
l:'..tterretnmger, som avisen het enna) tirsdag Lb. pnuar 1813 . Avertissementet lyd, 
slik: «Samtlige Medlemmer for Selskabet i Hr. Tellefsens Gaard, i11dbydes til ( 
Generalforsamling i bemeldte Gaard Onsdagen den 27. Januar, kl. 5 Eftermiddag 

Av dette avertissementet fremgår det at aksjonen for å få det nye selskap stifte 
rna ha begynt tidligere, sannsynligvis allerede året i forveien. ] ave rtissement 
omtales selskapet allerede som en rea litet . Til generalforsamlingen 27. januar 181 
må også utkastet til lov for selskapet ha foreligget. Det er et omfangs rikt dokumei 
på 30 foliosider med uttømmende bestemmelser om selskapets organ isasjon < 
styre m . v. Men a utarbeide dette utkastet og bli enig om det , har selvsagt krev 
tid , og viser også at forberedelsene i anledning av selskapets stiftelse var kommet 
gang på et adskillig tidligere tidspunkt. 

D er foreligger intet referat fra generalforsamlingen 27. januar 1 813. Selskap 
må antas å være blitt konstituert på denne generalforsamlingen, som for sa vi 4 

kunne regnes som stiftelsesdagen. 

Harmonien regner dog mandag 1. februar 1813 som stiftelsesdag. Selskape 
lov er nemlig datert denne dag, og underskrevet av samtlige et hundre og el ve so 
hadde meldt seg som medlemmer og derfor er selskapets stiftere. 

Originalmanuskriptet til den første lov for selskapet, med mcdlcmmen, 
signatur, er bevart. Som alt nevnt er det et ganske voluminøst dokument, pa tred' 
tettskrevne foliosider, i vakker og tydelig håndskrift. Enkelte særlig v iktige hesten 
meiser i loven m. v" er omtalt nedenfor. I Adresseavisen for fredag s. frb ru 
181 3 er det «til behagelig Efterretning for De af M edlemmerne, som muligc1 

ikke veed det>), bekjentgjort at «Selskabet i Tellefsens Gaard har begy ndt si ne Fo 
samlinger». Navnet Harmonien ble førs t vedtatt onsdag 17. februar 1813. Ibrmoni< 
var et yndet navn på selskapelige foreninger i denne tidsperioden. I Danrnark for 
kommer der fl ere klubbselskaper med dette nav net, stiftet i ann en ha lvdel av 1' 
eller begynnelsen av 1800-årene. 

Klubselskabet Harmonien i Trondhjem var således også nå i virksornhet. 
Selskapets medlemmer som 1. februar 1813 vedtok og underskrev l ov<..: nc v 

fø lgende: 

1. Angell , ] len rik Lysholm , ca nd . jur" rcgimcntskva rte rmester og auditor , ovcri-ctl sprokura l 

i Trondhjems stift og tillike forva lter ved det militæ re kornmagasin, e ie r av g& rdcn Brm 
i S trinda, fodt 178 1, dod 1849. 

2. Arentz, H ans, kjøpmann og stadskaptein , fodt på Eli i Borsa 179 1, d<HI 18()0 . 

3. Bang Ca rsten Gerha rd , o ffi ser , ca nd . jur. l 777 og kommersekons ul cnt, slu ttl· l i ~ gl' nc r; 

major og sjef for 1. T ro ndhjemske Nationalc J nfanterireg iment, foclt 175() i · J'rnndhjc1 
dod 1826 på sin gård Ferstacl på Byåsen . 

4. 11ech, Corneliu s Dons, exa m. juris" justi ssekretæ r i T rond hj ems St iftsovt..-r!'l t, fodt 
Trondhjem 1753, dod de r 1822. 

5. Bech , Cornelius, kjopmann i Trondhj em, fetter av fo regi\cnde, fodt i 'l'rnndhj l' m 17( 
dod d e r 1843. . 

1 n 
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F aksim ile nv et nv d e forste oppslni:. 

6. Bej er, Otto (Busch), kj øpmann i Trondhjem, eiendomsbesidder og hovedparti sipant i 
Selbu Kobberværk m. v" født i Trondhj em 1772, død der 1830. 

7. Bendeke, Christian Frederik, borgermester, senere president (l. borgermester) i Trond
hj em, født 1751 i Christiania, død 1820 i Trondhjem. 

8. Bing, Frederik , kjøpmann i T rondhjem, født der 1766, død der 1853 , kj ent som fi lantrop 
og for sin veldedighet (i trøndersk tradisjon lever minnet om dette i ordtaket: D eling 
hos' n Iling!). 

9. Blechingberg, Ole Schanke, kj øpmann i Trondhj em, en tid eier av Havsten gård m. v" 
født 1760, død 1850. 

10. Blom, Jan, politimes ter, fra 1816 magistratspresident i Trondhj em, født 1771 på Strømso, 
død 1829 

11 . nl ytt, Peter M artin , offi ser, premi erl øitnant ved 2. T rondhj emske Na ti onalc Infanteri 
regim ent , s l. kaptein og sjef for Vosses trandske ko mpani av Bergenske In fa nteribrigade, 
på Nygå rd i Lyster, født i O verh alla 1788, dod 1835. 

