
Formannskapsloven av 1837 
og utviklingen av 

lokaldemokratiet i Eidsberg 

Foredrag til 175-årsjubileet for det første kommunestyremøtet 

i Eidsberg prestegjeld 23.10.1837 

Av Dag Mysen 

Det er nesten ikke til å forstå at et øko

nomisk og politisk tilbakestående land 

som Norge kunne være så tidlig ute 

med en ny grunnlov og en revolusjone

rende ny statsforfatning, som den vi fikk 

i 1814. I Danmark-Norge var eneveldet 

absolutt. Det hadde vart i vel 150 år, og 

var den eneste statsform folk kjente. 

Vi hadde en syltynn adel, et etablert 

og eneveldig embetsmannsstyre og en 

bondebefolkning som ikke hadde tanke 

for annet enn kampen for det daglige 

brød. 

Bare i byene var det utviklet et fåtallig 

kosmopolitisk borgerskap som hadde 

deltatt i styringen av bykommunene 

under hele enevoldstiden. Sammen 

med magistraten, som var embetsmann 

og fungerte både som «ordfører» og 

«rådmann», hadde de «eligerte menn» 

dannet et lokalt lederskap for bysam

funnet sitt som levde et forholdsvis 

selvstendig liv. Men de «eligerte» var 

ikke valgt av byfolket. De var utvalgt av 

embetsmannen og de øvrige «eligerte». 

De var en type oligarki under eneveldets 

overhøyhet. 

Eidsvollsforsamlingen og den norske 

Grunnloven kom altså til gjennom en 

forunderlig konstellasjon mellom ene

veldets prins Christian Frederik, noen få 

liberale og fremsynte embetsmenn og 
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noen svært få kosmopolitiske, norske 
eiendomsbesittere, og uten at det var 
noe folkekrav om at vi måtte ha en libe
ral forandring. Det var nok de ulykksa
lige Napoleonskrigene som danskekon
gen kastet oss inn i på «feil» side, som 
skapte trykket i de ledende lag i befolk
ningen på å få en mer selvstendig norsk 
administrasjon. Så endte det altså med 
at vi fikk en grunnlov basert på folke
styre gjennom indirekte valg, med norsk 
selvstendighet under svensk kongelig 
beskyttelse. Norge ble en selvstendig 
stat med et folkevalgt Storting og en 
norsk regjering. Eneveldets diktatur var 
slutt. 

Men bare på statsnivå. Stortinget var 
folkevalgt. Byene hadde sitt oligarki. 
Men på landsbygda fortsatte eneveldet 
som før. Embetsmennene styrte alt og 
holdt butikken i gang på sedvanlig vis. 

I årene umiddelbart etter I 8 I 4 var det 
ingen bevegelse blant bøndene i Norge 
for å bryte med embetsmannsveldet og 
få til folkevalgte systemer i kommunene. 
Bøndene hadde nok med kampen for å 
overleve. Eneveldet hadde etablert ord
ninger i bygde-Norge for styre av fattig
og skolevesen og for kirkeøkonomien. 
I begge systemer regjerte sognepresten 
som kongelig embetsmann, med bi
stand av noen få utvalgte bønder som 
tillitsmenn for sognene. Også tinglag
ene hadde bønder som forliksmenn ved 
siden av sorenskriveren. Slik fortsatte 
dagliglivet på bygda etter 1814 under 
enevoldstidens systemer. 

Derfor var det ikke bøndene, men 
den liberale eliten i Norge som tok opp 
samtalen om sterkere medvirkning av 
lokalbefolkningen i styringen av lands
bygda. Stortinget la flere nye oppgaver 
på lokalsamfunnet som embetsmen-

30 

. nene ble pålagt å løse. Stortinget ville 
utvide fellesoppgavene og bedre forhol
dene for folk flest. Men for å få løst dis
se oppdragene, måtte embetsmennene 
ha med seg alle som eide og drev matri
kulert jord for å få hjemmel for kostna
dene. Men de hadde ingen systemer for 
å samle folk med mandat til å få til noe 
på vegne av alle. Det gamle systemet 
med allmuemøter var tungvint, kostbart 
og upålitelig. Og de hadde ingen myn
dighet til å beslutte noe og forplikte 
noen. De kunne bare høres. Derfor slo 
noen fremsynte embetsmenn til lyd fo.r 
en folkelig allmuemyndighet med kom
petanse til _å fatte beslutninger på vegne 
av lokalbefolkningen. 

