
1814  Flere Eidsvollsmenn 
 

 Navn:   Georg Ulrich Wasmuth  Eidsvollsmann  

 Yrke   Offiser 

 Bosted:  Ree gård, Stjørdal  - senere Ytterøya. 

 Representerte:  Første Throndhjemske infanteriregiment 

 Levetid:  Født 19.3.1788 – Død 16.10.1814  (26 år) 

 Fødested:  Kristiansund 

 Relasjon:  Bodde på Ree gård i Stjørdal (underbruk av Værnes Hovedgård) 

 

Tilknytning: Wasmuth ble elev ved det Norske militære institutt den 18.juni 1801, og 

tilsatt som fenrik ved Første Throndhejmske infanteriregiment den 

1.juni 1805. Han ble sekondløytnant i 1806, premierløytnant i 1808. I 

august 1808 utmerket han seg i felttoget i Jemtland. Han var visstnok 

en dristig offiser. Fra mai 1811 ble han kaptein og sjef for Ytterøy-

kompaniet.  

 

Den 10.mai 1812 giftet Georg Ulrich Wasmuth seg i Værnes kirke med 

Mette Jacobine Christine von Hirch, som var født og bodde på By gård 

i Stjørdal. De fikk en datter, Susanne Johanna, født våren 1814 mens 

Wasmuth var på Eidsvoll. Wasmuth døde samme høst. Da fru Wasmuth 

ble enke giftet hun seg igjen den 28.august i 1818 med løytnant Jens 

Jacob Sejersted (f 1796) og flyttet til Stiklestad (se side 54), hvor hun på 

nytt ble enke i 1844. Hun døde i Trondheim i november 1878.  – 

Wasmuth fikk skjøte av Gunnar Olsen Ree den 18.februar i 1811 for 6 

100 rdlr, men bodde trolig kun på Ree i knappe 2 år. Ree gård var et 

underbruk under Værnes Hovedgård i Schultz-tiden. 

 

   Regimentet valgte Wasmuth som sin representant til Riksforsamlingen. 

   Han tilhørte som nesten alle trøndere selvstendighetspartiet, men tok 

   knapt del i ordskiftet. I 1814 var han med i kampene både i Trøndelag 

   og sør ved Glomma. Han er gravlagt på Eid kirkegård på Ytterøya. I de 

   minneord som er skrevet om Georg Ulrich Wasmuth går det frem at han 

   nok levd ganske hard under sin krigføring og kanskje fikk en  

   «helseknekk». For sin innsats i krigen i Jemtland ble han ridder av 

   Dannebrogordenen.   

 

 

 

 Navn:   Fredrik Wilhelm Bruennech Stabel Eidsvollsmann  

 Yrke   Offiser 

 Bosted:  Kristiania 

 Representerte:  Akershusiske skarpskytterregiment 

 Levetid:  Født 25.5.1763 – Død 1.6.1836  (73 år) 

 Fødested:  Hole på Ringerike 

 Relasjon:  Bestefar var eier av Værnes Hovedgård, Stjørdal 

 

Tilknytning: Fredrik Wilhelm Stabel var barnebarnet til Fredrik Vilhelm Bruennech, 

eier av Værnes Hovedgård fra 1737. Det er vel ingen tvil om at 

eidsvollmannen ved sin dåp ble oppkalt etter sin bestefar i Stjørdal. 
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Louise Marie Bruennech, datter til den mektige oppsitteren på Værnes, 

ble gift med Lars Bastiansen Stabel og flyttet til Hole på Ringerike. 

Likevel må en nok forvente at familien besøkte Værnes med jamne 

mellomrom, slik at også denne Eidsvollsmannen nok har vandret mye 

rundt på vår stolte hovedgård.  Stabel ble gift i Fredrikstad den 

27.februar 1792 med Helene Vogt. 

 

Stabel var elev ved Den matematiske 

skole (forløperen til Krigsskolen) i 

Kristiania 1780 – 83, og fikk ved 

avgang derfra sølvmedalje for dyd og 

flittighet. Hans militære løpebane er 

meget lang og omfattende med 

tilhørighet både på Kongsvinger og i 

Tønsberg. Han ble general i 1833. 