12. Bonsach, L auritz Toneie r, kj øpmann i Tronclhj em , født der 1781, dod der 7. september 
1813, (han s firma ble fortsatt i en årrekke for regning av enken, Benedi cte, født Fasting). 
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13. Brandt, Frederik, offiser, sl. overinspektør ved Trondhj ems Tugthus, født 1759, dod 183 I 
14. Brinchmann, Hans, offiser, premierløitnant ved 2. Trondhj emske I nfanteriregime n 

gikk efter hæ rreduksjonen over i s ivil stilling, som overtollbetj ent i Skudesncs, fodt 178 ~ 
død i Bergen 1856. 

15. Brostrøm , M agnus, kjopmann i Trondhj em (hans forretningsgård m ed privatbolig 

i Munkegaten), va r også eie r av handelsstedet Næs p å lfamarøy, fodt 1785 i Flcnshor ! 
død 1842 i Trondhj em . 

16. Collin , Fred erik C hristian , offiser, rittmester ved Trondhjemske dragonrq.: im cnt, sen e:r 

kasserer ved Norges Banks hoved sete i Trondhj em, født de r 1775, død der 1848. 
17. Dick, Andreas Svane, kjøpmann og industrihe rre, kri gsråd, va r eie r av Ilsvikens rep e 1 

ban e og Ari ldslokken gård, hvor han an la brenneri og malteri, født i 'I' rond hj em 178 ~ 
død 1849. 

18. Drejer, Pede r 11 ind, stadsmegler i Trondhj em, fodt 1776, død 1845. 
19. Ejd, T ørri s, kj øpmann og verftseier m. v. i Trondhj em inntil 1818, da han bosatte se 

i England, født 1784, død 1847. 
20. Falch , P eter , kjøpmann i Trondhj em , hadde sin forretning i Rav nkloa (flnn<1ct Th aul ovv 

eiendom nå) fodt i Jemtland ca . 1769, død 1823 . 
21. Finne I fan s Wingaa rd, kjøpmann og brukseier i Tronclhj em, gru nnlcg~n av firma<. 

Hans Wingaa rd Finne & Sønner, født på Molde 1758, død 1830. 
22. Frieboe, Gottfried (Gerhard) Otto, offiser i arti ll eri et, sl. oberstløjtn ant wd dm Nors k 

artiller ibrigade, fød t i Rendsborg 1774, død 1828. 
23. Frimann, Jo han Cold , dr . med, stadsfysikus i Trondhjem 1782- 1822, kansl'ilidd 180 3 

født på Selø Prestegård (Bergens stift) 1751, død i Trondhj em 1826, bror av diktc r e1 

Claus Frimann og Peter 1-larboe Frimann. 

24. Garmann, H erman C hristopher, kj øpmann i Trondhjem, assosie, senere eier av firmac 

H erman Hoe & Comp. sammen med svogeren kons ul Gerhard lloc, frans k konsul 

født på Alstahaug prestegård, H elgeland 1787, død i Trondheim 1853. 
25. Gedde, Nicola i Wilhelm , offi ser i ingeniørvåpenet , s l. generalmajor og sjef for lngcnior 

brigaden , født i Fredrikstad 1779, død 1833. 
26. Gether, Joh an, offi ser i m arinen , kommandorkaptein og sjef for kystfo rsva ret ved T rond hj c n 

1811- 14, sl. kontreadmiral i den danske m arine, fød t i K øbenhav n 1760, dod der 1835 
27. G ra bow, Jørgen Andreas, offise r i in fanteriet, cand. jur. 1805, sl. aud itor ved Trond 

hjemske In fanteribrigade, kar. overkrigskommissær, s tiftamtskri ve r, fodt i 1\es p ;'\ Romeril« 

1773, død i T rondhjem 1829. 
28 . G ram , J acob Schavland , kjøpmann i T rondhjem, brukseier, engelsk korsul, fodt 1783 

død 1843. 
29. Gylche, Johan Frederik, offi ser i arti ll eriet, stabskaptein ved Artillcribrig;1dens festnings 

og beleiringsko rps, m . v., født 1792, død i Bergen 1830. 
30. H ansen, Peter Arnet, kj øpmann i Trondhj cm , firma Just I lansen & Son eier av Na rde 

i Strinda med Eklespandct, Estc nstad m. fl ., fra 1845 Veier, Maa ler og Yrag:r i 'J'rondhjcm 
fodt 1779, d ød 1854. 

