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FORORD

Hærens Arkiv blev fra 1. april 1971 en afdeling under 
Rigsarkivet. Der var herved åbnet mulighed for, at Hærens Ar
kiv kunne udgive registraturer over afdelingsarkiverne i 
Rigsarkivets rækker af sådanne arkivfortegnelser, først og 
fremmest Vejledende Arkivregistraturer og Foreløbige Arkivre
gistraturer. Herigennem vil forskerne få kendskab til det 
værdifulde materiale i de militære afdelingers arkiver, et 
materiale, som ikke kun har militærhistorisk og personalhi- 
storisk interesse.

Det viste sig, at arkivets mangeårige medarbejder, 
oberstløjtnant S. A. Larsen, gennem længere tid havde arbej
det på en registratur over Ingeniørkorpsets arkiv. Første del 
heraf forelå i renskrift. Selv om opstillingen var forskellig 
fra den, der sædvanligvis anvendes i de arkivregistraturer, 
som udgives af Rigsarkivet, kunne manuskriptet med mindre 
tekniske ændringer offset-reproduceres.

På grund af forskellige forhold er korpsets arkiv i ti
dens løb blevet splittet, bl.a. er en del vejsager tidligere 
kommet til Rigsarkivet. Værst er det dog gået ud over teg
ningsarkivet, hvoraf dele findes uden for landets grænser. 
Under disse omstændigheder har det været naturligt at give 
en kort oversigt over de dele af arkivet, som ikke. findes i 
Hærens Arkiv. Den er udarbejdet af arkivar Birgit Løgstrup, 
som også - i samarbejde med oberstløjtnant Larsen - har re
degjort for Ingeniørkorpsets historie og dets forhold til 
landetatens centraladministration.

Fortsættelsen af registraturen over Ingeniørkorpsets ar
kiv vil omfatte to bind og forventes afsluttet i ret nær 
fremtid.

Til slut vil jeg gerne bringe oberstløjtnant S. A. Lar
sen en tak for hans mangeårige arbejde med denne opgave og 
arkivar Birgit Løgstrup for udarbejdelsen af indledningen.

Rigsarkivet, den 25. marts 1974. 
Johan Hvidtfeldt



INDLEDNING

Historie

Før 1684 var ingeniørerne i den danske hær ikke organi
seret i særskilte afdelinger, men henlagt under Generalsta
ben. I I6Ö4 besluttede Christian 5. at indordne fortifika
tionsbetjentene i ingeniørkompagnier under kommando af to 
generalkvartermestre i København og Gluckstadt. Datoen for 
oprettelsen sættes traditionelt til 6. november I684, hvor 
Generalkommissariatet fik ordre til at udbetale hvervepenge 
til skansegravere og samtidig fik meddelelse om etatens sam
mensætning og forplejningsreglement. Ved hærreduktionen den
11. oktober I684 anførtes under Generalstaben, at fortifika
tionsbetjentene skulle blive stående indtil videre. Man 
overvejede på dette tidspunkt en ændring af deres organisa
tion. Denne har altså fundet sted mellem den 11. oktober og 
6. november 1684^^. Den nærmere instruks for deres virksom
hed synes at være gået tabt både i Ingeniørkorpsets og 
Krigskancelliets arkiv, der begge er mangelfuldt bevaret i 
denne periode. Først i I688 blev de norske fortifikationsbe
tjente udskilt af Generalstaben. Derefter eksisterede indtil 
1763 tre adskilte fortifikationsetater under hver sin chef. 
Hensigten havde været at forsyne kompagnierne med menige, 
nemlig skansegravere, men planen kom ikke til udførsel, så 
korpset bestod indtil 1042 kun af befalingsmænd.

Korpsets virksomhed omfattede den militære bygningstje
neste og de dermed forbundne arbejder af militær eller civil 
natur. Arbejdet organiseredes i samarbejde med de enkelte 
fæstningskommandanter, således at forslag til og rapporter 
om fortifikationsarbejder blev udfærdiget af kommandanten og 
fortifikationschefen i fællesskab, inden de indsendtes til 
kongelig approbation gennem Generalkommissariatet. Kompeten
ceforholdet mellem fæstningskommandanterne og cheferne for 
fortifikationsetaterne gav i de første årtier af 1700-tallet 
anledning til megen strid, hvor de to parter hver for sig 
søgte at udvirke kongelige resolutioner til gunst for deres
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opfattelse. Centraladministrationens linje var stedse at fast
holde samarbejdet mellem dem som ligeberettigede og styrke Ge-

2)neralkommissariatets indflydelse . Derimod var det afgjort,
at den eller de ingeniører, der var stationeret i fæstningen,

3)henhørte alene under fortifikationschefens kommando .
Før 1763 var de tre fortifikationsetater som omtalt selv

stændige enheder under hver sin fortifikationschef. I perioden 
1733-3Ö var der tilløb til en koordinering, idet der udnævn
tes en overkommandør, H. H. Scheel, over den danske og den 
holstenske fortifikationsetat. Han skulle fungere soir mellem
led både mellem fortifikationscheferne og fæstningskommandan
terne og mellem dem og landetatens centraladministration. Den
ne ordning blev dog kun af kortere varighed, ligesom den iflg. 
H. H. Scheels instruks heller ikke omfattede den norske forti
fikationsetat, selvom denne var medtaget i det oprindelige ud
kast^ ). Der er dog mange eksempler på, at generalkommissaria
tet har sendt norske fortifikationsprojekter til udtalelse hos 
overkommandøren. Ligeledes findes der en række norske fæst
ningssager i H. H. Scheels embedsarkiv.

Ved hærordningen af 3- august I763 fuldførtes denne ud
vikling, idet de tre fortifikationsetater blev ophævet. I ste
det blev der anordnet et ingeniørkorps, bestående af 31 offi
cerer under en chef med sæde i København^^ Efter den endelige 
ordning af 29. december 17^3 skulle 2-3 ingeniører under en 
majors ledelse detacheres til Norge og Holsten. Heraf følger 
det senere navn for afdelingerne: detachementer, der i perio
den IS03-I6 i øvrigt kaldes ingeniørbrigader. Fra detachemen
terne indsendte majorerne rapport om fæstningerne i deres di
strikt til chefen. Han havde inspektion og direktion over alle 
fæstninger og rapporterede til kongen via Generalkrigsdirekto- 
riet^^.

Den endelige instruks for ingeniørkorpset udsendtes den 
24. marts 1764. Iflg. denne skulle korpsets chef indsende føl
gende rapporter til Generalkrigsdirektoriet:
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1) et bygningsprojekt ved årets begyndelse,
2) et regnskab ved årets slutning,
3) en fortegnelse over de planer og kort, han var i 

besiddelse af,
4) særlige planer for de ikke-militære opgaver, som 

blev pålagt Ingeniørkorpset.

I detachementerne skulle materialskriveren og material
forvalteren føre en inventarieliste og et særligt bygnings
inventarium. Ved denne instruks ordnedes også Ingeniørkorp
sets kassevæsen, således at det fik sin egen bygningskasse. 
Hovedbygningskassen, og ikke som forudsat i hærordningen af 
3. august 1763 kasse fælles med Artillerikorpset. Hovedbyg
ningskassen skulle forvaltes af tre kassekommissærer, nemlig 
Ingeniørkorpsets chef, kaptajnen og overkonduktøren, der 
sammen med kassereren, korpsets materialforvalter, skulle 
have hver sin nøgle. Også detachementerne skulle have egen
kasse, som majoren, en officer og materialskriveren skulle 

7)have hver sin nøgle til .
Hvorledes forholdet mellem majoren i Danmark og korp

sets chef skulle ordnes fremgår ikke af instrukserne. Sand
synligvis virkede korpsets chef også som egentlig leder af 
det danske detachement, ligesom der kun har været planlagt 
en afdelingskasse i detachementerne i Norge og Holsten, mens 
Hovedbygningskassen skulle fungere som afdelingskasse i Dan
mark. Det er sikkert også baggrunden for, at der ikke fore
findes noget egentligt dansk detachementsarkiv, men dette er 
sammenblandet med korpsets arkiv.

Denne ordning af Ingeniørkorpsets administration fort
satte i den følgende periode. Der blev dog stillet krav om 
flere rapporter. Den 14. december I765 anmodede General- 
krigsdirektoriet således om at få årlige materielregnskaber 
for samtlige fæstningers beholdninger^ . Kronprinsen for
langte i en skrivelse af 22. august I8o4 kvartalsrapporter 
fra Ingeniørkorpset om det arbejde, der blev foretaget i
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fæstningerne. De udstationerede ingeniørofficerer afkrævedes 
i 1806 årlige rapporter til den kommanderende general i pro
vinsen om de fæstninger, de havde under opsyn^ .

Den 23. marts 1329 udstedte Generalkommissariatskolle
giet en ny instruks for Ingeniørkorpsets kassevæsen. Der 
blev nu oprettet en hovedbygningskasse fælles for de danske 
og de holstenske fæstninger. Disse blev uafhængigt af hinan
den administreret af hver sin kassekommission, bestående af 
de ældste ingeniørofficerer efter cheferne henholdsvis i Kø
benhavn og Rendsborg med materialforvalterne som regnskabs
førere. Der skulle føres en kassebog, en forhandlingsproto
kol for kåssekommissionen og en kopibog over pengeanvisnin
ger fra Generalkommissariatskollegiet. Hvert kvartal skulle 
regnskabsføreren udarbejde en specifikation over kassens 
indtægt og udgift, der ligesom det årlige regnskab af korp
sets chef skulle indsendes til Generalkommissariatskollegi
et. Ved siden af Hovedbygningskassen skulle der oprettes en 
særlig gageringskasse i København under administration af en 
særlig kassekommission. Gageringen af det holstenske de
tachement blev besørget af bygningskassekommissionen i 
Rendsborg efter anvisning af gageringskassekommissionen i 
København. Også for gageringskassen skulle der udarbejdes 
kvartalsregnskaber, der skulle indsendes til Generalkommissa
riatskollegiet. Gageringskassekommissionen skulle desuden 
forvalte de penge, der anvistes korpset til videnskabelig 
brag som bibliotek og forelæsninger og aflægge et særligt 
regnskab herfor^^\

Ved kongelig resolution af 13. september 1333 blev med 
virkning fra den 1. januar 1334 vejtjenesten underlagt Inge
niørkorpset under Rentekammerets overmyndighed. Vejtjenesten 
var fra 1735 blevet udført af Vejkorpset først under Gene
ralve jkommissionen senere fra I3o3 under Rentekammerets sær
lige vejkontor. Vejkorpset blev ophævet, men dets personale 
overførtes til Ingeniørkorpsets Vejdirektion under ledelse af 
e . af Ingeniørkorpsets stabsofficerer. Rapporterne fra Vej-
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direktionen til Rentekammeret og ordrerne den modsatte vej 
skulle passere Ingeniørkorpsets chef, der blot skulle forsy
ne dem med en påtegning. Der førtes særlige journaler og 
brevbøger for Ingeniørkorpsets vejsager. Vejtjenestens kas
sevæsen skulle henlægges under Ingeniørkorpsets kassekommis
sion, men for de midler, der anvistes til vejarbejde fra 
Rentekammeret, skulle der føres en særskilt kassebog, kasse
protokol og kopibog for anvisningerne. Derimod skulle gage
ringsregnskabet føres for hele korpset under et og sortere 
under Generalkommissariatet^  ̂\ Det var dog først ved for
ordningen af 1. marts 1Ö42, at opsynet med nyanlæg og vedli
geholdelse af vejene i hertugdømmerne pr. 1. maj s.å. blev 
overdraget Ingeniørkorpset. Ved lov af 21. juni 1867 overgik 
Ingeniørkorpsets funktion som foresat myndighed for Vejdi
rektionen til amtsrådene med virkning fra 1. april 1868.

