INVITASJON TIL ET SEMINAR OM CHRISTIAN MAGNUS FALSEN –
«GRUNNLOVENS FAR» – FOR HANS ETTERKOMMERE.

Vi er en gruppe av Christian Magnus Falsens (CMF) etterkommere som har gleden av å invitere
til et seminar for etterkommerne, i den hensikt å øke vår kunnskap om CMF’s liv, hans innsats i
det hektiske året 1814, hans betydning i 1814 og hans betydning for norsk politikk etter 1814. Vi
har skaffet foredragsholdere som har vært sentrale i den pågående forskning om grunnloven og
1814 og kan love et interessant og engasjerende seminar – som vil øke din kunnskap om CMF og
hans betydning for norsk historie og det samfunn vi har i dag.
Detaljene i programmet er ikke «spikret» ennå, så vi må legge inn noen forbehold mhp
klokkeslett og sted, men dato er lørdag 15.mars, lokalisering UMB (tidligere Norges
landbrukshøgskole) på Vollebekk i Ås med antatt start kl 12:00 (CMF eide Vollebekk og satt
her og skrev sitt utkast til Grunnloven i 1814). Varigheten av den formelle delen med foredrag og
paneldebatt er antatt å bli fram til ca. kl 16:00 og det planlegges en meget enkel servering og litt
«mingling» etterpå. Budsjettpris pr deltaker er 250-350 kr, eksklusive servering.
Følgende forhold blir belyst i løpet av programmet:
1. Hvem var CMF – Bakgrunn
Barndom, oppvekst, familiebakgrunn, utdannelse, stillinger/posisjoner fram til 1814
2. Norge og Europa i 1814
Historiske bakgrunnen for 1814. Danmark/Norge knytter seg til Napoleon i 1807 etter
flåteranet. Når Napoleon taper i 1812 går derfor Norge til Sverige i forbindelse med Kieltraktaten. Tankene i Europa ellers om tredelingen av makten (Montesquieu)
menneskerettighetserklæringen?.
3. CMF og Grunnloven
Forberedelse med Adler, prosessen forut for og på Eidsvoll, saftige karakteristikker fra
motstandere, Selvstendighetspartiet, Unionspartiet, CMF’s rolle på Eidsvoll, CMF’s
kortsiktige ettermæle fra Eidsvoll
4. CMF etter Eidsvoll
Forholdet til embedsmenn og bondestand, stillinger/posisjoner, familie, forhold til Carl
Johan, sykdom, død og ettermæle. Oppdatering/tilbakeblikk fra vår tid
Foredragsholderne er
•

Bård Frydenlund,
historiker, forsker og forfatter. Har utgitt og redigert bøker innen norsk og nordisk 1700tallshistorie og om 1814 spesielt. Tilknyttet flere 1814-relaterte prosjekter som forsker og
artikkelforfatter. Arbeider med en doktoravhandling om ”unionspartiet” på Eidsvoll. Utga i 2009 en
biografi over Peder Anker (Aschehoug), han som stod foran CMF på ”Akershus-benken” under
riksforsamlingen. Aktuell med bok om det politiske spillet i og om Norge i 1814 (Gyldendal).

•

Marthe Hommerstad,
Ph.d. i historie ved UiO 2012 om demokratisering og politisk kultur hos bondestortingsrepresentantene etter 1814. Publisert flere artikler om politisk historie og rettshistorie.
For tiden forsker ved prosjektet 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring ved
IAKH, UiO, samt forfatter av kommende biografi om Christian Magnus Falsen på Cappelen
Damm.

•

Eirik Holmøyvik,
fyrsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen, arbeider med statsrett og rettshistorie. I
2012 publiserte han boka «Maktfordeling og 1814», som er ein omfattande studie av bakgrunnen
for og gjennomføringa av maktfordelingsprinsippet i Eidsvollgrunnlova. I 2013 publiserte han
antologien «Tolkingar av Grunnlova: Om forfatningsutviklinga 1814-2014. I tillegg ei rekkje artiklar
om historiske og dagsaktuelle statsrettslege tema bl.a. Noregs juridiske tilhøve til EU.

CMF’s etterkommere er en løst sammenføyet forsamling, og det krever innsats å klare å komme i
kontakt med store deler av familien. Her kan du bidra! Vi ønsker at du øker kunnskapen om dette
seminaret blant familiemedlemmene, og at du sender en epost med dine kontakt-detaljer til
følgende epost-adresse hvis du er interessert i å delta: cmfetterkommere@gmail.com . Inkluder
om du er interessert i en enkel bevertning etter at det formelle seminaret er ferdig.
Vi er også på Facebook i en lukket gruppe. Legg evt. igjen melding om interesse for å delta på:
https://www.facebook.com/groups/158970570821450/
Tilsvarende ønsker vi at du også ber andre interesserte familiemedlemmer om å formidle sin
interesse på samme måte. Dette gir oss et bedre utgangspunkt for å kunne sende ut en aktuell
invitasjon ca 10.12. når vi har alt på plass.

Vennlig hilsen fra initiativtakerne (med e-postadresser):

Johan Hancke, oldebarn etter Olaf Gjerdrum F.

johan@skiferlia.com

Christian Magnus Falsen Sundt, barnebarn etter Nikoline gift Sundt
famsundt@yahoo.no

Harald Falsen, tipp-oldebarn etter Georg Benjamin

hfalsen@gmail.com

Christian Magnus Falsen, tippoldebarn etter CMF, oldebarn etter Enevold, barnebarn
post@scantrade.org
etter Enevold
Henrik Sinding-Larsen, tippoldebarn etter Anna Birgitte gift Lange
henrik.sinding-larsen@sai.uio.no

Ulf Konrad Dahl, barnebarn etter Elise Nicoline («Nina») gift Schrøder
ulf.k.dahl@gmail.com