3 1. I lagen , Pete r Arnet, kj øpmann i '\'rondhj em, han tilhorer proprieta~ dek t cn I lagen 

Verdal, på Maritvold med Vuku-godset m. v., fodt 1775, dod 1823 . 
32. J lakk, Carl J acob W aldemar, offi ser, eksa m en ved Tronclhj emske Off-lorsinstitut 18 11 

prcmi erloitnant ved Trondhjem skc Nationalc In fanteriregiment, gi kk over i siv il s tillin g 

fra 1839 som tollbetj ent i C hri stiania, fodt 1792, død 1853. 
33. I fav n, Pete r W olrath J ensen, offiser i marin en, prem ie rl o itn ant ved K anonhaad sd ivisioner 



i Trondhjem, sl. kapteinløitnant i den danske marine og sjef for vaktskip s posten på K øb e 
havns red p å batteriet Trekroner, født i København 1788, død der 1827 . 

34. H etting, M agnus Christian, var bokholder ved Nes J ernverk, hvor :faren var fo rvalt< 
20. august 1788 løste han borgerskap som Chinesisk handler i K øbenhav P. , i 1791 vend 
han tilbake til Norge og kjøpte Storhamar gå rd, ble 1809 overvrage r i 'l'ronclhjem, d· 
gang embedsstilling (med kongelig bestalling), han va r tillike krigskommissær, ble 18 
magasinforvalter ved K ongsberg sølvverk , senere i Drammen. Om ha n s tragiske skj e b i 
finn es eler opplysninger i jubileumsverket «Drammen 1811- 1911», s. 41 7. 

35. Holtermann, Anton Ul rich, offi ser, kaptein og sj ef fo r Bjørnørske Kompa ni , I. Tron, 
hjemske Nationale Infanteriregiment, kar. major, født 1752, død 1826 . 

36. Horneman , Ebbe Carsten, cand. jur., proprietær, eier av gården Bustad i Rissa, fodt 178 
død 1851. 

37. 1-fo rneman, H ans, offiser, sl. oberst og sjef fo r Norske L ivregiment til fods, Kobcnhav 
tok avskjed 1805 med generalmajors charge, født i Trond hjem 1743, clod i Christi a n 
1816, farbror til foregående. 

38. I l orneman , ll enrik, proprietæ r, eier av slektsgodset, Reins Kloste r , Rissa, stortin g 
representant fra Søndre T ro ndhjems Amt, m. v. , født i T rondhjem 1 76(), dod p~ R c ii 
Kloster 1838, nevo av fo regående, generalmajor Hans I [orneman. 

39. Jversen, Ole, exam. juris., stiftsoverrettsp rokurator, medlem av Norges Banks forstc dirc : 
sjon m. v., født på Røros 1771, dod i T rondhjem 1823. 

40. Jenny, Conrad , kjøpmann i Trondhjem fra 1807, født i Sveits 1766, død i T rondhjcm 183 
41. Johannsen, L orentz, kjøpmann, assosie, sl. kompagnong i svigerfa rens, n fr . tH.: rntc, ctatsd 

H . C. Knudtzons firma, Hans Knudtzon & Co., britisk og nederlandsk konsul, de lte 
i møtet i C hristiania 1813 om opprettelsen av en statsbank i Norge, representant fra T ron 4 

hjem på flere Storting fra 1818, m edlem av komiteen for oppgjøret m ed D anmark ,,1 . , 

født i Slesvig 1769, død i T rondhjem 1837. 

42. Kli.i ver, J acob H ersleb Krog, offiser, kaptein, kompanisjef i T rondhjemskt In fa n te r 
brigade, født i Verdal 1789, død i T rondhjem 1828. 

43. Kli.i ver, Johan Wilhelm , offiser i den danske arme, sl. tollkasserer i 'l' rond hjcm, frn 
på Bjartnes i Verdal 1755, død i Trondhjem 1829, fa rbror av foregående. 

44. Kl i.iver, L orentz Diderik , offi ser, sl. major og divisjonsintendant, Tro ndhjcm, kjent soi 
arkeolog og antikvarisk forfatter m . v ., født på Bunes i Verdal 1790, clod i 'l' rondhjcm 182. 
bror av foregående kaptein J. l r. K. Kl i.iver og nevø av foregående J . W . Kliive~. 

45. Knudtzon, Christian, kjøpmann , assosie, sl. eneinnehaver av firmaet I lans Kn udtzon & Cc 
Trondhjem dansk konsul , medlem av Roros Verks overdireksjon m. v., fodt i 'l'rond hjei 
1787, død der 1870, sonn av nfr. nevnte etatsråd H ans Carl Knudtzon. 

46. Knudtzon, Frederik N icolai, kjøpmann, konsu l for Nederland, eier av Stavnc g;,rd, føc 
i 'l' rondhjem 1779, død der 1823, sønn av nfr. nevnte etatsråd llans Carl Kn udtzon. 

47. Knudtzon , llans Carl , kjøpmann (av sønderjysk opprinnelse) assosie i hofagcn t IJ rodc 
Brodersen Lyshol ms ha nclclsh us, som han fra 1797 fortsatte fo r egen regn ing, u neie 
firma ] lans Knudtzon & Co., viseborgermester, senere borgermester i '1 'nrndhjcm (soi 
borgerlig t illitsverv), virkel ig etatsråd 1807, ridder av Daneborg, representant fo r Trone 
hjem på det overorden ti igc S torting l 814 m. v ., fod t 175 1 i Bn:clsted i Slesvig, død 
T rondhjcrn 1823. 