Som nævnt havde det ved fortifikationsetaternes opret
telse i 1684 været hensigten at knytte et kompagni af menige 
til fortifikationsvæsenet, men det blev ikke gennemført. I 
forbindelse med ændringen af Ingeniørkorpset ved Vejkorpsets 
oprettelse blev det principielt vedtaget at oprette et pio
nerkorps under Ingeniørkorpset, men af økonomiske grunde var
det først ved hærorganisationen af 28. april 1842, at korp- 

12set blev normeret med to ingeniørkompagnier . Troppernes 
arkiv vil blive behandlet i et senere bind af Foreløbige Ar
kivregistraturer .

Ingeniørkorpsets arkiv i an
dre arkiver og samlinger.

Som det fremgår af den foreliggende registratur over 
Ingeniørkorpsets arkiv er det for lange perioder meget 
ufuldstændigt bevaret. I Rigsarkivets 3- afdeling. Hærens



XTT -

Arkiv, opbevares der først materiale fra I696. Også fra før
ste halvdel af 17oo-tallet er der store huller i materialet. 
En del af forklaringen findes i et promemoria af 24. oktober 
1771 fra Ingeniørkorpsets chef H. W. v. Huth. Han gennemgik 
ved sin embedstiltræden Ingeniørkorpsets arkiv, som han 
fandt så defekt, at det næppe svarede til sit navn. Årsagen 
hertil var de tidligere chefers uvane at opbevare arkivet i 
deres eget hjem, mente han, ligesom afleveringen ved deres 
afgang ikke fandt sted med tilstrækkelig stor omhyggelig- hed^^L

Militære embedsmænds arkiver
I Landetatens militære embedsmænds arkiver i Rigsarki

vet findes den senere general Jobst Scholtens arkiv, som og
så indeholder sager fra hans embedsperiode som chef for den 
holstenske fortifikationsetat l6Ö5-17ol. Det er to pakker, 
mærket Bygningssager, mest bygningsprojekter til holstenske 
fæstninger I6ÖI-I700 og skrivelser om digevæsenet i Olden
borg 1690 og Brunsbüttel I6Ö6. Desuden er der i pakken mær
ket ^’Blandinger” et læg med afregninger og ruller over for
tifikationsbetjente I6ÖÖ-I70I. I dette arkiv findes der alt
så arkivalier vedrørende fortifikationsvæsenet, der er æltlre 
end fortifikationsetaternes oprettelse.

Generalløjtnant H. H. Scheels arkiv sammesteds omfatter 
7 pakker og 5 bind, der udelukkende hidrører fra fortifika
tionsetaternes arkiv fra perioden 17ol-38:

I719-3Ö Kgl. reskripter vedrørende fortifikationseta
terne (1 pk.)

I714-3Ö Danske fæstningssager (1 pk.)
I73I-3Ö Indkomne skrivelser vedrørende Chri-

stiansø.
I714-3Ö Indkomne skrivelser vedrørende holsten

ske fæstninger
I707-3Ö Danske fæstningssager (1 pk.)
17o4-32 Norske fæstningssager (1 pk.)
I736-3S Norske fæstningssager (1 pk.)
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1734-3S Bygningsprojekter (1 pk.). Danske og holstenske 
I70I-3S Diverse sager (1 pk.)
17o5-o9 Kopibog for bygningsprojekter og regninger med

bilag for fæstningerne København, Christianshavn 
og citadellet Frederikshavn (1 bd.). Mærket: 
Copenhagener Festxmgsbau nr. 23«

I709-I0 Kopibog (1 bd.). Mærket: Copenhagener Festungs- 
bau nr. 24. Indhold som nr. 23. Desuden over
slag over bygningsreparationer i Fridericia 
1707-22, Nyborg, Kronborg og København 1722-23.

1733- 37 Kopibog for bygningsprojekter til holstenske
fæstninger (1 bd.). Mærket: Bauprojekte von den 
kdnigl. Holst. Festungen 1733 nr. 25.

1734- 33 Kopibog for fæstningen Fredriksstad (1 bd.).
Mærket: Copier Friedrichstads fæstningens for
bedring og tilforladelig istandsætning vedkom
mende nr. 26.

1732-37 Kopibog for de danske fæstninger (1 bd.). Mær
ket nr. 27.

Ingeniørkorpsets chefsarkiver
Også i Ingeniørkorpsets chefsarkiver findes arkivalier, 

der hidrører fra Ingeniørkorpsets almindelige arkiv. De vil 
blive registreret i bind 3 af fortegnelsen over korpsets ar
kiv.

Det drejer sig om følgende chefsarkiver:
Generalløjtnant, statsminister H. W. v. Huth, 6 pakker 

fra perioden 17o7-l3ol
Generalmajor C. H. v. Suckow, 1 pakke fra perioden 

1764-1319
Generalløjtnant R. Krag, 3 pakker fra perioden 

(17o3), 13o1-39
Oberst F. E. v. Prangen, 6 pakker fra perioden 

lSo4-4o
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Generalmajor 0. F. Quaade, 1 pakke fra perioden 
1705-1844

Generalløjtnant C. 0. E. Schlegel, 3 pakker fra 
perioden l8o4-64

Generalløjtnant J.F.M. Ernst, 5 pakker fra 
perioden 1777-1884.

Kort
Kort, tegninger og planer er en væsentlig del af Ingeni

ørkorpsets arkivalier. Derfor kan der ved mange skrivelser i 
arkivet findes tegninger vedlagt som bilag. De er dog ofte 
udtaget og anbragt i særlige kortsamlinger.

Hærens Arkivs kortsamling
Denne rummer en række kort og tegninger med ingeniør

korpset som proveniens. Det fremgår ikke altid af selve kor
tet, hvorledes dets arkivalske sammenhæng har været. Derfor 
er disse kort ikke medtaget i den foreliggende registratur.

Forsvarets bygningstjeneste
Ingeniørkorpsets egen samling af kort og tegninger opbe

vares i dag i Forsvarets bygningstjenestes historiske tegne
arkiv. Her findes kort og tegninger fra perioden l64o-1928.
En fortegnelse over denne samling findes også i Hærens Arkiv, 
nr. 5o V. Desuden er bygningstegningerne medtaget i Central
registret for arkitekturtegninger, som bl.a. er opstillet på 
Rigsarkivets 1. afdeling.

Det kongelige Biblioteks kortsamling
19o4-o5 forsøgte Det kongelige Bibliotek at skabe en

centralisering af statens kortsamlinger i biblioteket, uanset 
kortenes arkivalske proveniens. Også Ingeniørkorpsets ældre 
tegningsarkiv søgte man at få afleveret. Resultatet blev, at 
Ingeniørkorpset afleverede en række tegninger vedrørende om
råder uden for det daværende Danmarks grænser. Derfor findes 
der på Det kongelige Bibliotek tegninger vedrørende St.
Croix, St. Thomas, Slesvig, Holsten, Lauenborg og forskellige
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udenlandske befæstninger for perioden I659-IS63. Desuden af
leveredes en stor samling kort vedrørende Norge for perioden 
I66I-IS30. Den blev i 1937 afleveret til Norge fra Det kon
gelige Bibliotek. Se endvidere afsnittet om vejsager.

Vejsager
Arkivalier vedrørende Ingeniørkorpsets tilsyn med vej

væsenet i perioden 1834-6S afleveredes i 1914 til Rigsarki
vet, hvor de sorterer under 1. afdeling, se Rigsarkivets af
leveringsjournal nr. F 2S-I, hvor der findes afleveringsde
signat ion. En del af de afleverede kort findes i Kort- og 
tegningssamlingen. Fra 1. april I86S blev Ingeniørkorpsets 
tilsyn overtaget af amtsrådene. En stikprøveundersøgelse i 
de tidligere Hjørring og Aalborg amter har vist, at der sta
dig findes enkelte kort og. tegninger fra Ingeniørkorpsets 
periode hos amtsvejinspektørerne.

Arkivalier fra den underordnede vejmyndighed. Ingeniør
korpsets Vejdirektion, fra perioden 1834-6S, blev afleveret 
til Rigsarkivet i 1936 fra Overvejinspektoratet og i 1951 
fra Vejdirektoratet, se Rigsarkivets afleveringsjournal nr.
F 13-200-1. Vejdirektionens tegningsarkiv er stadig i Vej
direktoratet, men forventes afleveret til Rigsarkivet i lø
bet af kort tid.

Vejkorpsets og Ingeniørkorpsets vejregnskaber findes 
blandt Rigsarkivets reviderede regnskaber, se Kr. Erslev: 
Rigsarkivet, 1923, s. loS.

Afleveringer til andre lande
Efter landafståelserne fra Danmark i iSoo-tallet fulgte 

udleveringer af arkivalier vedrørende de pågældende landom
råder. Det ramte også Ingeniørkorpsets arkiv.