Stabel er og kjent som sjef for det 

kompaniet som slo ned urolighetene i 

Lærdal i 1802. Men mest kjent, ved 

siden av sin opptreden som 

Eidsvollsmann, er Stabel kjent som 

personen som laget 

vintereksersisreglement for skiløpere. 

Dette reglementet ble vedvarende så 

lenge Norge hadde skiløperkompanier.  

    

På Eidsvoll tilhørte Stabel selvstendighetspartiet, men uttalte seg lite. 

Han var mest opptatt med de militære komiteer. Han hevdet sterkt at 

kongen måtte ha regjeringens og Stortingets samtykke for å erklære 

krig. Han ble veldig populær hos Carl Johan, og ble hans adjutant i 

1814, og øverstkommanderende for de norske styrker i 1829. 

 

   

 

 

 Navn:   Fredrik H. J. Heidmann    Eidsvollsmann og Stortingsmann 

 Yrke   Rittmester 

 Bosted:  Trondheim 

 Representerte:  Trondhjemske dragonkorps 

 Levetid:  Født 27.7.1777 – Død 18.10.1850  (73 år) 

 Fødested:  Skogn 

Relasjon: Var trolig en del på Hognes gård i Stjørdal (underbruk av 

Værnes Hovedgård)   

 
 Tilknytning: Fredrik Heidmann var sønn til (senere major) Lorentz Peter Heidmann 

   som var ved det Stjørdalske kompani under ledelse av Bruennech - eier 

   av Værnes Hovedgård fra 1737. Mye av eksersisen foregikk på Værnes, 

   og den unge Fredrik lurte seg sikkert av sted for å bivåne det hele. 

   Familien bodde da på Hognes gård. Hognes gård var i 1781 et  

   underbruk av Værnes Hovedgård. Fredrik Heidmann ble i 1810 gift i 

   Orkdal med Anna Catharina Bernhof Ræder. 



 

   Fredrik Heidmann ble sekondløytnant ved Trondhjemske dragonkorps i 

   1795, premierløytnant i 1803, og rittmester i 1811 ved den såkalte 

   armeforandringen. Deretter ble han sjef for Skognske Eskadron i 1818 

   og amtmann i Hedemark fra 1821 til 1849. 

 

   Heidmann møtte på Eidsvoll som representant for Trondhjemske  

   dragonkorps ilag med Peder Ertzgaard. Ved den første voteringen over 

   selvstendighetsspørsmålet (Falsens forslag om straks å fastslå Norge 

   som et uavhengig kongerike) den 16.april, stemte Heidmann med  

   mindretallet (unionspartiet). Men senere fulgte han visstnok  

   selvstendighetspartiet. Han ivret for avskaffelse av adelskap og  

   priviligier, og leverte et varmt innlegg for alminnelig verneplikt.  

   Heidmann ble valgt til Stortinget i flere perioder, og var i 1821  

   president i Odelstinget, samt medlem av hele 19 komiteer. Han fremmet 

   en rekke forslag for å bedre bøndenes kår, og ble av de radikale regnet 

   som en av førerne for aristokratene, hvilket rimer dårlig med hans 

   brennende ønske om å fjerne privilegier rundt adelen. 

 

Hans arbeid førte frem til politisk belønning fra Kong Carl Johan, som 

under sitt opphold i Kristiania i 1821 utnevnte Heidmann til amtmann i 

Hedemarkens amt. Han kom også på Stortinget som representant for 

dette amt. Han var en stor arbeidskapasitet med godt praksis skjønn, 

men noe tung av seg både åndelig og legemlig. I 1828 kjøpte han 

Kjønerud i Stange av Bendeke (også Eidsvollsmann). Han ble medlem 

av komiteen som besluttet å anlegge to byer ved Mjøsa (Storhamar og 

Lillehammer), men voterte i avgjørende stund kun for Storhamar. 

Stortinget besluttet imidlertid i 1827 bare å opprette et kjøpested, 

nemlig  på Lillehammer. Frem til sin død på Stange ved Hamar i 1850, 

må vi nok gå ut i fra at Heidmann flere ganger besøkte sitt 

barndomshjem og sin familie i Stjørdal, slik de fleste søker sine røtter   

 

 


