
Ordning av lensmannslfmninga. sa byrdefullt som lens
mannsyrket var bUtt i de tunge tider, hadde statsmaktene 
funnet det n0dvendig a tre st0ttende ti! med lensmannsl0nna. 
Det gikk jo direkte utover statskassen dersom lensmannen 
ikke maktet sine oppgaver. I mai 1823 fikk fogden i oppdrag 
a skaffe opplysning om lensmannsl0nningene bortsett fra mu
lig l,mn av staten. 

Om Strinda er opplyst at lensmannen hever sin toll Sj01. Fra 
Malvik far han den in natura med 8 t0nner havre og fra Lade 
og Bratsberg sogn og Mostadmarka i penger. Nar havren om
settes i penger etter 2 spd. pro tnn., bel0per det heile seg til 46 
spd. Herti! kommer uvisse inntekter med 61 spd. 30 skI. Tils. 
107 spd. 30 skI. 

Lensmannen fikk dessuten av delikventkassen som skyss og 
dUS0r 16 rdl. 

Fogden melder noen dager seinere om den del av lensmanns
l0nna som bUr a fa av staten. For Strinda ble det 20 spd. 30 skI. 
I samme skriv er nevnt at tingstedet for Strinda framleis var 
Lykkens Pr0ve pa Lademoen hos den avskjedigede lensmann 
Wold. Formentlig har da Wold fatt kj0pt garden sin igjen. 

FORMANNSKAPSLOVENE 
AV OLAUS SCHMIDT 

Ved formannskapslovene av 14. januar 1837 innf0rtes det 
kommunale sj0Zstyre i var,t land. 

Den styreform som hittil hadde radet pa det kommunale Uvs 
omracter, sto i den mest avgjorte motsetning til de prinsipper 
for statsstyrelsen som gjaldt siden 1814. 

Innen den videre krets - staten - ut0vet de stemmeberetti
gede borgere gjennom sine valgte representanter den bevil
gende og kontrollerende myndighet. Men innen den engere 
krets - byen, prestegjeldet, amtet - gjaldt enna den byra
kratiske ordning fra eneveldets tid: styret la i alt vesentlig i 
embetsmennenes hender. 

Det var embetsmenn - pa landet fogden med amtmannen 
som overordnet - som bestemte hva der skulle utredes til kom
munale 0yemed og hvorledes dette skulle anvendes. 
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.li;nkelte spor av bygdefolkets innflytelse hadde en r iktignok. 
Kontrakt om st0rre istandsettelser av kirkebygninger og for
deling av utgiftene hermed pa almuen matte skje i «de beste 
sognemenns» nrervrer. Like ens skulle to av bygdens menn til
tre fattigkommisjonen og fire skolekommisjonen. Men disse 
menn ble ikke valgt av folket, de oppnevntes av amtmannen. 

I byen tok et utvalg av «beste borgere» - valgt av et sam
virke mellom borgerskapet og magistraten - etter hvert del 
sammen med magistraten i styret av byens anliggender og 
hadde i forskjellige henseender a 0ve kontroll med byens ad
ministrasjon. Dette borgerutvalg - de «eligerede menn» 
hadde dog ingen sj01stendig myndighet. 

Stort sett var altsa folkets innflytelse pa avgj0relsen av 
kommunens anliggender f0r formannskapslovenes t id av liten 
betydning. 

Ved disse lover ble de kommunale organers myndighet til a 
rade over kommunens egne anliggender slatt fast. Innen lovgiv
ningens ramme fikk kommunen en virkelig eneradighet over 
sin ekonomi. 

De kommunale organer som skulle vareta disse oppgaver, 
var etter loven av 1837 to korporasjoner - formannskap og 
representantskap - valgt hver for seg av de stemmeberetti
gede. I stemmerettsreglene innf0rtes senere endringslover og 
forandringer. 

Strinda prestegjeld og /ormimnskapsdistriktO
) . 

Formannskapsloven for landet av 1837 oppstilte som aim in
nelig regel at ethvert prestegjeld pa landet skulle vrere srer
skilt kommune ogsa i verdslig henseende. Loven kalte disse 
kommuner formannskapsd istrikter, en betegnelse som ved en 
lov av 1863 ble forandret t il herredel·. Rerved kom dette gamle 
navn atter til heder og verdighet. 

Etter Yare navrerende, reviderte, kommunelover av 1921 er 
landdistriktene delt i herredskommuner. 

Overensstemmende med lovens system omfattet Strinda for
mannskapsdistrikt, og senere herred, Strinda prestegjeld, som 

* ) Se ogsa bind II av bygdeboka, s. 121 o. f. 
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