Aflevering til Norge
I henhold til fredstraktaten med Sverige af 14. januar 

IS14, art. 21, der direkte nævner fæstningskort- og planer, 
udleveredes der fra. Ingeniørkorpsets arkiv en række planer.

14)kort og skøder vedrørende norske fæstninger Den norske
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Ingeniørbrigade videreførtes efter 1814 som det kgl. norske 
Ingeniørkorps, der også overtog Ingeniørbrigadens arkiv^^^. 
Disse arkivalier findes i dag i det norske rigsarkiv.

Aflevering til Tyskland
I henhold til art. 2o i fredstraktaten i Wien af 3o. 

oktober I864 blev der i I866 og 186? fra Ingeniørkorpsets 
arkiv udleveret nogle pakker med planer og dokumenter ved
rørende bygninger i Rendsborg, Altona, Itzehoe, Glu'^kstadt 
Og Gottorp slof^ '. Selvom det ligger uden for dette binds 
tidsramme skal det alligevel nævnes, at det slesvig-holsten- 
ske Ingeniørkorps’ arkiv 1848-52 blev udleveret fra Hærens 
Arkiv i henhold til konventionen af 15. december 1933. Det 
befinder sig i dag på det slesvig-holstenske Landsarkiv på 
Gottorp.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8) 
9)

lo)

Krigskancelliet (K.K.). Kopibog for ekspeditioner 
til Generalkommissariatet etc. den 11. oktober og 
6. november I684.
K.K. Koncept til kgl. eksp. den 23. april 1725. 
K.K. Kgl. res. den 2. juni 1734.
K.K. Koncept til kgl. eksp. den 28. november 1733. 
do. den 3- august 1763.
Generalkrigsdirektoriet, Forestillinger den 29. 
december 1763.
Generalkrigsdirektoriet, 2. dept. Korrespondence- 
protokol den 24. marts I764. 
do. den 14. december 1765.
Generalitets- og kommissariatskoil. Kgl. ordrer og 
res. den 18. april I806.
Ingeniørkoxpsets danske arkiv nr. 93, den 28. 
marts 1829.
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II)

12)

13)

14)

15)

16)

do. nr. 97, den 28. september 1833. Forskrifter for 
Ingeniørkorpset.
V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og Ingeniør
korpset 1684-1884, 1884, se 62 ff.

Ingeniørkorpsets chefarkiver. General v. Huths ar
kiv pk. 4b.
En fortegnelse over afleveringen, dat. 4. juni 1814 
findes i Generalkommissariatskollegiet, kommissio
nen af lo. april I814.
En fortegnelse over dette (1764-1823) findes i sa
gen RAJ 1973, nr. 233-42.
Krigsministeriet, Direktionen for kommandoen, 2. 
ktr. korrespondanceprotokol for bygnings- og forti
fikationssager, 19. marts 1866 og Ingeniørkorpsets 
arkiv nr. 6o9, kopibog 2. juni I866 og nr. 6II ko
pibog 6. juni 1867.

Oversigt over fortifikationsetater
nes og Ingeniørkorpsets forhold til 
landetatens centraladministration

1684-1763
Overkrigssekretæren
Alle sager om kommando- og personelle forhold henhørte 

under krigssekretæren, fra I688 overkrigssekretæren, der i 
alle hærens anliggender havde direkte referat til kongen. 
Sagerne behandledes og ekspederedes gennem krigskancelliet.

Generalkommissariatet
Den økonomiske forvaltning henhørte under Generalkom

missariatet med skiftende betegnelser indtil 1712. Det blev
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ledet af tre civile deputerede. Sagerne behandledes og ekspe
deredes gennem følgende kontorer:

Danske kontor 1684-1763•
Tyske kontor 1684-1763•
Norske kontor I7I0-I724 og 1757-1763.
Ryttergodskontor 1724-57.
Bogholderkontor 1684-1763•

Anm.: De norske sager fra l693-171o findes under Danske 
kontor, 1724-1757 under Ryttergodskontoret. 1822 afleve
redes alle norske sager til Norge - også de, der blev 
administreret i Ryttergodskontoret.
Sagernes fordeling mellem kontorerne synes i første ræk
ke at være betinget af sproglige forhold. I 173o’erne 
var der en tendens til at lade mere principielle sager 
behandle i Tyske kontor, sandsynligvis på grund af det
tes dygtige ledelse.
17,63-104^
I perioden I763-66 og efter I767 førtes de kgl. resolu

tioner i en særskilt række for hele landetaten. Regnskabssa
ger udgjorde ligeledes en særskilt række. Den almindelige 
korrespondance om Ingeniørkorpsets anliggender findes under 
skiftende departementer.

Ingeniørkorpsets sager skal således søges i følgende 
kontorers arkiver:

1763-1766
Generalkrigsdirektoriet
Depechekontoret eller sekretariatet: kgl. resolutioner.
2. departement.
Bogholderkontoret.
Anm.: Kommando- og forsyningssager er samlet under fæl
les ledelse.
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1766- 1767
Bet høje krigsråd:
Herunder hørte kommandosager

Generalkommissariatet:
Herunder forsyningssager

Banske kontor.
Bogholderkontoret.
Anm.: En tilbagevenden til ordningen før I763 med ad
skillelse af kommando- og forsyningssager.
1767- 1709
Generalkrigsdirektoriet.
Ben 18. december 1767 navneændring til Generalitets- 
og kommissariatskollegiet.
Bepechekontoret: kgl. resolutioner.
2. departement.
Bogholderkontoret.
Anm.: Kommando- og forsyningssagerne er atter samlede 
under en fælles ledelse.
1790-1002
Generalitets- og kommissariatskollegiet
Generalitets- og kommandokontoret: kommandosager.
3. departement.
Bogholderkontoret.
I8o3-lg42
Generalitets- og kommissariatskollegiet.
Fra löoö benævnt generalkommissariatskollegiet. 
Generalitets- og kommandokontoret 10o3-10o8.
Berefter blev kommandosagerne overtaget af Generalad- 
judantstabens bureau, der i 1039 ændredes til Bureau
et for armeens kommandosager.
3. departement I8o3-14.
1. departement 1815-42.
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Rogholderkontoret.
•Revisionskontoret.
Fra 1832 til 1^42 førtes i 1. departement en særlig 
journal-med tilhørende journalsager for fæstningssa
ger.
1^43-4g
Generalkommissariatskollegiet
1. sektion.

1. protokol: generalia, personalia.
2. protokol: justitssager.

2. sektion: hærens økonomi.
3. sektion: hærens materiel.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Registrering og kassation

Ingeniørkorpsets arkiv 1697 - 1843 er omregistreret i 
årene 1968 - 7o, og alle pakker er forsynet med et mærke, 
dels for at tilkendegive, at pakken tilhører dette arkiv, 
dels for at oplyse, hvornår pakken er registreret.

Tidligere havde arkivet været opstillet efter et 
princip, som tog mest hensyn til de enkelte fæstninger og 
emner, og regnskabsarkiverne blev holdt for sig selv.

Det lykkedes trods de manglende originale afleverings
fortegnelser fra 1916 at opstille arkivet efter de numre, 
der stadig er påklæbet bindene og således at overholde den 
orden, hvori det ved afleveringen fandtes, og som må være 
korpsets egen orden. Selv om denne orden har mangler, har 
man ment at man burde overholde korpsets gennem tiden etab
lerede arkivsystem.

De ældste arkivalier har ofte registre i bindene, og 
hvor disse mangler, er undertiden indlagt senere udfærdige
de registre. Først efter I837 findes virkelige registre 
over ud- og indgåede skrivelser.

I forbindelse med registreringen er de mest medtagne 
bind blevet restaureret og løse blade fastgjort.

Det har været en hovedregel ved registreringen at næv
ne alle forekommende tegninger, samt de vigtigste breve, 
det har været muligt at fremlede ved en løs gennemgang af 
bindene f pakkerne).

De ældste arkivalier har ikke konsekvent registre. I 
registraturen er ved hver pakke eller bind tilstræbt at gi
ve oplysning om, hvorvidt der findes register. Adskillige 
bind er senere forsynet med et indlagt register (formodent
lig gjort i 1880 -84). Registratur over indkomne breve 
findes fra I837, pakkerne 114 - 124.
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Ingeniørkorpsets danske arkiv 1697 - 1848 indeholder for 
tiden før 1764 rester af Danske Fortifikationsetats arkiv. 
Manglende arkivalier fra tiden 1684 - 1763 må søges i Rigsar
kivet, bl.a. i generalløjtnant H.H. Scheels arkiv (5 bd. og 7 
pakker) med korrespondance, kgl. ordrer og resolutioner samt 
projekter og bygningsarbejder ved fæstningerne i Danmark og 
Hertugdømmerne 17o7 - 38, altså netop den periode, som mang
ler i arkivet før 1764.

Efter 1764, da Saint Germain omorganiserede landmilitær- 
etaten, er arkivet langt mere fyldigt og administrationen me
re effektiv. Der er en del manglende arkivalier i tiden 1773 
- 1800. Ingeniørkorpsets egen inddeling af arkivet er bibe
holdt og derved samtidig respekteret, og hertil kommer, at de 
i bøger indbundne arkivalier ikke uden skade kan adskilles 
for at opfylde en mere logisk opstilling.

Det bemærkes, at korrespondancen fra tiden 1842 - 1848 
vedrørende de to første ingeniørkompagnier findes under hen
holdsvis ”Breve fra danske Fæstninger”, pakkerne 247 - 252 og 
Ingeniørkorpsets holstenske arkiv, pakkerne I66 - 171.

Der er intet kasseret i forbindelse med registreringen.

Arkivets hoveddele

Ingeniørkorpsets danske arkiv, som hovedsagelig indehol
der arkivalier vedrørende danske fæstninger og begrænser 
sig til kongeriget; der er dog for byggeprojekter og for 
personel meget, som stammer fra Norge og Holsten. Særlig 
fra tiden før Ingeniørkorpsets oprettelse er dette til
fældet; manglende arkivalier fra tiden før I764 må søges 
i Rigsarkivet, da de tidligere fortifikationer sorterede 
direkte under overkrigssekretæren. Generalkommissariatet.
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II. Ingeniørkorpsets norske arkiv, som hovedsagelig indehol
der bygningsprojekter, kgl. ordrer og indkomne breve 
vedrørende de norske fæstninger. I arkivet kan undtagel
sesvis være sager fra Holsten og Danmark.