48. Knudtzon, Jorgen von Cappelen , assosie i firmaet I lans Knudtzon & Co., nest eldst 
sonn av ovfr. nevnte etatsråd H . C. K nudtzon, han levde fra ungdomme n av det mest 
av sin tid som privatmann i utlandet og fo retok en rekke reiser rundt i Europa og den næi 



Orient, han var sterkt kunstinteressert, navnlig for bildende kunst, og utfoldet en betydelig 
virksomhet som mesen, var bl. a. venn av Thorvaldsen, og hans navn er knyttet til til
blivelsen av Aere av dennes mest kj ente verker gjennom de bestillinger han skaffet kunst
neren, han skal også ha styrket Thorvaldsen i dennes beslutning om at Danmark skulle 
være hans arving, opplevelser fra Knudtzons mangeårige opphold utenlands og fra hans 
reiser, verifiseres i samtidens memoarlitteratur m. v" født i Trondhjem 1784, død 1854 
i Paris hvor han levde de siste år av sitt liv. 

49. Krag, Peter Schnitler, residerende kapellan til Domkirken, Trondhjem, hvor han gjorde 
seg særlig fortjent av skolevesenet og sosiale tiltak, født i Surendal 1759, død i T rondhjem 
1818. 

50. von Krogh, Georg Frederik, offiser, s l. generaladjutant i generalstaben, oberst i armeen, 
efter faren, general G. F. von Krogh, var han eier av Leren gods i Strinda, hvor han ut
fo ldet stor industriell og landøkonomisk virksomhet (sag- og mollebruk, valseverk for 
kobber m. v.), født 1777 i Trondhjem , død der 1826. 

51 . Lammers, E rnst Anthon H enrik, offiser, fra 1811 sjef for 14. artillerikompani og høist
kommanderende artillerioffi ser nordenfjells, sl. generalmajor og 1. adjutant hos kongen, 
født i 1770 i Rendsborg, død 1847 i Fredrikstad . 

52. Lehne, H erman Heinrich Bay, offi ser i artilleriet, premierløitnant, senere kaptein ved 
14. artillerikompani, født 1781, død 1838. 

53. Lie, Jonas, exam. juris" overrettsprokurator, regimentskvartermester, født i Trondhjem 
1776, død der 1820, sønn av nfr. nevnte politimester m. v. M ons Lie og dennes 1. hustru 
Dorthe Jonsdatter Vollen og fa rfar til dikteren Jonas Lie. 

54. Lie, M ons, prokurator, senere branddirektør (sjef for Brandkorpset med majors rang) 
og fra 1817 politimester i Trondhjem, født 1756 på Storli (i Drøylia) i A len, død i Trond
hjem 1827, begravet i et fa miliegravsted på sin landeiendom Elisenfryd på «Øen» under 
Elgesæter gå rd . 

55 . L orck, Christian Andersen, kjøpmann, grunnlegger av firmaet Chr. A. Lorck & Sønner, 
T rondhjem, fodt i Flensborg 1753, død i Trondhjem 1828. 

56 L orck, Lorentz, kjopmann i 'J'rondhjem, firm a Chr. A. Lorck & Sonner , senere Lorcnt;r, 
L orck & Sønner, konsul for de Forenede Nordamerikanske Stater, født i T rondhjem 
1788, død der 1842, sønn av ovfr. nevnte kjøpmann Chr. A. L orck. 

57. L orck, Poul Bahnson, kjøpmann, firma Chr. A. Lorck & Sønner, konsul for Hamburg, 
Li.ibeck og Bremen, født i Trondhjem 1789, død der 1841, bror av ofr. nevnte konsul 
L orentz L orck. 

58. Lorentzen, Johan, kj øpmann i Trondhjem, hans eiendom i Kjøpmannsgaten brente ned 
i <~ul edagsbrannell>) 1813, født i Flensborg, død 1846 i Kristiansund N. 

59. Lyng, Ole Peter, offi ser, sl. oberst og sjef for T rondhjems gevorbne Musketerkorps, 
eier av Gjævran gård ved Steinkjer, født i Verdal 1762, død 1823 i T rondhjem . 

60. Martens, Ditlef, kj øpmann, assosie i handelshuset H. H oe & Comp" T rondhjem (sv iger
fa rens firma) fodt i Flensborg ca. 1780, død 1822 i Trondhjem . 

61. Meincke, I Iilmar, kj øpmann, sammen med broren Just Wide M eincke eier av handels
huset M eincke Sonner & Co" eier av Lade g:'l rd , hvo r han lot oppfore den nåværende 
herskapelige bebyggelse, fodt i Trondhjem 1776, død der 1830. 