Allerede i 1814 satte Stortinget ned 
en permanent lovkomite som skulle 
sørge for å harmonere gammelt lov
verk med det nye folkestyret og de nye 
lovene. Komiteen tok opp embetsmen
nenes hanske, og til Stortinget i 1820 la 
formannen, sorenskriver Thaulow, frem 
et lovforslag om å etablere et formann

skap som skulle organisere kontakten 
mellom allmue og øvrighet, og som i 
noen tilfelle skulle ha kompetanse til å 
representere hele lokalsamfunnet. 

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet, 
men sendt ut på høring blant landets 
embetsmenn. Siden ble forslaget revi
dert i flere omganger, og nyansert i en 
rekke mulige styringsmodeller. Det ble 
mer og mer klart at det prinsipielt var 
uholdbart at et folkevalgt Storting ikke 
hadde noe folkevalgt lokalt styrings
organ som kunne forvalte Stortingets 
styringsbeslutninger på lokalnivå, og 
som kunne svare Stortinget i høringer 
på vegne av lokalsamfunnet. 

Derfor ble tidsrommet mellom det 
første lovfremlegget i 1820 og den 
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Mysen - Militærddpoet. 

Fra toppen av Korterudbakken i l 910. Militærdepotet for Eidsberg eskeradron bygd i 1899, til nøy re midt 

på bildet, lå like ved idrettsplassen, der det i senere år var barnepark Det ble flyttet til Høytorp fort i 1937. 

Personene på bildet står i Smedgaten 

endelige loven av 1837 en viktig mental 

vekstperiode i de ledende lag i befolk

ningen. Det ble mentalt gjennomslag 

for tanken om at de som hadde stem

merett etter grunnloven, også skulle ha 

rett til å delta i styringen av lokalsam

funnet. Den gamle lovkomiteen ble ned

lagt i 1830. Regjeringen overtok selv det 

videre arbeidet med formannskapsloven 

for å drive den frem til politisk realitet . 

I høringsrundene mellom I 820 og 

1833 kom det frem sterk embetsmann

motstand mot tankene om lokalt selv

styre uten embetsmennenes formynder

skap. De var oppflasket i eneveldets ide 

om den opplyste eliten som skulle være 

et lys for den ellers mørklagte allmue. 

Mange høringssvar bar preg av denne 

holdningen. Disse mennene kunne ikke 

forstå hvordan man kunne finne bøn

der på landsbygda som var intelligente 

nok og kunnskapsrike nok til å lede 

lokalsamfunnet som formenn. Således 

uttalte fogd Grundt på Huseby, som var 

fogd i Rakkestad, Heggen og Frøland, 

at i hans distrikt fantes det sogner hvor 

det knapt fantes noen som kunne fylle 

kravene det nye lovforslaget stilte til en 

formann, langt mindre til en ordfører. 

Det var også tautrekking om vi skulle 

ha direkte eller indirekte folkestyre 

lokalt. 1 våre sammenhenger var lokal

samfunnene oversiktlige og de stemme

berettigede etter loven ganske få. Det 

kunne latt seg gjøre med direkte styre 

der de samlet seg til møte og avgjorde 

alle saker med alminnelig flertall, som 

en institusjonalisering av de gamle 

allmuemøtene. Men man samlet seg 

om et representativt folkestyre, der de 

stemmeberettigede valgte representan

ter som skulle styre på deres vegne. 
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I 1833 behandlet Stortinget et re
vidert lovforslag og vedtok det. kong 
Carl Johan nektet sanksjon, men ga sin 
tilslutning til et justert lovvedtak av 
1836 som kongen satte i verk 14. januar 
1837. Folkestyret på landsbygda var en 
realitet. 

I mellomtiden var bønder over hele 
Norge blitt bevisste på dette med lokalt 
selvstyre. For å være stemmeberettiget 
etter loven måtte man eie eller drive 
matrikulert jord av en viss skyldstør� 
reise. I tillegg måtte man møte opp hos 
en embetsmann og høytidelig avlegge 
troskapsed til Grunnloven. Inntil 1823 

hadde bare 14 7 eidsberginger sikret seg 
stemmerett på denne måten. Men nå 
skjøt den politiske bevisstheten fart. 
I 1826 ble 4 7 nye ei ds berginger stem
meberettigede og i 1837 var det borti
mot 270 stemmeberettigede i bygda. 