III. Ingeniørkorpsets holstenske arkiv, som hovedsagelig in
deholder bygningsprojekter, kgl. ordrer og indkomne bre
ve vedrørende de holstenske fæstninger. En stor del af 
Holstenske Fortifikationsetats arkivalier fra før 1764 
er af korpset indlemmet i dette arkiv og ikke overført 
til Holstenske.Ingeniørdetachements arkiv ved registre
ringen 1963 - 7o.

IV. Ingeniørkorpsets regnskabsarkiv. Arkivet er delt i dan
ske, norske og holstenske regnskaber, idet dog norske 
regnskaber er få, medens navnlig Københavns fæstning do
minerer.

V. Danske Ingeniørdetachements arkiv er ledet frem af di
verse arkivsamlinger, væsentlig fra de sejere Ingeniør
direktioners arkiver; men det er meget lidt, der er be
varet, idet det først fra l3o3 optræder selvstændigt, og 
arkivalier før denne tid falder sammen med korpsets ar
kiv.

VI. Holstenske Ingeniørdetachements arkiv blev en fortsæt
telse af Holstenske Fortifikationsetats arkiv ved Inge
niørkorpsets oprettelse i 1763 og har været holdt som et 
selvstændigt arkiv i Rendsborg. Arkivalierne fra før 
1764 er indlemmet i Ingeniørkorpsets holstenske arkiv; 
dette er en ældre afgørelse, der er respekteret ved re
gistreringen i 1963 - 7o.
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Fortifikationsetaternes chefer 1634-1763

Indtil 1763 blev skrivelser fra landetatens centraladmi
nistration til fortifikationsetaterne stilet til cheferne 
for de pågældende etater. Derfor skal skrivelser vedrørende 
fortifikationsetaterne søges i kopibøgerne og journalernes 
registre under chefernes navne. Efter I763 er opslagsordet 
Ingeniørkorpset. Til hjælp ved benyttelsen af materiale ved
rørende fortifikationsetaterne i landetatens arkiv aftrykkes 
derfor nedenstående liste over fortifikationsetaternes chefer 
indtil 1763 fra V. E. Tychsen: ”Fortifikationsetaterne og In
geniørkorpset 1634-1S34”, s. Io9.
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Den norske Den danske Den holstenske
Fortifikations-Etat Fortifikations-Etat Fortifikations-Etat.

Gottfried Hoffmann, 
6/11 1684-15/2 1687

Peter Povelsøn,
10/12 1687-1690

Christian
Steenwinckel,
1690-1694

Leonhard Christian 
Engel,,
1694-1696
Hans Erasmus v. d. 
Pfordten,
12/9 1696-1710

Marcus Heinsohn, 
I7I0-I723
Elias David Hausser, 
1/11 1723-3/3 1738

Hans Henrich Scheel, 
0verkommandeur,
28/11 1733-1738

Samuel Christoph 
Gedde, midlertidig 
30/11 1739,
Chef 6/4 1744-29/12 
1763

Arved Christian 
Storm,
1688-5/2 1701

Peter Jacob Wilster, 
5/2 1701-17/10 1710

Casper Schøller,
12/9 1707-1716

Michel Sundt, 
28/2 1718-1752

Hans Jacob Scheel, 
9/11 1752-29/12 1763

Wolfgang Wilhelm 
Rømer,
6/11 1684-19/12 1685

Jobst Schölten,
19/12 1685-13/9 1701

Armand de Balagny,
13/9 1701-1705

Salomon de 
Pechernaut,
17o5-172o
Michel Fischer,
16/2 1720-1/1 1724

Jacob Creutz,
1/1 1724-1729

Christian Eberhard 
Detlef Øttken,
7/11 1729-1754

Joseph Carl Julien 
de Feignet, 
midlertidig
16/2 1754,
Chef 29/1. 1755- 
29/12 1763
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REGISTRATURER

Umiddelbart før registraturerne over hoveddelenes 
registraturer findes følgende indholdsfortegnel
ser over registraturerne:

Ingeniørkorpsets danske arkiv 
Tngeniørkorpsets norske arkiv 
Ingeniørkorpsets holstenske arkiv 
Tngeniørkorpsets regnskabsarkiv 
Danske Ingeniørdetachements arkiv 
Holstenske Ingeniørdetachements arkiv

side

9
94

lod
154
191
2o2
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INGENIØRKORPSETS DANSKE ARKIV

INDHOLDSFORTEGNELSE

Pakke

1-19
20-49

ar

1730-1040
1764-1000

5o-5ß 1764-1772

59-72 1773-1002

74-133 10ol-l84ß

114-124 1837-1847

125-137 I8o2-1848

138-144 1803-1848

145-151
152-154

1807-1848
1810-1848

Rapporter og bygn.projekter 
Korrespondance og ordrer vedr. 
danske fæstninger
Gen.Komm.Koll.s ordrer, Ingeniør
korpsets korresp. og indk. breve 
vedr. da. no. og holst, fæstnin
ger
Gen.Konun.Koll.s ordrer og kor
resp. vedr. Kbh.s fæstning,
(ind. Citadellet Fr.havn) 
Gen.Komm.Koll.s ordrer og Ingeni
ørkorpsets korresp. vedr. danske 
fæstn.
Registratur for indkomne sager 
fra Kongen, Gen.Komm.Koli., 
Gen.stb., Gourm. i Kbh., holst, 
og da. fæst.
Kopier af forestillinger til Gen. 
Komm.Koll. om da. fæstn, (holst, 
og norske ?)
Befalinger fra kronprinsen (kon
gen) Ingeniørkorpsets forestil
linger samt breve fra Gen.stb. og 
prins Carl af Hessen
Forestillinger til Kongen, kopi 
Breve fra Gen.kvm.stb. ind. 
Gen.stb.

side

13

27

3o

33

38

39

4o

44
47

5o
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Pakke. år side

155-159 1807-1848 Kopi af breve til Gen.stb. 51
160-164 1ÖO3-1Ö4S Breve fra Gouvernementet i Kbh. 52
165-166 1839-1043 Ud- og indgåede breve fra Gen.kd. 52
167-172 1764-1806 Korresp. til da., no. og holst.

fæstn, (tiden 1775-95 mangler). 52
173-193 1806-1043 Udgåede breve til da. fæstn. 53

I806-IÖI5 Modtagne ordrer fra kongen og
Gen.Komm.Koll.

194-2I0 I80I-I848 Breve fra danske fæstn. 55
211-219 1818-1836 « » Kbh, s '» 60
220-226 I8IÖ-IÖ36 Indkomne breve fra Kronborg

fæstn. 63
227-233 1818-1836 Indkomne breve fra Korsør-Nyborg

fæstning 65
234-241 1818-1836 Indkomne breve fra Fredericia

fæstn. ind. Fladstrand og Hals
m.v. 66

242-252 1837-1847 Indkomne breve fra danske fæstn. 68
253-257 1816-1820 Udg. breve fra Danske Ingeniør

detachement 71
250-239 I806-I848 Breve af blandet indhold d.v.s.

korresp. med forsk, personer og
autoriteter 72
Bd. 262-269 er udgåede breve
” 270-2S9 er indkomne ”

290-291 I8o4-l8o7 Kvartalsrapporter vedr. rigets
fæstn., til og fra Ingeniørkorp
set 78
NB. se også Ingeniørkorpsets
regnskabsarkiv pk. 4o4 f.f.

292-329 Kommissioner og varia.
Pk 292: Kommissionen til Kron
borg fæstn.s forbedring 79
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Pakke ar side

330-334 l3od-lSl2 335-344 1S13-1S47 345-346 lSo9-lS54

1-3

Pk 293-296: Varia, bl.a. lynaf
ledere, kbh. belejring, bog med 
tegn. over militære bygninger i 
Kbh. etc. 79

IS0I-I814 Pk 297-3q6: Kystdefensionsanlæg
i kongeriget go

I777-IS65 Pk 3-07-323: iiefensionskommis-
sionen af 6. januar S4

lgl9-lS4o Pk. 324-329: Pemoleringskommis-
sionen g7
Hovedkvarterets parolbefalinger gg
Kongens parolbefalinger gg
Ingeniørkorpsets samling af be
falinger ind. egne korpsbefa
linger, gouvernementsbefal. og 
armébefalinger gg

34S-35I I697-IS60 Ingeniørkorpsets etater, (anci
ennitet. Kgl. ordrer om avance
ment, patenter og skattelister. gg

352-35S lgo5-lS3o Tngeniøreksamen.
Tiden efter lg3o dækkes af ar
kivet for den kgl. mil. Højsko
le. 9o
Varia.
Optisk telegraf, vej- og brand
væsenet 92



År.

1738-1764

1739-1762

1766-1782

art

pk

pk

pk

1-2

5-6
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Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1Ö4Ö.

Rapporter og Bygnlngspro.jekter.
Pakken indeholder 2 bind.
1. Rapporter, bygn.proj., kgl. reso

lutioner, korrespondance samt indk. 
breve vedr. Kbhvn., Christianshavn 
og Citadellet 1738-64. Register 
bagest i bindet 1743-64. I bindet 
findes tegn. af Øster- og Nørre
ports Corps de Gardes 1741, Corps 
de Garde ved Toldboden, ny bro ved 
Vesterport, Corps de Garde i Quintii 
bastion samt indretning for slaverne 
til en kirke - Bremerholm ? 1741. 
Corps de Garde 1762.

2. Rapporter og bygn.proj. vedr. Cita
dellet Frederikshavn 1740-64. I 
bindet findes tegn. 1753 af Cita
dellet og af Sjællandsportens Rave
linsbro 1759.

Pakken indeholder 2 bind.
3. Landetatens Gen. Gomm. rapporter 

til kongen om danske fæstninger og 
dennes resolutioner herpå 1739-47 
samt bygn. proj. for danske fæst
ninger 1740-48 med tilhørende re
solutioner.

4. Landetatens Gen. Comm. rapporter 
over danske fæstninger samt bygn. 
proj. for disse med de tilhørende 
kgl. resolutioner 1749-62.

Pakken indeholder 2 bind.
3. Bygn. proj. og korrespondance vedr. 

danske og holstenske fæstninger 
1766-71. I bindet findes flg. tegn.: 
Profil af en fæstningsmur i Rends
borg 1760, bro fra holstenske port 
i Rendsborg 1766, nyt spir på Crem- 
per port i Glückstadt 1766. I bindet 
er Indlagt en nyere registratur.



