Medio oktober 2003
Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2003 - 7
1. En embedsmand fra Frederik VI’s dage: C.L. Paulsen –
Danmarks første vejhistoriker
DVSs næste arrangement finder onsdag den 12. november 2003 kl. 16.00 – 18.00 i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Seniorforsker Michael Hertz,
Rigsarkivet vil her holde et foredrag med titlen En embedsmand fra Frederik VI’s dage:
C.L. Paulsen – Danmarks første vejhistoriker.
Michael Hertz beretter, at det danske embedsapparat under de sidste enevoldskonger
gennemløb en stigende professionalisering; samtidig blev embedsmænd vigtige bidragydere til den offentlige debat om statens anliggender og bidrog til at bane vej for forfatningsændringen i 1848.
Nybro ved Usserød på Danmarks første hovedlandevej, København-Fredensborg, som var færdig 1775.
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Genstanden for aftenens foredrag er en af datidens embedsmænd. Som ansat i Rentekammerets Vejkontor 1811-24 udmærkede C.L. Paulsen (1791-1842) sig ved forretningsduelighed og en betydelig faglig indsigt. Det lykkedes ham tidligt i 1820’rne at færdiggøre en
historisk afhandling om det danske vejvæsens udvikling, som må anses som det tidligste
forsøg af den art på dansk grund, uagtet hans arbejde aldrig blev trykt. Til brug for
afhandlingen (166 + 95 håndskrevne sider samt ca. 90 bilag) havde Paulsen støttet sig til
vejvæsenets arkiv og sin udstrakte læsning af samtidens tekniske litteratur.
Foredragsholderen, der arbejder på at udgive C.L. Paulsens manuskript, præsenterer
embedsmanden og forfatteren og hans værk.
Mødet er gratis. Gerne tilmelding til Bente eller Karina Hansen på tlf. 3341 3333.

2. Netværk
./. Hermed fremsendes Skalk nr. 4. August 2003, hvori vort medlem, dr.phil. Per Ole Schovsbo,
har skrevet artiklen Netværk. Dette nummer af Skalk er venligst stillet til rådighed for alle
DVSs medlemmer af forfatteren, som vi takker mange gange for det interessante blad.

3. Kommende møder
Bestyrelsesmøde nr. 66 holdes onsdag den 28. januar 2004 og Ordinær generalforsamling
tirsdag den 24. februar 2004, begge i Vejdirektoratet. Næste forretningsudvalgsmøde - nr. 85
- holdes tirsdag den 9. december 2003.
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