62. Moe, I lans, stiftamtsskri ver, kammerråd, født 1767, død 1814. 
63. M otzfeldt, J acob, offi ser, r ittmester ved Trondhjemske Dragonregiment, sl. major, fodt 

1744, død 18 16. 
64. Muller, Carl Friderich, kjøpmann , preussisk konsul i Trondhjem i årene 1812 1820. 



65. Mi.itler, Johan Peter, kjøpmann i Trondhjem, født 1788 i Husum i Slesvig, død 1 
Nonnthai i Salzburg, hvor han oppholdt seg i de s iste par å r av sin levetid efter 
gått over ti l den katolske kirke. 

66. Muller, Jørgen Carsten, apoteker i Trondhjem, fra 1809 eier av Løveapoteket, haJ 
prestesønn fra Højrup ved Ribe, h vor han var født 1773, død i 'J'rondhjem 1845. 

67. Møller, Christian Asmus, adjunkt, senere overlærer ved Trondhjems Katedral~ 

nærmere omtalt nedenfor som ordfører (præsiderende direktør) i Selskapet. 
68. N issen, Christian N icolai, cand. theol., adjunkt ved Trondhjems Katedralskole og 

ved den Borgerlige Realskole s.steds, senere (1814) residerende kapellan i Melhus, 
i Trondhjem 1786, død i Melhus ] 826. 

69. Nissen, Hans, kjøpmann og auktionarius i Trondhjem, forst~.nder fo r 1 lans N isse 
Hustrus Stiftelse, født i Trondhjem 1771 , død der 1843. 

70. N issen, Niss Andreas, cand. philol, premierløitnant ved Stadsbygske Kompani 
l. Trondhjemske Nationale Infanteriregiment, født 1778, va r i 1835 fremdeles l:: 
i Trondhjem. 

71. Nordah l, Jonas, kjøpmann i Trondhjem, firma Nordahl & Falch , som var eier av fir 
Chr. Thaulows nåværende gård i Ravnkloa, fød t i Jemtland 1760, dod i 'f' rondhjem 

72. Nægler, Elias, major, senere oberstløitnant ved Trondhjemske In fanter ibrigade, va i· 
ved Trangen 25. april 1808 og utmerket seg der, født 1765, død i 'f'rondhjem 1828. 

73. Ohlsen, H ybert, fullmektig hos ovfr. nevn te kjøpmann m. v. Otto Bejer, fra 18 18 kjop1 
i Trondhjem, født 1781 på Grønning i Stadsbygd. 

74. Oxholm, Carl Jacob Waldemar, kjøpmann i Trondhj em, sene re i Rcpv:\g i Finni 
sl. overtollbetjent i Fa rsund, født 1790, død i Christiania 1867. 

75. Oxholm, Jacob Frederik, kjøpmann i Trondhjem, medlem av Norges Bank og tilfil 
Trondhjems Sparebanks første direksjon, senere børskommissæ r og magasinforv: 
stortingsrepresentant fra Trondhjem i fl ere perioder, født 1782, død 1832. 

76. Pettersen, Martin, kjøpmann i Trondhj em, senere proprietær og eier av Bustad, ] 
født 1763, død på Bustad 1825. 

77. Piepenbrinck, Georg Gerhard, kjøpmann i Trondhjem, kaptein og sjef for det Borge 
Artillerikompanie, født i Flensborg ca. 1772, død i Trondhjem 1836. 

78. Roll , Gottlieb C hristian, læge, regimentskirurg ved 1. Trondhjemske fnfanteriregir 
1809 1815 tillike stabskirurg nordenfjelds, sl. overkirurg (brigadelæge) i 'f'rondhjcm 
] 778 i K øbenhavn, død 1844 i Trondhjem. 

79. Rosen vinge, Jørgen Coldevin, offi ser, kaptein og sjef fo r Romsda lske Kompani < 

Trondhjemske Nationalc Infanteriregiment, reservert majors ancien ni tc.:t fra 1812, 
eiendom på Kalvskindet som han lot bebygge, ble senere overtatt av kong Carl J c 
Arbeidsstiftelse, ved arv gjennom sin hustru ble han eier av den ene (ostn:) halvel 
Bakke gård ved Trondhj em, fodt 1764 på Frosta, død 1842 i Trondhjcm. 

80. Roshauw, Johan Frederik, kj øpmann i Trondhjem, eier av gården Foll o i Orkdalen, 
han bodde i sine senere år som proprietæ r, var i fl ere år verge for Domkirken og fo 
i 1818 det betydelige arbeid ved kirkens istandsettelse og L:tsmykning til Carl Jc 
kroning, fodt 1785 i T rondhjem, død 1871 på F ollo i Orkdalen. 

81. Ross, I lans Wensell, offiser, s l. kapte in og sjef for 1. divisjon av 'l'rondhjcmske l,andv 
bataljon, fodt 1792, dod 1855 i 'J'rondhjem. 