1766-1782

1785-1800

1801-1808

art

pk

pk

pk
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In^. c-'rps' ts danske arkiv 1697 - 1Ö4Ö.

5-6
(fortsat)

7-8

9-10

6. Bygn. proj. og korrespondance vedr. 
danske, holstenske og enkelte nor
ske fæstninger 1772-82. 1 bindet 
findes flg. tegn.:
Tegn. af sluse ved Gottorp 1772, slu
se ved Nyborg 1772, hømagasin på 
Kongevinger 1772, detaille af Ny
borg fæstning 1775, profil af en 
face af prins Wilhelms ravelin 1772, 
plan af Neuwerck i Rendborg 1772.
I bindet er indlagt en nyere regi
stratur.

Pakken indeholder 2 bind.
7. Bygn.proj. vedr. danske og holsten

ske fæstninger, med korrespondance 
1785-95.

8. Bygn.proJ. vedr. danske, norske og 
holstenske fæstninger med korrespon
dance 1794 - 1800. 1 bindet findes 
flg. tegn.:
Prederlcla fæstn. 1794 med profiler 
af dæmning, tegn. af smedie i Rends
borg fæstning. Corps de Garde Chr- 
stianshavn, materialskur og latrine 
i Rendsborg. Begge bind har indlagt 
en nyere registratur.

Pakken Indeholder 2 bind.
9. Bygn.proj. vedr. danske fæstn.

1801 - 1808 og holstenske 1801-06 
med korrespondance.
I bindet findes flg. tegn.:
Dæmning mellem Slesvig-porten og 
Kronværket i Rendsborg 1802, ny 
vagtbygn. i Glückstadt 1802, Corps 
de Garde ved Amager port, Batardeau 
over graven Rendsborg fæstn, og 
dæmning over graven 1 samme fæstn. 
1805.
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15 -

Ing. corpsets danske arkiv 1697-1848.

1801-1808 pk

1807-1817 pk 11 a

11 b

Rapporter og bygn.proj. fortsat:
10. Bygn.proj. og korrespondance ved

danske, norske og holstenske fæstn. 
1804 - 07 samt kystdefension.
I bindet findes flg. tegn.:
Krudttårn på Laugmandsholm, vold
lave thus til de christiansandske 
fæstn., voldlavethus til Odders og 
I^ybingholms batterier alle 1805, 
morterbatterier på Kronborg og 
krudtmagasin på Helgoland 1806, 
div. nybygn. i Rendsborg fæstn.
1806 (profilændringer, vognhus og 
lighus), skitser af lynafledere, 
krudtmag. på enveloppen på Amager 
1806, magasin ved fæstn.s materi
algård 1806, nybygn. på laboratorie- 
pladsen på Chr.havn 1806, nyt skur 
på Prins Chr.s bastion i Prederiks- 
hald 1806.
I begge bind indlagt en nyere reg.

Bygn.proj. vedr. danske, norske 
og holstenske fæstn. 1786-1800.

Bygn.proj. vedr. danske fæstn.
1807 - 17. Proj.eme er indbundne 
årsvis undt. 1807.
I pakker er flg. tegn.: 1807 5 tegn. 
fra Kronborg (1 fortrinlig general
plan, 1 kalke do. og et profil af 
stensætn.) en ovn på Kronborg til 
gloende kugler 1808, et krudtmag. 
i Nyborg fæstn. 1808, redoute ved 
Slipshavn 1808, ændringer af Hel- 
singborgs og Mørkeports raveliner 
1810 på Kronborg, ændring af Pfor
dens contregarde på Kronborg 1810, 
div. ændr. på Kronborg fæstn. 1810, 
forgrav foran Chr.havns befæstn. 
1811, Kronborg kroquis 1811, mud
dermaskine til Nyborg fæstn.grave 
1811, ændr. af Stokhuset i Nyborg 
1811, Kronborg 1811, Kronborg, ændr. 
af glacis 1812, vedr. Kr.pr.s ba
stion på'Zronborg 1813, pi. af gra
vene på Nyborg fæstn. 1813, pi. af
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ir.

1807-1817

1818-1826

1827-1855

art

pk

pk

pk

11 b

12 - 15

14 - 15

Ing»corpsets danske arkiv 1697 - 1^43-
Rapporter og bygn.proj. fortsat: 
fortsat:

en del af Kronborg fæstn. 1815, 
profil og plan fra Rysenstens Køk
kenkurv 1814, nybygn. over Nyborg 
strandport 1814, plan af Kronborg 
hvd. fæstn. 1815, plan af søbat
terier på Kronborg 1815, plan af 
Kr.borg hvd. fæstn. 1817.

Pakken indeholder 2 bind.
12. Bygn.proj. til danske fæstn. 1818 - 

21. I bindet er flg. tegn.:
Snit af tårnet i Pladstrand kastel 
1821, plan af citadellet Pr.havxi 
1821 (nye vandhuse). Landporten i 
Nyborg fæstn. 1821.

15. Bygn.proj. 1822 - 26.
I bindet er flg. tegn.:
Landporten i Nyborg fæstn. 1822, 
plan af en del af Nyborg fæstn, ved 
Landporten 1825, tegn. af ny rave
linbro i Nyborg fæstn. 1825, tegn. 
af en del af Kronborg fæstn, og af 
en flåde til rensning af graven 
1824, tegn. af kreneleret mur over 
dæmningen i Nyborg fæstn. 1824, plan 
af Kronborg fæstn. 1824, tegn. af 
officersarrest i Nyborg fæstn. 1824, 
tegn. af en Coupure i Kalleboe lu
nette 1824, tegn. af latrine bag 
Sjællands ravelinvagt i Kastellet 
1824 en tegn. af Blikhusets foran
dring 1826, tegn. af stenglaciet på 
Kronborg 1826.

Pakken indeholder 2 bind.
14. Bygn.proj. til danske fæstn. 1827- 

51. I pakken findes flg. tegn.:
Plan af krudttårn u.Nyborg fæstn. 
1827, tegn. af et brændehus til 
Landcadetakademiet 1828, plan til 
Toldbodens Contragarde 1829 og vagt- 
bygn. sammesteds, profil fra Quintus 
1829, tegn. af smedie for Art. på
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År..

1827-1855

1856-1845

art

pk

pk 16 - 17

Ing.corpaets danske arkiv 1697 - 1848,
Rapporter og bygn.proj. fortsat:
14. fortsat:

på Kronborg 1829, tegn. af ny vagt
bygn. og ændr. af Tøjhus i Fladstrane 
fæstn. 1850, tegn. af bygn. ændring 
Rendsborg? 1850, tegn. af en etage 
i Fredericia arsenal 1850, lille 
kalke af Stadsoberstens bastion 
Kbhvn. 1850, tegn. af hovedvagten og 
etagen over Norgesporten i citadel
let Fr.havn. 1830, plan og snit af 
Nyborg arsenal (sænkning af taget) 
1851.
NB: I bindet er enkelte holstenske 
projekter.

15. Bygn.proJ. til danske fæstninger 
1852 - 55.
I bindet er enkelte holstenske proj. 
medtaget og iøvrigt findes flg.tegn.: 
Arbejdsskur i Tøjhusgården 1852, 
forandring på Guidekasemen 1852, 
tegn. af ny vagtbygn. på Toldboden 
Kbhvn. 1852, plan af en del af Kron* 
borg fæstn. 1855, tegn. af småbygn. 
i Rendsborg 1852, profiler fra hvd.- 
volden på Kronborg 1855, sluse fra 
citadellet Fr.havn 1854, latrine 
i - - - , plan
og profil af Quinti bastion og lynet
te 1855, tegn. af søbatterier Kron
borg 1855, tegn. af tagspær over 
tårnet i Fladstrand 1835.

Pakken indeholder 2 bind.
16. Bygn.proJ. til danske fæstninger 

1836 - 39.
I bindet findes flg. tegn.:
Tegn. af bygn.ændring i Randers ar
senal 1836, tegn. af ny bolig for 
batteri-chefen i Randers 1857, tegn. 
af Landport-vagtens ændring i Ny
borg 1838.
NB2_I bindet er enkelte holstenske 

projekter.
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År.

1836-1845

1845-1848

art

pk

pk 18 - IJ

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 184b«
Rapporter og bygn.proj. fortsat:
17. Bygn. proj. til danske fæstninger 

1640 - 45.
I bindet er også enkelte holstenske 
projekter.

Pakken indeholder 2 bind.
18. Bygn. proj. til danske fæstninger

1845 - 45.1 bindet er flg.tegn.: 
Brecher i Neuwerks mure, Rendsborg 
1545, Munderingskamre m. v. i Pro
viantgården, Rendsborg 1845, Blik
husets ændring 1844 (v. gi. Bryghus 
i Kbhvn.), indretning og våbenkamre 
m. V. for l‘. Liniebatn. 1845 - do - 
for 2‘ og 3.’ 1845 - do - for 6*. 1845. 
Blikhusets ændring 1843, bro over 
graven til Kronværksporten på Kron
borg 1843, Mund.kamre og brandstuer 
Nyborg 1844, Indretn. af
m. V. i Fredericia 1844.

19. Bygn. proj. til danske fæstninger
1846 - 46. I bindet er flg. tegn.:
Offc.pavillon på faste batteri på 
Amager 1848, 2 udkast, tegn. af 
Vesterport i Kbhvn., profil af broen

— ” — .
NB: I bd. 18 - 19 er enkelte holst. 

fæstninger.



- 19

Ar. art inr.cnr^sets d^tnske arkiv 3 697 - 1

1764-1804

Korrespondance og ordrer vedrørende
danske fæstninger.

Kjøbenhavns fæstning.

pk 20 I pakken findes 5 læg.
1. Bind med skr. vedr. proj.opførelse 

af 4 krudtmagasiner for Søetaten 
1764 - 69. Regist. af nyere dato 
indlagt.

2. Div. dokumenter, forløbere for de- 
fensionskommissionen vedr. Søbefæst
ningen på Kbhvns.rhed 1776 - 17ci4.
Se Ing.corpsets danske arkiv nr.
307 - 319.
I læget er flere tegn. af pilotering, 
slyngværk, afstandsberegn, m. v. 
vedr. værker på Prøvesten, Stubben 
og Refshalen.

