Redaksjonens hjørne
Velstyrt bygd; Folkets trygd

Det sto det på bautaen som ble avduket ved minnemarkeringen på Folkenborg l 7. januar
1938. Det var på dagen 100 år siden Eidsberg prestegjelds formannskap mottes forste
gang, et resultat av innføring av kommunalt selvstyre i Norge Grunnlaget for dette
demokratiske gjennombruddet var formannskapslovene av l 4. januar l 837, som ble gjort
gjeldende fra l. januar 1838. 100 år etter var prestegjeldets formannskap blitt til to
kommunestyrer, et i hver av Eidsberg og Mysen, som sammen feiret lokaldemokratiets
inntog i bygda
Mye har skjedd i de 75 årene som snart har gått siden minnesteinen ble reist Vi
skylder takk til dem som lot steinen hogge, og til dem som i 175 år har ledet bygda etter
mottoet som står på steinen. Derfor starter vi denne utgaven av Haakon med et referat fra
100-årsmarkeringen Det gir både et fint tidsbilde og ord til ettertanke.
Som vanlig har vi ellers klart oss uten noen rød tråd. Vi har samlet noen artikler om
Trømborg kirke og tilliggende herligheter Til glede for mange fortsetter Erling Mustorp
sine lune og detaljrike erindringer Noe stoff fra resten av bygda er kommet med, spredt i
tid og geografi Stor vekt har vi denne gangen lagt på Mysen. Uten forkleinelse for andre
peker vi med glede på foredraget av Arne Løken, kjent som ordfører og Indre Smaalenenes
redaktør gjennom mange år Foredraget ble holdt i l976 og er aldri trykket før Det gir en
innsiktsfull, underholdende og balansert analyse av tettstedet Mysens fremvekst gjennom
100 år Takk til Løkens familie som lot oss få dele denne lokalhistoriske perlen
Takk også til alle dere andre som har sendt oss stoff Kom det ikke med nå så kanskje
det kommer i neste nummer Vår bønn er fremdeles Send mer' Send oss manuskript
og fotografier Send oss ideer om steder, folk og hendelser som bør dekkes i neste Haakon.
Ga en av artiklene i dette nummeret deg noen ideer? Ta kontakt med en av oss i
redaksjonskomiteen Før du glemmer det'
Støtt opp om Eidsberg historielag, og kom gjerne til Torsdagsklubben på Folkenborg
museum andre torsdag i måneden. Der treffer du hele redaksjonskomiteen, og noen til.

•

• • • •

Vi har fortsatt de første heftene til salgs - en gaveide til «den som har alt»!
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