I 1834 ble «Kommunalforening for 
Eidsberg prestegjeld» stiftet etter et 
folkeopplysningsmøte på Trømborg� 
haugen, der redaktøren for det om
stridte opposisjonsbladet «Statsborg
eren» talte. Allerede året etter, da det 
syntes klart at formannskapsloven kom 
til å bli vedtatt i nær fremtid, ble kom
munalforeningen gjort om til «sogne
selskap» Sogneselskapet konstituerte 
seg med et styre med to menn fra hver 
fjerding i prestegjeldet. Løytnant Pe
der Hjorth på Lekum ble formann og 
Peder Andersen Berg (Filtvedt) hans 
varamann. I valget på høsttinget på 
Narvestad for 175 år siden i dag, var 
de fleste som ble valgt til formenn og 
som representanter i Eidsbergs første 
formannskap og kommunestyre, aktive 
sogneselskapsmenn. Sogneselskapets 
formann Peder Hjorth ble enstemmig 
valgt som Eidsbergs første ordfører 
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i det første formannskapsmøtet I 0. 
november, og en annen av selskapets 
menn, Johan Raanaas, ble viseordfører. 
Formannskapet besto av tre formenn 
fra kirkesognet og to fra hvert av annek� 
sene. Representantene var ni fra kirke
sognet, og fra anneksene kom fem fra 
Trømborg og seks fra Hærland. 

Fogd Grundts og andre embetsmenns 
bekymringer for et uopplyst og vilkårlig 
folkestyre ble gjort til skamme. Mens 
deres spådommer som mente at den 
nye loven ville virke folkeopplysende og 
oppdragende, slo inn. Landsbygda fant 
sine menn, og de lærte gjennom erfar� 
ing å styre vel. 

Vi skal være klar over at det førte med 
seg en betydelig arbeidsbyrde å være 
formann, og enda mer å være ordfører, 
og i en tid da alle hadde mer enn nok 
å gjøre på sine egne gårder. Formann� 
skapet måtte forberede sine saker selv, 
og ordføreren hadde både ordfører� og 
rådmannsfunksjon, og måtte selv sette 
i verk formannskapets og kommunesty� 
rets vedtak. Han hadde en beskjeden 
godtgjørelse for utgifter til skrivehjelp 
osv. Ordføreren måtte formulere og 
skrive all korrespondanse og føre alle 
protokoller med vedtak. Da min beste
far Anton Hamil var ordfører i Eidsberg 
og deretter i Mysen, var det fremdeles 
slik. Min gamle tante Liv, som var født i 
1902 og som bodde hjemme på Nordre 
til bestefars død, og som hadde en fan
tastisk hukommelse, fortalte at be-stefar 
var møtenes sekretær og førte alle pro� 
tokoller, også for fylkestinget da han var 
formann der. Han sto opp kl. 04 mor� 
genen etter et møte, renskrev protokol
len og sendte det med morgentoget til 
Sarpsborg før kl. 06. Kl .08 samme mor
gen hadde fylkesmannen i Moss proto-
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kollen i sin hånd. Så raskt fungerte brev

samfunnet for 90 år siden. Fremdeles i 

1939 besto den øvrige administrasjonen 

i Mysen kommune av en og en halv stil

ling. Ordførervervet var ulønnet. Ikke 

rart at skattøret kunne holdes på 8! 

Det var bare kassererjobben som var 

delvis lønnet fra begynnelsen av. Eids

bergs første kasserer og regnskapsfører 

var rittmester Jentoft på Skaltorp, som 

var svigersønn til ordføreren. Han ble 

dessverre en fiasko. Han var sykelig og 

nok ikke rett mann til denne gjerning. 

Arbeidet hopet seg opp og ble unøyak

tig utført. Til slutt sendte han over alt 

sammen til sin svigerfar, ordføreren på 

Lekum, med disse ord: «Som sagt læs 

Brevene gjennom og underskriv ikke 

før du er vis paa Rigtigheten og vil ved

staae samme! Er det noget galt, saa lad 

det forandres. Nu er jeg saa træt, at jeg 

virkelig ikke engang gider !æse gjennom 

hv�d jeg i de forskjellige Sager har skre

vet. 