82. Sandborg, Chris ti an, sjøkrigskomm issær og mønsterskriver, Veier og Maaler og Vr 
tit!. Generalkommissair, født 1752, død 1826 i 'l' rondhjem. 

83. Sandborg, Johan Frederik, offiser, premierløitnant i Arti ll eribrigaden, sl. obersløi1 



og sjef for 5. Artilleribataljon i Bergen, født i Trondhjem 1793, død 1851 , sønn av fore
gående krigskommissær m. v. C hr. Sandborg. 

84. Skjølberg, Ole, fullm ektig hos sorenskri ve ren i Strinden og Selbu, Claus Koefoed, hans 
svigerfar (som K oefoedgje ilan i I la har navn efter) , senere stiftsrevisor, født i 'l'rondhj em 
1779, død der 1841. 

85. Schmettow, Carl Jacob vValdemar, riksgreve, generall øitnant, kommanderende general 
nordenfjell s, og kom mandant i Trondhj ern, efter sv igerfaren, lagmann m. v. 1-1. U . Møll
mann, eier av dennes bygård på Torvet i Trondhj em, senere Harmoniens eiendom i over 
hundre år, likeså av svige rfarens jordgods ved Trondhj ems og ell ers i Trøndelag og 
født 1744 i Augsburg, død 1821 i Trondhj em . 

86. Schmidt, Johan Christian Ludvig, kjøpmann i Trondhjem, hadde sin forretningsgård 
i Fjordgaten (med bo lig) nåværende matr. nr. 17 med brygger vis-a- vis, født 1780 i Flens
borg, død 1852 i 'l'rondhj em . 

87. Schmidt, Peter, kj øpmann i Trondhjem, omtalt nærmere nedenfor som den først valgte 
præsiderende direktør i Harmonien m. v" født i 'l'rondhj em 1782, død der 1845, svoger, 
og nærfrende av forannevnte kjøpmann J . C. L. Schmidt. 

88. Schnitl er, Balthazar, ca nd . jur" kjøpmann i Trondhj em, født 1787, dod 1851 i 'J'rondhj em, 
medlem av Selskapets direksjon 181 3- 1814. 

89. Schultz, N iels StockA eth, reisiderende kapellan til Vor Fru e Kirke, Trondhj em, kj ent som 
politiker, født i K rødsherad 1780, død 1832 i C hristiani a, omtalt nedenfor under Selskapets 
husdiktere. 

90. Sejersted, Johan nes Klingenberg, offiser i Infanteri et, sl. generalløitnant, født i Flå sogn, 
Melhus 1761, dod 1823 i Trondhjem, omtalt nedenfor under de pres iderend e direktører. 

91. Sejersted, Jens Jacob, offiser, premierløitnant ved Trondhjems gevo rbne Musketerkorps 
va r eier av Ovre Stokka n, Strinda, født 1796 på Mæle i Stjørdal, død 1844 i Trondhj em. 

92. Selmer, S igismund C hrist ian, offise r, premierløitnant ved 1. Trondhjemske Nationale 
1 n fa nterireg im ent, S trindenske kompani , senere regimentskvartermester ved samme 
regiment og garn isonsaucl itor, tillike tit!. genera lauditor, eier av gå rden Cicili enborg 
på Stav nc ved 'l' rondhjem, en eiendom som han fikk i medgift ved ekteskap med geheim e
rådinne Scholl ers franske selskapsdame, mademoiselle Nan nctte Pav illard, som va r meget 
eldre enn ham, fodt 1760 på gå rden Frog i No rderhov, dod 1827 på C ici li enbo rg. 

93. S issener, Wilhelm, offi ser, premierloitnant ved 1. Trondhj emske Na tionale ] nfanteri
regiment, s l. oberst og kommandant på Kongsvinger, født 1778 i Brl.issel, død 1846 på 
Kongsvinger. 

94. Smith, Michael, offiser, landmåler, major ved Vesterlenske Regiment, bestyrer av den 
Geografiske kyst- og havneoppmåling, ansatt ved taksering og utskifting av benefisert 
jordegods i 'J'rondhj ems Stift m. v" sl. amtskonduktør og krigskomm issær i S tavanger, 
h vo r født 1775, død 1849 i Fredriksværn (Stavern). 

95 . Sommerschield , Iver C hri stian Lund, premierløitnant, sl. oberstl øitnant, sjef fo r Over
ha ldske kompani av 1. Trondhj emske Infanteriregimen t, fodt 1757 på Skage i Na mdal, 
dod 1830 i 'J'rond hje m. 

96. Sommerschi eld, Christ ian Worm, prem ierloitn ant , s l. oberstløitn ant og sjef for T ro nd 
hj cmske Nat ionalc Jægerkorps, stortings representant fo r Trond hj em 1848, fodt i Trond 
hj em 1794, dod 1848 på Urskog prestegård på reise til Stortinget (brorsonn av foregående). 

97. Steenhoff (Stcinhoff), J acob, kapteinvaktmester ved 'J'rondhj emskc festning, fra 1812 
med majors karakter, fodt 1760 i Altona, dod 182C) . 