3. Betænkning over citadellet Frede
rikshavn ca. 1780. Heri en sag om 
en sandstenspille m. tegn. 1780.

4. Div. forslag, projekter og raison- 
nements over Kbhvns. fæstn. Bl.a. 
besætning, levnedsmidler, brønde, 
fæstningshistorie, nødv. artilleri 
1769 - 1804.

5. Militær-geografisk beskrivelse af 
Kvhvns. fæstning og dens omegn, ialt 
9 bøger.
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År. art Ing. corpsets danske arkiv 1697 -

Korrespondance og ordrer vedrørende

danske fastnlnger.

Kronborg fæstning.

1761-1805

1766-1797

1775-1800

pk

pk

pk

21

22 - 25

24 - 26

I pakken findet et bind og 2 læg, der 
alle omhandler Kronborg fæstning. I 
bindet findes flg. tegn.: Tegning af et 
batteri med profil 1761, lille tegn. 
af batteri ved Prinsessens bastion m. 
profil 1761. Register over indholdet 
findes samlet for visse år flere ste
der i bindet, der spænder fra 1759 - 
1765.
Læg a. Overslag, inventarium, ræsonne
ment over angreb og forsvar samt for
syninger, forbedringsforslag 1772 -90.

Læg b, Liv. skr. i anledning af, at 
fæstningen sættes i forsvarsstand 
1794 - 1805.

I pakken findes 2 bind.
22. Gen.Kr.Lir.s og Gen.Comm. Coll.s 

ordrer og Ing.corpsets korrespon
dance vedr. Kronborg 1766 - 72, 
register findes årsvis.

25. Gen. Comm. Coll.s ordrer m. bilag 
vedr. Kronborg 1775 - 1797. Reg. 
er senere indlagt.

I pakken er 5 bind.
24. Gen.Comm. Coll.s ordrer vedr. 

Kronborg fæst. 1798 - 1800. Senere 
register er indlagt.
I bindet er tegn. af Brorækværk
1799.

25. Koncepter til breve til Gen. Comm. 
Coll. vedr. Kronborg fæstn. 1775-
1800. Register er senere indlagt.

26. Koncepter til skr. fra oberst Pey- 
mann til gen. v. Huth vedr. Kron
borg fæstn. 1775 - 95. Senere re
gister er indlagt.



- 21 -
År* art nr. Ing. corpsets danske arkiv. 1697 -182t8.

1773-1800
pk 27 - 28

Kronborg fæstn, fortsat:
I pakken er 2 bind.
27. Indk. breve vedr. Kronborg fæstn.

1773 - 76.
Senere register er indlagt.

28. Indk. breve vedr. Kronborg fæstn.
1779 - 90. Senere registratxir er 
indlagt.

1791-1800 pk 29 - 30 I pakken er 2 bind.
29. Indk. breve fra Kronborg fæstn.

1791 - 95. Senere register er indl.
30. Indk. breve fra Kronborg fæst.

1796 - 1800. Senere register er 
indlagt.
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Ar.

1739-1771

1772-1789

art

pk

pk

31 - 32

33 - 34

Ing«corpsets danske arkiv 1697 - I848.

Korrespondance og ordrer vedrørende

Pakken indeholder 2 bind.

31* Rapporter, projekter og korrespon
dance vedr. Korsør og Nyborg fæstn. 
1739-63. I bindet findes flg. tegn.«* 
1746 Corps de Garde Korsør, I74I 
portbygn. Nyborg, 1746 Corns de Gar
de i Nyborg samt udkast til selve 
fæstningen, 175o tegn. af porten i 
Nyborg fæstn., 1752 tegn. af tag 
Nyborg, 1759 detail af Nyborg fæst, 
1758 Korsør fæstn, med profiler,
1761 Korsør fæstn., 1763 plan af 
Korsør fæstn. Bindet har årsvis re
gister.

32. Gen.Comm.Coll.s og Ing.C^s Korres- 
spondance samt indk.skr. vedr.
Korsør og Nyborg fæstn. 1768-71.
I bindet findes flg. tegn.:
1769 skitse af Korsør fæstn. I769 
Batardeau over graven ved Nyborg 
fæstn., 1770 plan af Nyborg fæstn, 
og tegn. af pallisadering samme 
sted.

Pakken indeholder 2 bind.
33« Gen.Comm.Coll.s ordrer, Ing.C.s

korrespondance samt indk.skr. vedr. 
Korsør og Nyborg fæstn. 1772-81.
I bindet findes flg. tegn.:
Plan af Nyborg fæstn, og et Batar
deau 1774, tegn. af en pallisade
ring i Nyborg fæstn., og plan af 
en del af samme 1781, detaille af 
Korsør 1781, bygningstegn. af det 
gi. Nyborg Slot 1781. I bindet fin
des under dec. 1775 en kort histo
risk redegør, vedr. Nyborg fæstn.
Der er i bd. indlagt en senere reg.

NB. Nr.lo/1764 er en liste over kmd. 
i Korsør fæstning.
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År-

1772-1759

1790-1797

1788-1800

art nr. lug, corpsets danske arkiv.1697 - 184Å

pk 54

55 - 56

57

Korsør - Nyborg fæstn, fortsat:
54. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Indk.

skr. vedr. Korsør og Nyborg fæstn. 
1782 - 89. I bindet findes flg. 
tegn.:
1772, nr. 17 tegn. af en mag.bygn. 
i Nyborg, 1784, nr. 2 en plan af 
Nyborg fæstn.,1784

1784, nr. 19 detail af Nyborg fæstn.
1785, nr. 14? snit af dæmning og 
vej i Nyborg fæstn., 1788 april, 
grundstykker af Korsør fæstn.
1788 i april en plan af en del af 
Nyborg fæstn., 1788 i maj en plan 
af en del af Nyborg fæstn.

NB: I bindet er indlagt en registratur.

Pakken indeholder 2 bind.

35- Gen. Comm. Coll.s ordrer, Ing.C.s 
korrespondance samt indk. skr. 
vedr. Korsør og Nyborg fæstn. 1790- 
94. I bindet er flg. tegn.: plan af 
Ladegårds-slusen, Nyborg i 1795, 
skitse af en del af Nyborg fæst. 
ved Ravelinsbroen 1795- Tegn. af en 
bro 1795 i Nyborg fæstn.

NB: I bindet er indlagt en senere reg.
36. Gen. Comm, Coll.s ordrer samt Indk. 

skr. vedr. Korsør og Nyborg fæstn. 
1795 -97-1 bindet er flg. tegn.: 
Jordstykker ved Nyborg fæstn. 1791, 
plan af haver ved Slotspladsen i 
Nyborg fæstn. 1796, skitse fra 
Ladegårds-slusen 1796, skitse af 
en del af Nyborg fæstn. 1796.

NB: I bindet er indlagt en senere reg.

Gen. Comm. Coll.s ordrer og indk. 
skr. vedr. Korsør og Nyborg fæstn. 
1798 - 1800. I bindet findes flg. 
tegn.: Tegn. af vej uden for Land
porten i Nyborg 1798 ( ad 4) tegn. 
af Korsør fæstn. dat. 1788 (ad 6) 
1798 pian af Korsør fæstn, (ad 12) 
1799.
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Ar. art nr. Ing. corpsets danske arkiv 1^97 - 1840»

1788-1800 pk 37
Korsør - Nyborg fæstn, fortsat:
fortsat:

profil af Aquädukt i Nyborg 1800 
(ad 21), plan af Redouten i Slips- 
havn dat. 1801 ( ad 27 ), tegn. af 
Nyborg fjord m. fæst. og batterier 
m. skudlinier dat. 25/12 1800 (ad 40)



Ar*

1756-1800

1776-1800

art

pk

pk

-nr*

58 - 40

41 - 44

25 -

Ing.corpsets danskp arkiv 1697 ~ .

Fredericia fæstning.

Pakken indeholder 5 bind.
58. Rapporter og bygn.proj. vedr. Fre

dericia fæstn. 1756 - 64. I bindet 
findes flg. tegn.:
Corps de Garde ved Kongens port 1748

NB: Bagest i bindet gi. register.
59. Indk. ordrer fra Gen. Comm. Coll. 

1774 - 1800.
NB: Nyere register er indlagt.
40. Indk. skr. vedr. Fredericia fæstn- 

1774 - 1800.
NB: Nyere register er indlagt.

Pakken indeholder 4 bind.

41. Indk. skr. vedr. Fredericia fæstn. 
1781 - yo.

NB: Senere registratur indlagt.
42. Indk, skr. vedr. Fredericia fæstn. 

1791 - 1800.
NB: Senere registratur indlagt.

45. Breve fra Fr.cia fæstn. 1776 - 80. 
NB: Senere registratur indlagt.
44. Breve fra Ing. C. til Gen Comm.

Coll. vedr. Fr.cia fæstn. 1779-1800 
(Kladder).

NB: Senere registratur indlagt.



1759-1799

1775-1800

art

pk

pk

- 26

nr>-

45 - 46

47 - 49

Ing. corpsets danske arkiv ^^97 - I646.

Fladstrand fæstning of Hals skanse.

Pakken består af 2 bind og 1 laqg.

45. Rapporter, projekter og korrespon
dance vedr* Fladstrand og Hals 
skanse 1739-64•

' I bindet findes en tegn. af et bage- 
og bryggehus 1759-

.46. General Commissions Collegiets or
drer til Ing. corpsets vedr. Flad
strand og Hals skanse 1773-99« Se
nere registratur indlagt.

Laqg 46,a. Diverse afhandlinger (raison- 
nements) vedr. Fladstrand fæstn, og 
Hals skanse 1773-96 ?

Pakken har 3 bind, alle med indlagt 
registratur
47« Indkomne breve vedr. Fladstrand og 

Hals skanse I78I-I800. 1 bindet 
findes følgende tegn.:
Etageplan af hus i 1788 ?,tegn. af 
Hals skanse og en tegn. med profil 
af volden, tegn. af bro og et hus 
1788, skitse af arealer ved Hals 
Ladegaard 1789, skitse af indheg
ning for Hals skanse 1789.

48. Kladder til breve fra Ing. corpset 
til General Commissions Collegiet 
vedr. Hals skanse og Fladstrand 
fæstn. 1786-1800.

