasjon mot venstre i årene

fremover.»

Konows politiske erklæring på Skarnes falt i god jord hos folk flest,

og da særlig blant bøndene. Frihetshåpet var for alvor blitt tent hos

*ing. nordmenn. Ved valget denne høsten seiret Konow og det radikale

Venstre. Man opplevde et valgskred. Radikale Venstre gikk fram fra 38

til 63 representanter på Stortinget, mens Høyre og moderate Venstre til
sammen fikk 51 representanter. Steens regjering fikk dermed rent fler-
tall bak seg. Radikale Venstre hadde solid framgang også i Hedmark.
Av fylkets 92 valgmenn møtte hele 72 som representanter for radikale

Venstre!
Som sjef for Indredepartementet fikk Konow nedsatt konsulatko-

mit6en. Komitden skulle forberede Norges krav om egne konsuler. Men

nå begynte flere i venstre å få kalde føtter. Mange mente at kravet ville
føre til krig med Sverige. Flertallet turde ikke følge Konow på ferden.

De bøyde unna av frykt for Sveriges militære overmakt. Det førte til re-

gjerinlen Steens fall i 1893. Bare 23 av representantene i Stortinget sto

da sammen med Konow
Konow fortsatte sitt arbeid i Stortinget, og som nestformann i Norges

Venstreforening var han leder for de mest radikale i unionspolitikken.
Etter en ny valgseier i 1900 kom Konow igjen med i Steens regjering. Det

lyktes ham også å få oberst Georg Stang som forsvarsminister. stang

styrket det norske forsvaret betydelig. Hensikten var klar. Norges hær

skulle være sterk nok til at svenskekongen ville betenke seg lenge på å

bruke militær makt. Konow var på denne tiden sjef både for Land-
bruks- og for Revisjonsdepartementet.

I lg)2 ble regjeringen igjen sprengt på spørsmålet om egen norsk

utenrikspolitikk. Svenskene var nå kommet på gli, men strid i Stortinget

førte til at Stang og Konow gikk ut av regjeringen. Høyre-regjeringen
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Bautsen yed avholdslokalet er krqnset av 8 sammenlenkede stabbestei-
ner. Skogen kryper nærmere og hengebjørka strekker seg lenger ned-
overfor hvert år. (Foto: Th. J.S.)

Hagerup overtok etter valget i 1903, men uten å lykkes i forhandlingene.
Christian Michelsen overtok så i 1905 og dannet samlingsregjering.
Konow ble medlem av Stortingets spesialkomit6. «Sammen med Cast-
berg ivret han for en rask avvikling av unionen med Sverige, og deres
politikk seiret.>> (Norsk Biografisk Leksikon.) Unionen ble oppløst.
Men 'Konow var skuffet da regjeringen anbefalte Karlstad-
overenskomsten, som han karakteriserte som en nasjonal ydmykelse.
Han sa i Stortinget:

«Viger vi undaf denne gang, lammer vi vor evne, ikke alene vor for-
svarsevne, men den moralske kraft i os, selvstændighedens æresfølelse,
ja da viger vi tilbage skridt for skridt, indtil vi ikke har mere at give
bort.»

Også etter 1905 ble Konow stående som en av de ledende i Stortinget.
Han talte østlandsk, <<men det patetiske draget i hans veltalenhet kunne
minne om hans bergenske opprinnelse>», heter det. Og videre:
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«Han var en ualmindelig rank og selvstendig personlighet, som hadde

sine meningers mot. En tiltagende døvhet gjorde det vanskelig for ham å

følge med i ordskifter, men når han talte i Stortinget, hørte alle efter.
Konow var en av de virkelige talere i Stortinget, der var i hans stemmes

klare og skjærende klang en lyd som når et sverd blir trukket av skjeden.
Med sin spenstige holdning og sin ubestikkelighet virket han som en po-
litikkens ridder.»

Denne sterke, uforferdede «politikkens ridder» hadde altså valgt
Odalen som åsted da han kunngjorde den linjen de radikale i Venstre
ville følge. Han avvek senere ikke fra denne kursen - Skarnes-linjen.
Det er neppe for sterkt å si at talen på Skarnes 9. august 1891 er blitt stå-
ende som den egentlige innledning til unionsoppløsningen, og at det var
hedmarksbonden Konows konsekvente kjøring på Skarneslinjen som
mer enn noe annet førte til at Norge i 1905 fikk sin fulle selvstendighet
tilbake etter i hundrer av år å ha levd under fremmed åk. Slik er også

Skarnes og Odalen for alltid blitt knyttet til historien om unionsoppløs-
ningen.

Og ved Skarnesberget er til minne reist en staselig bautastein. | 1932

ble den prydet med Konows portrett i medaljong, utført av Emma Mat-
hiassen. Konow ble hedret med Storkorset av St. Olavs Orden, med 7.
juni.medaljen, og han ble utnevnt til Kommandør av den franske Æres-
legion. I Stortinget finner vi en byste av ham, utført av Wilhelm Ras-

mussen, og i Stortingets Eidsvoll-galleri henger et ca. 3 meter høyt male-
ri av samme mann, malt av Gudmund Stenersen i l9l7 .

Hvert år når vi feirer vår frihetsdag er frihetskjemperen Wollert Ko-
now en av dem vi har særlig grunn til å hylle.Bautaen over ham står
midt i Odalen. Odølingene - uansett politisk farge - bør ta en avstik-
ker bort til Skarnesberget og hilse den tapre stridsmann som så iherdig
,kjempet for vår frihet. Mens det suser sakte i hengebjørkene og anger av
nyutsprunget løv, kan vi lukke øynene og forsøke å tenke oss 91 år til-
bake i tiden, da man drev valgkamp uten radio og TV, da Konow her

samlet 500 odølinger som kom kjørende med hest og gående til fots og

som slo seg ned på bakken og talmodig holdt ut en politisk debatt som
kom til å strekke seg over 5 timer ...

KILDER:
Det Norske Storting gjennom 150 år, bind Il, tidsrommet 1870-1908.
Lindstøl, Tallak: Stortinget og Statsraadet 1814-1914, Kristiania 1914.

Morgenbladet, august 1891.
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Nærbitde av <<medaljongen»> - med portrett'utført ay Emma Msthias-

s€n - og teksten pd'bautaen: Wollelt Konow (H); Skørnes-linjo, 9; ou'
gust I8gI. (H) står for Hedmark. Konow hadde ein'f€tter med samme

novn, og som også satt på Stortinget. De ble benevnt Konow (H) oS

Konå;w 68). SB sto for Søndre Bergenhus, i dag Horda'land fylke'
(Foto: Th. J.S.)

Norsk Biografisk Leksikon, Aschehoug, 1936.

Worm-Mtiller, Bergsgård og Nisser: Venstre i Norge, 1933.

Supplerende opplysninger fra Ole-Johansefl, Sigrid Thonander og Hans

Marius Trøseid.
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