Skulde der imidlertid spilles kort hos 

dig i aften, saa var det mulig, at jeg 

kunde oplives igjen, - Er det saa, saa 

lad mig det vide med Budet - thi hvis 

der intet spilleparti bliver, gaaer jeg hen 

at lægge mig.» (Senje, s. 83). 

Hjorth hadde måttet kausjonere for 

sin svigersønn for at han skulle kunne 

være kommunens kasserer og regn

skapsfører. Kassen ble til slutt gjort 

opp med et betydelig underskudd som 

Hjorth måtte betale, og rittmesteren 

forlot bygda og forsvant. De senere 

kasserere gjorde imidlertid en fremrag

ende tjeneste i sine stillinger. 

Gjennom resten av 1800-tallet gjorde 

bønder fra nesten alle gårder i bygda 

tjeneste i formannskap og kommune

styre. Halvparten av formannskap og 

kommunestyre var på valg hvert annet 

år. Valgene var altså suppleringsvalg og 

kommunestyreperiodene ble regnet i to 

og to år. Valgdeltagelsen i disse supple

ringsvalgene sank dramatisk gjennom 

40-, 50- og 60-årene. Man måtte møte 

frem på valgting for å velge, og det var 

formenn som ble valgt med helt ned i 

2 stemmer. I overgangen til 70-årene 

var vel halvparten av formannskap og 

kommunestyre beslektet eller besvogret 

med hverandre. Det utviklet seg sty

ringsklaner, jevnfør dagens Norge. 

l 70-årene fikk jernbanesaken fart på

velgeroppslutningen. Senere kom parti

dannelsene og utvidelsene av stemme

retten som kulminerte med alminnelig 

stemmerett for alle myndige borgere og 

tilsvarende høy valgdeltagelse. 

Hva stelte våre folkevalgte med i disse 

utviklingsårene som ble til et velorgani

sert demokrati? 

I høringen før lovfremlegget i 1833 ut

talte overbirkedommer Nilsen følgende: 

« ... det er uforenlig med vor nuværen-

de Statsforfatning, som utelukkende 

innrømmer Folket Beskatningsret, at 

Udgifter, som i Størrelse nærmer sig 

Skatterne til Statscassen, skulle kunne 

pålegges Landbruget, uden Deelta

gelse af Skatteyderne i Bedømmelse af 

Udgiftemes Nødvendighed, Lovlighed 

og sparsommelig Anvendelse.» (Lauten, 

S. 77)

Nil sen fikk i hvert fal I rett i at spar

sommeligheten med bruk av kommu

nale midler heller ville øke enn minske 

med bøndenes inntog i styre og stell. 

Jon Leirfall har mange muntre historier 

fra herredsstyremøter i gamle dager, 

riktignok fra en annen landsdel. Jeg drar 

en av hans historier, men på mitt eget 

mål: 
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e<)ordmora hadde ikke hatt fast lønn, 
men kjærringene brukte å stikke til 
henne en ulldott og en fleskebit. Og 
særlig om det ble en guttunge, så 
hendte det at kallen kom med en daler 
eller to. Så ble det spørsmål om hun 
skulle ha lønn av kommunekassa. Det 
ble en heit diskusjon. Noen talte for og 
noen imot. 

En av kællene mente saken kunne 
løses ved at de tok det som kom inn i 
hundeskatt og lønna jordmora med. De 
fleste syntes dette kunne la seg høre, 
men motstanderne mente som så at det 
var kommunekassa som måtte betale 
da og. 

Men det var følgende replikk som av
gjorde saken: e<)eg synes det er stygt av 
oss å foreslå at madam Alsterlund som 
er slikt et fint og snilt et menneske, skal 
ha det på seg at hun får hundepenger 
av kommunen. Det skal vi spare henne 
for!» Og det sparte de henne for. Det ble 
ikke noen jordmorlønn. (Leirfall, Meieri
festen s. 30)» 

Som et lokalt eksempel kan nevnes 
at vårt herredsstyre i 1879 vedtok at det 
ikke skulle bevilges penger til å beverte 
biskopen ved innvielsen av Trømborg 
kirke. Dermed ble dette ordnet privat. 
Det ble billig for kommunen. 