49« Kladder til breve fra Ing. corpset 
til Fladstrand og Hals skanse 1773- 
1795.1 bindet findes flg. tegn.: 
Kommandantboligen Fladstrand 1773, 
skitse fra Fladstrand 1773, 2 kort, 
meget udførlige, af Fladstrand by, 
omegn og farvand u.å. flere (7) 
tegn.af Hals skanse og nærliggende 
batterier etc. samt farvandet uden 
datering. Kalke af kysten ud for 
sæby med dybdemål i søen 1799«



hr.

1764-1772

1764

1763-1768

art

pk 5o

pk 51 - 52

27 -
Ing.corpsets danske arkiv 1697 -

General Commissions Collegjets ordrer,
Ing.- corpsets korrespondance og ind
komne breve vedr. danske, norske og _ 
hPlgtenske fæstninger 176/^-72.

NB.De tilsvarende arkivalier før 1764 
og efter 1772 findes ikke i Ing. 
corpsets danske arkiv, der henvises 
til norske og holstenske afd. i 
Ing.corpsets arkiv, hvor en stor 
del af Gen.Comm.Coll.s ordrer også 
findes, ligesom det holstenske Ing. 
detachements arkiv delvis dækker 
dette felt.

Pakken indeholder 1 bind.
General Krigs-Direktionens ordrer 
og Ing. corpsets korrespondance for 
Danmark 1764, samt indkomne breve. 
Bindet indeholder indstillinger fra 
Ing. corpset til General Krigs-Di
rektionen og dennes afgørelser, til
lige mange inventaropgørelser for 
både Danmark og Norge. Register 
findes bagest i bindet, som på side 
142 har en tegn. af Nyborg fæstn, 
(del af denne).

Pakken indeholder 2 bind.
51. General Krigs-Direktionens ordrer, 

Ing. corpsets korrespondance og 
indkomne breve for Danmark, Norge 
og Holsten 1763-66. Årsvis register 
findes i bindet. I bindet findes 
(nr. 4/1763) en forestilling om 
Artilleriets organisation i frem
tiden.

52. General Krigs-Direktionens ordrer, 
Ing. corpsets korrespondance og 
indkomne breve vedr. danske, norske 
Qg holstenske fæstninger 1767-68.
I bindet findes under 1767 side 
135-136 (nr.45) 2 stk. tegn. af 
uniformer for ing.officerer og un
der 26/10-3768 en redegørelse for 
ingeniør-officerers anvendelse.
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År. art In.g. cornsets danske arkiv 1697 • l8Zi.8,

1764-1775 pk 53 - 54

1768-1772 pk 55 - 56

Danske, norske og holstenske fæstn.:

Pakken indeholder 2 bind.
53« General-Ki^-j/ys-Direktionens ordrer 

og korrespondance vedr. Københavns 
og Christianshavns fæstninger 
1765-67» Uanset for-nævnte titel 
indeholder bindet meget om danske, 
norske og holstenske sager. I bin
det findes flg. tegn.:
Side 65, 1767 en skitse af møller 
på prins Christians bastion i 
Fredericia fæstn., snit af vand
ledninger ved Rosenborg (under 
3I/I0-I767) med tilhørende profil 
af hovedvolden, bagest i bindet 
to profiler af hovedvolden i prin
sesse Charlottes bastion og Gyl
denløves bastion, København. 
Register findes årsvis i bindet.

54. Skrivelser 1764-73 mellem General- 
Krigs-Direktionen (General Commis- 
sariatets Collegiet) og Ing.corp- 
set vedr. pengeanvisninger til 
fæstningsarbejder i rigerne.
Senere register er indlagt.

Pakken indeholder 2 bind.

55- General Commissariats Collegiets 
ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance samt indkomne breve for Dan
mark 1763-7o. Indholdet er væsent
ligt om København. Der er årsvis 
register og flg. tegn.:
Tegn. fra Citadellet, Frederiks
havn (nr.52/1768), vandlednings- 
arrangement ved Nørreport 5/9-1769, 
tømmerpladser ved Enghaven 2o/6 - 
1770 og tegn. af opfyldning udfor 
Holckens bastion 29/5-177o.

56. General Commissariats Collegiets 
ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance samt indkomne breve for Dan
mark 1771-72. Indholdet er væsent
ligst om Kbhvn. Bindet har årsvis



Ar.

1768-1772

1769-1772

art

pk

pk

55 - 56 
(fortsat)

57 - 5S

- 29 -

Iryy.corpsets danske arkiv 1697 - 184^«

register og under 3/7-1771 findes 
en tegn. af en Corps de Garde 
(Christianshavn). Enkelte holsten
ske sager findes i bindet.

Pakken indeholder 2 bind.

57« General-Krigs-Direktionens ordrer, 
Ing. corpsets korrespondance samt 
indkomne breve for Danmark, Norge 
og Holsten. Bindet indeholder mest 
breve om personel og penge 1769 - 
1770.

53. General Commissariatets Collegiets 
ordrer, Ing. corpsets korrespon
dance samt indkomne breve for Dan
mark, Norge og Holsten. Bindet 
indeholder mest om personel og 
penge 1771-72.



År. art

- 30 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1843.

1773-1800 pk 59 - 6o

1776-1781 pk 61 - 62

1782-1785 pk 63 - 64

Københavns Fæstning.

Pakken indeholder 2 bind.
59* General Commissariats Collegiets

ordrer og korrespondance vedr. 
Citadellet Frederikshavn 1773 - 
I8oo. Et nyere register er indlagt.

60. General Commissariats Collegiets 
ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance for København og Christians
havns fæstning 1773-75.
Et nyere register er indlagt.

Pakken indeholder 2 bind.
61. General Commissariats Collegiets 

ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance for Københavns og Christians
havns fæstning. 1776-79. Et nyere 
register er indlagt. I bindet er 
også sager fra kongeriget Norge og 
Holsten. I bindet findes en tegn. 
af et projekt til opfyldning ved 
Rysenstens- og Kalleboe lynette.

62. General Commissariats Collegiets or 
ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance for Københavns og Christians
havns fæstning 178o-3l. Et nyere 
register er indlagt. I bindet er 
enkelte sager fra Norge og Holsten, 
bl.a. indberetning om antal af 
slaver i rigernes fæstninger.(navne 
m.v.). I bindet er flg. tegn.:
Under lo/2-1779 en tegn. af en lil
le toldbod til hver af møllerne på 
Københavns vold (ad 15), tegn. af 
terrainet ved Køkken-kurven (proj. 
oplagsplads for kanoner, som skal 
proberes),(ad 21).

Pakken indeholder 2 bind.
63. General Commissariats Collegiets 

ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance for Københavns fæstning 
1782-?I3. i bindet er indlagt en 
nyere register. Enkelte sager vedr.
det øvrige kongerige Norge og Hol
sten*



- 31 -

ILT. Ing.cnrpaeta danske arkiv.J-^97 - 1^43.

1782^1785

1786-1790

1791-1794

pk

pk

pk

63 - 64

65 - 66

67 - 68

Københavns fæstning fortsat:
64.Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s. 

koiTrespondance for Kbhvn. fæstn. 
1784-85. I bindet er indl. en ny
ere reg. endvidere findes under 20/4
1785 en plan af Rosenborg slot.

Pakken indeholder 2 bind.
65.0en. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s 

korrespondance for Kbhvns fæet.
1786 - 88. I bindet er indlagt en 
nyere reg. endv. findes under 5/1
1788 2 stk. tegn. af uniform for 
korpset.

66. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s 
korrespondance for Kbhvns fæstn.
1789 - 1790. I bindet er indlagt en 
nyere reg. Indeholder også, særlig 
for personel, adskelligt fra begge 
riger og hertugdømmet.

Pakken indeholder 2 bind.
67. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s 

korrespondance for Kbhvns fæstn.
1791 - 92. I bindet er indlagt en 
nyere reg. Bindet indeholder også 
sager fra hele riget, særlig vedr. 
personel og penge. Under 14/3 1791 
findes en plan af en artillerikaser
ne på Chr.havn.

68. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s. 
korrespondance for Kbhvn. fæstn.
1793 - 94. I bindet er indlagt en 
nyere reg. Bindet indeholder også 
sager fra hele riget, særlig vedr. 
personel og penge. Under 7/6 1794 
findes en nationsliste over de i 
korpset ansatte- endvidere 
korrespondance vedr. Chr.borg slots 
brand.
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År

1T95-1797

1798-1800

1798-1802

art

pk

pk

pk

69 - 70

71

72

Ing.corpsets danske arkiv 16Q7 -

Københavns fæstning fortsat:
Pakken indeholder 2 bind.

69. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing. 
c.s. korrespondance for Kbhvns. 
fæstn. 1795. Bindet har intet reg. 
Som nr. 52 findes en liste over 
bidrag til Chr.borg slöt.

70. Gen.Comm.Coll.s ordrer og Ing.c.s 
korrespondance for Kbhvn.fæstn.
1796 - 97. Bindet har en nyere reg. 
indlagt. Under 12/9 1797 findes en 
plan af Sølvgadens ks. og den mil. 
uld-manufaktur, og under 4/11 1797 
findes en tegn. over et areal på 
Hahnens bastion (1751) til en mølle.

I pakken er 1 bind.

71. Gen. Comm. Coll.s ordrer og Ing.c.s 
korrespondance for Kbhvns. fæstn. 
1798 - 1800. I bindet er indlagt
et reg., og der findes flg. tegn.: 
Skitser af vagtboder ved Kaileboder- 
ne jan. 1798, skitse fra kasernen 
for garden til fods dec. 1799, plan 
af Sølvgadens kaserne og en til
bygning marts 1800.