98. Tram pe, Frederik Chri stoffe r, g reve af, Dr. juris, s tiftamtman n i Trondhj em , kammerherre, 



efter sv igerfaren, ovfr. nevnte grev C. I. W . Schmettow, eier av 1'edre Rotvold i St J 

født 1779 på godset Krabbesholm i Danmark, død 1832 i Tro ndhj em. 
99. U dbye, Jonas, auditør, senere byfoged i 'l'rondhjem, født 1768 i 'l'rnndhj em, død d e r 

100. U rsin, Michael, kj øpmann i Trondhjem, vesentlig trelasthandel, han hadde forretr 
lokaler og bolig i sin eiendom, nåværende matr. nr. 19 i Fjordgaten. 

101 . Vogelsang, Johan Christian , kj øpmann i Trondhjem, hvor han fo rst va r knyttet til ha:i 

huset Hans Knudtzon & Co ., født i Flensborg ca. 1762, død 1821 p:~ sin land e ie: 
Gløshaugen ved Trondhj em. 

102. Wejbye, Christi an Hansen, repslager, eier av reperbanen i Prinsens gate h vor n å 
med navnet Reperbanrn går , stadshauptmann, født 1765, død i '1 'rondhjem 1839. 

103. Wensel, Carsten Tostrup, kjøpmann i Tro ndhj em, va r byggherre for l larmonien 
værende eiendom i Prinsens ga te («Lille-Stiftsgården»), oppfø rt ca. 1790, fodt i Tron< 
1751, død der 1828. 

104. Wensel, Ernestus Magdanus, kjøpmann, og i en årrekke el igert mann (medlem av 
tolv-manns råd) i 'J'rondhj em, født der 1769, død der 1825, bror av ovfr . nevnte C: 
T cstrup \Vensel og nfr. nevnte kjøpmann Hans Wensel. 

105. Wensel, Ernst L aurentius, sønn av ov fr . nevnte Carsten T ostnip Wensell og en tid k 
til fa rens firma, va r meget musikalsk, hans violin er bevart i han s sostcrs d tcrslekt (Gar 
og l Iilmers), født i Trondhjem 179 1, død der 1862. 

lO(i . Wensel, Hans, kj øpmann i 'Trondhjem, eier av eiendommen i Kjopmannsgatcn hv o 
Norden fj eldske Dampskibsselskab nå har eksped isjon og administnisjonskontorcr , 
i Trondhjem 1758, død der 1843 . 

107. Wibe, Johan Ch ristian, premierløitnant ved Artilleribrigaden, adjutant n .: d Nordcnfj< 
Artilleridetachement, født i Trondhjem 1791 , død der 1819. 

108. Wildhagen, J ohan Christian , kj øpmann i Trondhjem, assosie i firma et Mc incke Søn 
Comp" medlem av No rges Banks første direksjon, født i Flensborg 17(l:l, dod i 'I' 
hjem 1835. 

109. Wraaman, Asmus, kj øpmann i Trondhjem, var sammen med grosserer Vugclsang i K 
havn eier av handelsstedet Kløven i lbbestad, Sør-Troms, han fikk gjestgive rbc ' 
til dette stede t 3. juli 1802, født i Flensborg ca. 1782, død 1822 (omkom ved kuldsc 

110. Oeding, Eduard Arnold Andreas von Westen, kj øpmann og borgcrkaptcin i Trond 
født i Flensborg 1762, død 181 7. 

111. Oeding, Fredrik Jacob Augustinus, brorsønn av foregåend e, premier loitnanl ve d T 
hj ems Infanteribrigade, senere kaptein og sjef for Lysterske kompagni av Bergenh · 
ln fa nteribrigade, fød t i Trondhjem 1792, død på Nygå rd i Lyster 1838. 

I årets løp ble det opptatt 14 nye medlemmer: 

1. Angell , lJ enrik A ugust, cand . theol., læ rer ved 'l' rondhj crns Borgerlige Hca lskole, (fo 
av cand. jur. Ebbe J-l o rn eman 3. november, opptatt 10. novembe r), fra l 8 14 vise1 
til Str inden (hvor han , da formannskapslovene trådte i kraft, valgleg ti l komm unens 
ordforcr), fra 1840 sogneprest til Vår Frue kirke i 'l'rondhjcm, fodt i T rond hjc;n 
dod der 1861. 

2. Bernh oft, Wilhelm Arentz, tollinspektor i Trondhjcm fra 1813, justisråd, (fo res] 
pastor N. S. Schultz 12. november , opptatt 17. novembe r), fra 1820 to llinspektM i B· 
fodt 1770 i Meldal, død 1827 på en cmbedsreise på g j estgiveriet Sannesund, nor< 
Bergen. 

3. Boye, Peter C hristian, cand . th eol., adj unkt ved T rondhj erns Katedralskole, (fo 



av pastor Schultz 13. oktober, opptatt 20. oktober), gikk senere over i geistlig virksomhet, 
sl. sogneprest til J ev naker, født 1790 på K ongsberg, død 1880 i C hristiania. 