Uansett bygde de folkevalgte ut bygda 
vår med det som trengtes etter tidenes 
utvikling. I førstningen var det to selv
stendige sidevogner til herredsstyret 
som tok de tyngste løftene økonomisk. 
Skole- og fattigkommisjonen og kirk
enes sognestyrer var fra før opprettet 
gjennom særlover, med egne valgte 
tillitsmenn og med sognepresten som 
myndig leder. Skole- og fattigkom
misjonen ble oppløst gjennom ny lov 
i 1860 og lagt inn i kommunestyrets 
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forvaltningsområde, riktignok med eget 
skolestyre og med egne valgte represen
tanter. 

Skolevesenet var i begynnelsen om
gangsskole med store skolekretser, der 
klokkerne og andre skoleholdere reiste 
rundt på utpekte gårder og holdt skole 
noen uker om gangen. Etter hvert ble 
det bygd faste skolehus i til slutt hele 
12 skolekretser, slik at barna kunne gå 
til nærmeste skole. Det ble fast ansatte 
og seminarutdannede lærere og lærer
inner. 

Fattigomsorgen ble fastere organisert. 
Men legdsystemet ble aldri noen god 
ordning, hverken for bygdas fattige eller 
for de som huset dem. I 1896 vedtok 
herredstyret å kjøpe gården Fossum i 
Trømborg som fattiggård. Gårdshuset 
ble ombygd og innredet til å huse 40 
personer. Der fikk de fattige det godt på 
en helt annen og friere måte. Etter hvert 
ble det mer aldershjem enn fattighus 
ettersom trygdesystemet ble utviklet. 

Kirkene var i I 837 i privat eie. For
mannskapet ble også ankerfeste for et 
lokalt kirkestyre. Hvert sogn styrte seg 
selv. Styret besto av formannskapsfor
mennene som var valgt fra sognet og 
prestens lokale medhjelper, samt sog
nepresten som ledet styret. Dette ble 
forløperen til våre menighetsråd. Disse 
sognestyrene hadde egne kasser og 
eget inntektssystem helt til det kom ny 
lov i 1897, som gjorde kommunestyret 
til lokalt kirkestyre og slo sammen kirke
kassen og kommunekassen. Men lenge 
før den tid kjøpte sognestyrene, støttet 
av formannskap og fullt kommunestyre, 
tilbake kirkene fra de private kirke
eierne og satte dem i stand så godt de 
kunne. Men gudshusene var vanskjøt
tet gjennom mer enn 125 år i privat eie. 

.. 
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Hagahuset &le kjøpt og plassert på Folken&org og benyttet som herredsstyresal og kontor for Eidsberg Spa

rebank. Huset &le senere benyttet som administrasjonsbygning for Folken8org museum inntil Kirke8ylåven 

kom på plass. Bildet er tatt på en dag med «gammelt gårdsarbeid» for 6. klassinger på museet. De som 

nyter et velfortjent måltid etter dugnaden er 8/a. ) ul-Lars Kvernhusengen, Ola Hellgren, Petter Opsahl, 

Jorun Garseg og Hege Kristine Garseg 

Gjennom 70-årene ble Eidsberg kirke 

renovert, utvidet og fikk sin nåværende 

korskirkeform. Hærland og Trømborg 

kirker ble revet og nye ble bygd. Orgler 

ble innkjøpt. Etter hvert fikk kirkene 

oppvarming. Mysen kirke ble gitt privat i 

1903. Alt dette var store løft for fellesø

konomien. I dag er kirkene bygdas pryd 

og stolthet. 

Formannskapene og herredstyremøt

ene ble i førstningen hovedsakelig holdt 

på Nordre og Søndre Mysen, der det 

var gjestgiveri. I 1848 solgte Hærland 

sitt kornmagasin og salgssummen ble 

brukt til å opprette Eidsberg Sparebank. 

Samme året besluttet herredstyret å 

kjøpe en del av gården Folkenborg. En 

gammel hovedbygning på Vestre Haga 

ble kjøpt, og flyttet og innredet til til

hold for kommunen og for Eidsberg 

Sparebank. 

