
1814  Flere Eidsvollsmenn 
 

 Navn:   Peter Schmidt  Eidsvollsmann 

 Yrke:   Grosserer 

 Bosted:  Trondheim 

 Representerte:  Trondhjem 

 Levetid:  Født 12.7.1782 – Død 5.3.1845  (63 år)  

 Fødested:  Trondheim 

Relasjon: Svigersønn var sønn av eier av Værnes Hovedgård, Dorothea 

Wessel 

 

Tilknytning:   Schmidt var en tid en meget formuende mann, og skjenket 1000 rdl til  

opprettelsen av universitetet. En tid satt han fengslet i Gøteborg, da han 

og hans far ble kapret av en engelsk fregatt da de skulle seile fra 

Jylland til Norge.  

 

Eidsvollsmannens relasjoner til Værnes Hovedgård er svært så 

indirekte, men like fullt verdt å nevne. Vi må da gå tilbake til eieren av 

Værnes Hovedgård først på 1800-tallet, William Wessel den 3. Han 

giftet seg som 58-åring med sin egen niese, Dorothea – som da kun var 

19 år. Da Dorothea ble enke giftet hun seg på nytt med kaptein 

Christian Munch Holst på Stiklestad. Hennes nye mann ble erklært 

sinnsyk på sine eldre dager og døde i 1844. Dorothea fikk en sønn som 

beholdt både Wessel- og Holstnavnet, nemlig William Christian Wessel 

Holst. Han ble en meget kjent vegsjef. Likeledes ordfører, og innehaver 

av St.Olav og Wasa-ordenen. Unge herr Wessel Holst ble gift med 

Amalie Schmidt, datter av vår Peter Schmidt. Derfor kan vi si at 

husfruen og eieren av Værnes Hovedgård fikk en svigerdatter av en 

Eidsvollsmann. En må derfor kunne anta at Værnes Hovedgård både 

ble besøkt, og var gjenstand for mang en samtale mellom 

svigerforeldrene.   

 

 

 Navn:   Lars Larsen Forsæth Eidsvollsmann 

 Yrke:   Bonde og klokker 

 Bosted:  Klæbu 

 Representerte:  Søndre Tronhjems amt 

 Levetid:  Født 1759 - Død 12.2.1839  (80 år) 

 Fødested:  Klæbu 

 Relasjon:  Svoger var Arnt Solem, eier av Værnes Hovedgård 

 

Tilknytning: Lars Larsen Forsæth var en sentral person i bygda. Han var selvlært 

byggmester og bygde Klæbu kirke. Fikk medalje for ”borgerdåd”. 

Tilhørte på Eidsvoll selvstendighetspartiet, og ble utpekt som 

bonderepresentant til å være med i ”deputationen” til den nyvalgte 

kongen den 17.mai. 

 

L.L.Forsæth ble gift med Anne Solem, datter til Bjørn og Magnhild 

Olsen Solem, hvis sønn var ingen ringere enn Arnt Solem - eieren av 

Værnes Hovedgård før, under og etter Riksforsamlingen i 1814. Med 
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www.historiefortelleren.no 

 

http://www.historiefortelleren.no/


andre ord var bonden på Værnes Hovedgård svoger til 

Eidsvollsmannen Forsæth. Og all logikk skulle tilsi at Anne og Lars 

Forsæth besøkte Værnes hyppig. En skal huske at Arnt Solem på 

Værnes var på denne tiden ikke bare en bror, men en betydningsfull 

mann som det sikkert var verdt å søke råd hos. 

 

 

 

  Navn:   Johannes Klingenberg Sejersted Delegat/Notabel-møte

 Yrke:   Offiser 

 Bosted:  Trondheim 

 Representerte:  Trondhjemske armedivisjon 

 Levetid:  Født  4.7 1761 - Død 17.9.1823  (62 år) 

 Fødested:  Stjørdal, først Gjeving gård, senere oppvekst på Mæle gård 

 Relasjon:  Født og vokste opp i Stjørdal 

 
Tilknytning: Johannes K. Sejersted var en umåte dyktig offiser som ble valgt ut til å 

delta på det såkalte notabelmøte på Eidsvoll den 16.februar i 1814. 

Han var født på Gjeving gård, men flyttet med foreldrene til Mæle i 

1774, da faren, Jens Fredrik Svane Sejersted fikk skjøte på Mæle av 

dødsboet etter sokneprest Peter Wessel Brown den 1.januar i 1774 for 

2325 rdlr. Denne Jens Fredrik Sejersted har fått æren for å ha innført 

poteta til Stjørdal i 1773.  

 

Den 27.mai 1814 ble Johannes Sejersted 

utnevnt til generalmajor og sjef for 

generalstaben. Under krigen i 1814 var det 

hans plan som ble lagt til grunn, en plan han 

hadde utarbeid i 1813 mens han var stabsjef 

hos Christian Fredrik. Senere flyttet Sejersted 

tilbake til Trøndelag hvor han ble general og 

øverstkommanderende i Trondhjemske 

armedivisjon. Odelsretten til Mæle gård i 

Stjørdal ga Johannes til sin bror Fredrik, f i 

1769, gjennom en skjøte av 11.mai 1795. 

Fredrik ble også en kjent offiser og ridder av 

Sverdordenen. Under kroningen av Carl Johan 

i 1818 fikk Fredrik en æressabel av kongen. Denne yngre bror av vår 

Johannes solgte Mæle gård i 1835 og kjøpte Medbroen. - Men historien 

slutter ikke der. Gjennom brorens sønner skapes ytterligere relasjoner 

til Eidsvollsmennene. Sejersted d.y gifter seg i Skatval kirke i juni 1795 

med Margrethe Jocobea Lund. Deres første sønn er Jens Jacob 

Sejersted, født i 1796 - død i 1844, som ble gift med fru Wasmuth, enke 

av Eidsvollsmannen.  

 

 

Og som ikke det var nok. Den andre sønnen av Fredrik Sejersted, 

nemlig Johannes Mathias Sejersted, født 13.mars i 1797 (død i Vang, 

Hedemark i 1886) blir gift i Værnes kirke den 26.juni 1820 med ingen 

ringere enn Fredrikke Dorothea Heyerdahl, datter til sognepresten og 



Eidsvollsmannen Hieronymus Heyerdahl. – ”Verden var heller ikke på 

den tiden så stor”. 

 