4 . Brun, Hans, kjøpmann i 'J'rondhj em, eier av den gaml e Ilens møll e på Moll enhaugen 
ved Ilaelven, (foreslått av cand. jur. Ebbe H o rneman 10. februar, opptatt 17. februar) , 
va r en av byens rikeste menn , i han s bygå rd i Kongens ga te holdt Hjorteapoteket til i en 
årrekke, født i Trondhj em 1774, død der 1857. 

5. Falsen, Carl Valentin , regirnentskva rtermcster, by- og rådstueskri ver i Trondhj em, (fore
slått av ingeniør-kaptein Gedde 28 . april , opptatt 5. mai), senere byfoged i Trondhj em, 
sl. stiftamtmann i Kri sti ansand S" stortingsmann i en rekke p eri oder, fra T ro ndhj em, 
Bratsberg amt og Kri sti ansand S., sto rtingspres ident i fl ere sesj oner, likeled es odelstings
pres ident m . v" medlem av Norges Banks administrasjon, født 1787 i Christiania, død i 
Kristiansand S. 1852 (bror av Christi an Magnus Falsen) . 

6. Kn oph, Erik O tto, bergråd, (foreslått av stadsfysik us Frimann 15. september, opptatt 
29. september), direktør fo r Røros K obberværk 1789- 181 2, da han ble bergmester i 
Nordenfj eldske Distrikt, stortingsmann fra Trondhj em 1815- 1816, født 1764 i K øben
hav n, død 1818 i 'J'rondhjcm. 

7. M cisterlin, Wilhelm Carli eb Schwencke, kj øpmann i 'J'rondhjem, hvor han løste borgerskap 
august 1811 , (foreslått av grosserer P eter Schmidt 21. april, opptatt 28. april ) hadde sin 
forretning på hjørnet av Munkegaten og Strandgaten (Olav Tryggvasons gate), fodt 
1789 i Flensborg, dod 1818 i Trondhjem. 

8 . Pohlmann , Wilhelm Ilcnrik Carl , loitnant i marinen (fo reslått av kommandør Cether 
18. april , opptatt 28. april ), sl. kaptein og innrulleringssjef m. v" nærmere omtalt nedenfor 
som pres iderende direktør, fodt 1783, død 1849. 

9. Printzlau, månedsloitn ant (foreslått av kommandør Gether 3. mars, opptatt 10. mars), 
utmeldt i mai 1814, reist til Danmark , han er fo rmentlig identi sk med Andreas Printzlau, 
fodt 1789, dod 1869 som kaptein i Infanteriet. 

10. Rosenvinge, Melchior, oberstloitn ant ved 1. 'J'rondhj emske Nati onale Infanteriregiment 
(fo res lått av kjopmann Otto 13ej er 22. mars, opptatt 30. mars), fodt 1755 på Fros ta pres te
gå rd , dod 1825 i 'J' rondhj em. 

11 . Sandborg, N icolai Christi an, (fores lått av fa ren, krigskomrnisær Sandborg, 13. oktober, 
opptatt 20. oktober), kj øpm ann i 'l' rondhjem, var eier av F ers tad gå rd på 13yåsen som han 
kjøpte efter generalmajor Bang, overtok senere gå rden Bj artn es i Verdal, hvor han døde 1840. 

12. Sibbern , Henrik F rederik Arild , kaptein i Ingeniørvåpenet, (foreslått av artillerikaptein 
Frieboe 17. november, opptatt 24. november), møtte som representant for Ingeniør
brigaden til Riksforsaml ingen på E idsvold 1814, sl. detachementssj ef og oberstløitnant 
i Ingeniørbrigaden, født på Værne Kloster i Rygge 1785, død 1863 i Kri sti ansand S. 

13. Steimann, Samuel, kj øpma nn i T ro ndhj em fra 1802, (fo res lått av kjøpmann Ditlef M artens 
28. oktober, opptatt 10. november), født 1775 i K anton G larus i Sveits, død 1839 i Trond
hjem, hans hustru , Ann e Eli sabeth H olst , født i Trondhjem 1762, død der 1850, opprettet 
ved testament av 1846 Ann e Elisabeth Steimanns lega t, til beste for nærm ere bestemte 
humanitæ re og sos iale fo rmål i Trondhj ems by. 

14. Wessel , Andreas Bredahl , premi erlo itnant ved 2. T rondhj emske Na ti onale In fa nteri 
regiment (fo res lått av loitn ant Cylche 10. mars, opp tatt 18. mars), senne kaptein ved 
samme regiment og sjef fo r Ork da lskc kompani med bopel på sjefsgå rden Megå rden 
i Orkdal, født 1792, dod 1841. 
Der ble dessuten i årets løp opptatt fem overordentlige medl emm er. Som reisende med
lemmer fikk i alt sytten (utenbysboende og utlendinge r) adga ng til sels kapet. 
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