I 1900 fant herredstyret ut at de 

trengte å flytte til kommunesentret 

Mysen. Tomt ble gitt av bestefar og det 

ble bygd kommunelokale der Festivi

teten ligger i dag. I 1927 fikk det skilte 

Eidsberg sitt flotte Heggin med lokaler 

for kommune og sparebank, og ny folke

skole for Folkenborg som var gamle 

Mysens ytre krets. Mysen brannsta-

sjon ble bygd i 1946 og hadde lokaler 

for kommuneadministrasjonen. Etter 

sammenslåingen i 1961 kom Heggin til 

sin rett for hele bygda. I dag, pr. 2012, 

har vi fremdeles alle disse bygningene 

i blant oss, bortsett fra kommunehuset 
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På Nordre som måtte vike plassen for

Festiviteten. 

Veisystemene ble utbygd i samarbeid 

med amtet, og skyssforholdene 

utbedret med faste gjestgiverier. 

Jernbanen kom, og ble årsak til by

utvikling i Mysen Det var positivt for 

prestegjeldet. Samtidig ble håndverks

og forretningsbefolkningen i den nye 

Mysenbyen opplevd som et fremmed

element av flere i det gamle 

bondesamfunnet. Det ble en dyp 

interessemotsetning i herredstyret 

mellom by og land. 

I viktige avstemninger over bysamfun

nets utviklingsmuligheter tapte Mysen

befolkningens representanter for et 

overtallig bondesamfunn. 

Bygdesamfunnene ville ikke være med 

og bevilge penger til en skikke-

lig reguleringsplan for Mysenbyen og 

investere i en bymessig infrastruktur. 

Derfor benyttet Mysenfjerdingen minus 

Mysen ytre krets (Folkenborg) seg av 

den nye bygningsloven, og skilte seg ut 

i 1899 som egen bygningskommune, 

med min bestefar som første ordfører i 

et nyvalgt representantskap. Med den 

nye bygningsloven i hånd fikk Mysen en 

reguleringsplan Det ble anlagt kloakk

system. Henrik Mysen bygde det første 

elektrisitetsverket i Spinnerifossen og 

Mysen hadde elektrisk gatebelysning 

allerede i 1900. Elektrisitetsverkene ble 

ganske snart kommunale. Det ble bygd 

vannverk i et oppkomme i Monaryggen, 

og Mysen fikk et system for innlagt vann 

i alle gater. 

Ellers kan nevnes at bygda fikk folke

høyskole på Elvestad i 1910, og som 

flyttet inn i eget bygg på Vandug i 1914. 

Jordbruksskolen på Haga kom i 1918, 

husflidsskolen på Mysen i 1926, seks

månederskurs som fortsettelsesskole 
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etter Folkeskolen kom  i gang i 1908

Middelskolen på Mysen i 1922 og i 

1953 fikk vi Indre Østfold Høgre 

Allmennskole med integrert realskole. 

Kraftbehovet steg. Da Eidsberg kom

munestyre i 1918 vedtok at Mysen ikke 

skulle få del i herredets tildelte 500 hk 

elektrisk energi fra a/s Hafslund, var 

begeret for Mysenbefolkningen fullt. 

I 1920 ble Mysen godkjent som egen 

kommune, med tilslutning fra Eidsberg. 

Begge mente de klarte seg best uten 

den andre. 

I de 40 årene som Mysen og resten av 

Eidsberg levde adskilt, utviklet begge 

kommunene seg på en naturlig måte 

etter hver sin egenart, slik at de kunne 

forenes igjen da politikk og virkelighet 

var modnet. Allerede før 

sammenslåingen samarbeidet 

kommunene om realiseringen av 

Festiviteten med nytt bad og kino, og 

om nye kloakkledninger og annen 

infrastruktur. Den sammenslåtte 

kommunens første store prosjekter var 

nytt vannverk ved Øyeren og byggingen 

av Edwin Ruuds hospital. Sammen fikk 

vi muskler og ekspertise nok til å utvi

kle et godt og livskraftig lokalsamfunn i 

balanse med tidens krav. 

I dag står lokaldemokratiet i Indre 

Østfold overfor nye utfordringer som vil 

kreve regionale løsninger for å under

bygge befolkningens behov på en saks

svarende måte. Våre valgte tillitsmenn 

trenger nå en klokskap som kan heve 

lokalpolitikken opp på et regionalt nivå, 

uten å miste kontakten med grasrota. 

Det vil være i pakt med deres ambi

sjoner som fikk formannskapsloven på 

plass i 1837. 



., 

Smedgaten mot Bergerkrysset. I huset til venstre drev Svinndal herre-ekvipering? Neste hus på venstre side 
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