I pakken er 1 bind.
72. Gen. Comm. Coll. s ordrer og Ing.c.s 

korresp. vedr.:
1. Ny kaserne f. garden til hest 

1798 - 99.
2. Opførelse af brandmur i div. 

kaserner i Kbhvn, 1798 - 1800.
3. Nyt mil. varedepot 1798 - 1801.
4. Ny remissebygn. i Kalvebod ba

stion 1799 - 1801.
5. Opførelse af træskur i Quinti- 

bastion 1800 - 01.
6. Opførelse af 2 træskure ved 

Østerport og 2 i Charlotte-
bastion 1801.
7. Biv. dok. vedr. en kaserne på 

Chr.havn og salg af Skrædersalens 
grunde m. v. 1798 - 1802.



art

- 33 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - I82i.8,

1798-1802 pk 72
(fortsat)

1801-184C pk 73

1801

1802-1803

pk 74

pk 75 - 76

I bindet er indlagt en nyere regi
ster og flg. tegn.:
Under l6/lo-1796 en plan af Køben- 
havns tøjhus, artillerikasserne på 
Christianshavn (brandmure), labo
ratoriebygninger på Christianshavn 
(brandmure).Reberbanen ved øster
port (brandmu re),
Husarkasernen ved Østerport,(br.mur) 
Livgardens kaserne ” "
Sølvgadens n it n
Kgl.bibliotek og kunstkammer ” 
Under 29/9-1793 en gininde jendoms- 
plan ved Guldhuset, ll/9-l3ol en 
plan af varedepotet, plan af byg
ninger i Quintii bastion.

Bindet mangler (1/1-1963).
73« General Commissariats Collegiets

ordrer vedr. danske fæstninger
l3ol-43. (Generalitetsordrer).

Pakken indeholder 1 bind.
74- General Commissariats Collegiets 

ordrer og Ing. corpsets korrespon
dance for danske fæstninger l3ol. 
Bagest i bindet et register. I bin
det findes en skitse af terrainet 
ved Køkken-kurven ved Langebro og 
en skitse fra Artillericadet-insti- 
tuttet. (Juli-august I8ol).

Pakken indeholder 2 bind.
75 og 76 er en samling af General Com

missariats Collegiets ordrer for 
danske fæstninger, I3o2-o3« Der er 
også ordrer for fæstninger i Hol
sten og Norge. Herudover indeholder 
bindene Ing. corpsets korrespon
dance hertil. Begge bind har regi
ster. I bind 76 findes flg. tegn.: 
Under 3/lo-l3o3 en tegn. af Korsør 
fæstn.,under 15/ll-13o3 en tegn.af 
stenglaciset på Kronborg fæstn. 
Under ll/6-l3o3 findes den nye plan 
foT“Ing. corpset med anmærkninger.



År. art

- 34 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 184^»

1804-1805 pk 77 - 75

1806-1807 pk 79 - 5o

Pakken indeholder 2 bind.
77« General Commissariats Collegiets 

ordrer for danske fæstninger I5o4 
samt Ing. corpsets korrespondance 
herved. I bindet er indlagt et nye
re register og flg. tegn.:
Under 14/lo-l5o4, 2 stk. tegn. af 
forslag til ændring af flagstangen 
på flagbatteriet på Kronborg, grund
tegninger af General Commissariats 
Collegiets og det tidligere Post
amts bygninger, under aug. 15o4 en 
grundtegning af Livgardens kaserne, 
under okt.l5o4 en grundplan fra 
Landetatens laboratorium, under nov. 
I5o4 tegn. af en tilbygning til 
uldmanufakturen, under 3/2-l5o4 en 
forandring ved Søetatens laborato
riebygning, under 3l/l2-l5o4 en 
kaserne og staldbygning i Næstved.

75. General Commissariats Collegiets 
ordrer for danske fæstninger I5o5»
I bindet er indlagt et nyere regi
ster og flg. tegn.:
7/$“15o5 tegn. til latriner på Kron
borg, tegn. af 3l/7-l5o5 af et 
Druknehus i København og en grund-- 
plan med snit og facader af et nyt 
tørrehus til uldmanufakturen i 
København.

Pakken indeholder 2 bind.
79. General Commissariats Collegiets 

ordrer for de danske fæstninger 
samt Ing. corpsets korrespondance 
I8o6. I bindet er indlagt et nyere 
register og flg. tegn.:
Under l/2-l5o6 en tegn. af 3. Sø
batteri på Kronborg.

5o. General Commissariats Collegiets 
ordrer for de danske fæstninger 
samt Ing. corpsets korrespondance 
herved I5o7. I bindet er indlagt 
nyere register, og der findes under 
12/6-l5o7 en grundplan for en del

G.i et huset.



35

År

1808-181C

1811-1813

1814-1816

1817-1818

1819-1820

art

plc

pk

plc

plc

plc

1821-1824 pk

-Jin*

81

82

83

84 - 85

86 - 87

88 - 89

lag, cnrpaeta danske arkivA^?? “
Danske fæstninger fortsat. i
I pakken er 1 bind.

81. Gen. Comm. Coll.s ordrer for 
danske fæstn. 1808 - 10. årsvis 
register og under 29/3 1808 et 
kgl. monogram.

I pakken er 1 bind.
82. Gen. Comm. Coll.s ordrer for 

danske fæstn. 1811 - 13. årsvis 
register.

I pakken er 1 bind.

83. Gen. Comm. Coll.s ordrer for 
danske fæstn. 1814 - 16. årsvis 
register og flg. tegn.: Under 19/8 
1815 en tilbygn. til møllen på 
Schackens bastion, under 9/11 1816 
tegn. af et grundstykke uden for 
Vesterport og under 30/1 1816 en 
ny plan for Ing.corpset.

1 pakken er 2 bind.
84. Gen. Comm. Coll.s ordrer for

danske fæstn. 1817. - register.
85. - do - 1818.

I pakken er 2 bind.
Gen. Comm. Coll. s ordrer for 
danske fæstn, i 1819 og 1820.
I bindene er intet register - se 
bind 101 - Bd. 86 har under 13/11 
1819 to tegn. af Valrap for Ing. 
off.

I pakken er 2 bind.
I bindene findes intet register - 
se bind 101 - Gen. Comm. Coll.s 
ordrer for danske fæstn. 1821 - 1824

88. Under sept. 1821 et eks. - regn
skab for Ing. corpset,

89. Intet at bemærke.
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År nr> Ing. <iQrpsets danske arkiv j-697 - 1648.

1825-1827 pk 90 - 91

1828-1829 92 - 93

1850

1851-1852

pk 94

95 - 96

Danske fæstninger fortsat ::
Pakken Indeholder 2 hind.

Gen. Comm. Coll. s ordrer vedr. 
danske fæstn. 1825 - 27. Uden re
gister, se hind 101.

Pakken Indeholder 2 hind.
Gen. Comm. Coll.s ordrer vedr.danske 
fæst. 1828 - 29. Register se hind 101.

92.1 hindet findes hl. a. et forslag
af 28/1 1828 til at holde fæstn.gra
vene fri for Is, et cirkulære af 1/4 
1828 om kasseregnskab, under 19/4 
1828 et forslag m. tegn. af ammuni
tionshuse 1 bastionerne på Kbhvns. 
vold, en instruks af 19/7 1828 for 
Ing. CO.s kassevæsen.

93.Instruks for Ing.C.s kassevæsen af 
28/5 1829 med eks. (bygn.kasse og 
gageringskasse) en tegn. af en proj. 
tilhygn. til Qæsthusg,kas,(vestin
diske rekrutter.)

Pakken Indeholder 1 hind.
94-Gen. Com^ Col s ordrer for danske 

fæstn. 50. nien reg. se hd.lOl.
I bindet findet bl. a. en approbati
on på, at en oplyst urskive anbrin
ges på Kbhvns.hovedvagt (nr..128 af 
1/8 1850).

Pakken indeholder 2 bind.
Gen. Comm. Coll.s ordrer for danske 
fæstn. 1851 - 32. Uden reg. se bd. 
101.

95.1 bindet findes bl. a. under 11/6 
1851 en sag om trainstalden på Chr. 
borg, og under 19/11 en sag om 
lokaler til den mil. højskole m. 2 
etageplaner.

96.Sag om Pontonnerkompagniets over
gang til I. C. af 28/4 1852 samt 
også Mineur- og Sapeurkomp.s do., 
under 22/4 1852 en forestilling om 
kasernering af artilleri (Train-



- 37 -
Ar

1851-1852

1855-1854

1855-1856

1818-1856

1857-1858

-åEl. -By.t, Ing.cornsetB dannke arkiv 1697 - 184^-

pk

pk

pie

pie

pie

96

97 - 98

99 - 100

101 - 102

105 - 104

Danske fæstninger fortsat :•
fortsat;

etaten) på Chr.havn og endelig under 
l/lO 1852 en sag om artillerimag. 
med en skitse, og d. 24/4 om en 
tilbygn. til møllen i Rosenkrans 
bastion med skitse.

Pakken indeholder 2 bind
Gen. Comm. Coll.s ordrer for danske 
fæstn. 1855 - 54. Reg. i bd. 102.

97. Under 9/2 1855 en tegn. af fæstn.s 
materialgård i Fredericia (bygn.ændr 
5/8 1855 en tegn. af kirkegårds udv. 
i Nyborg, 28/9 1855 en ny plan for 
I. C.

98. Under 2/4 1854 en tegn. af Stok
huset i Nyborg (plan og facader).

Pakken indeholder 2 bind.
Gen. Comm. Coll. s ordrer for 
danske fæstn. 1855 - 56. Register 
bd. 102.

99. Under 9/5 1855 proj. til Bådsmands- 
str.kas. (uden tegn) og som nr.
95 - 99 div. papirer denne vedr.

100. Intet at bemærke.

Pakken indeholder 2 bind.
Registratur over indk. breve fra 
G.C.C. vedr. danske fæstn.

101. 1818 - 52
102. 1855 - 56.

Pakken indeholder 2 bind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1857 - 58. Register se bd.ll4 og 115

105. Intet at bemærke.
104. Under 10/2 1858 en grundig under

søgelse af maling (oliefarve) og 
under 28/4 1858 en sag om døvstum- 
meinst. på Østre Glacis m. tegn.



- 38
År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1846.

Danske fæstninger fortsat:
1859-1840 pk 105 - 106 Pakken indeholder 2 hind.

G. C. C. s ordrer for.danske fæstn. 
1859 - 40. Uden register - se hd.
116 og 117.

1841 pk 107 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C. s ordrer for danske^æstn.
1841. Uden register - se hd. 118.
I hindet findes under 24/1 1841 en 
heskr. af og forslag til forbedrings 
af Kronborg fæstn.

1842 pk 108 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1842. Heri alle cirkulærer m. v. 
om Ing.trpps. første tid. Registrant 
findes i hind 119.

1845 pie 109 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1845. Register findes i hind 120.

1844 pk 110 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1844. Register i hind 121.

1845 pk 111 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1845. Register i hind 122.

1846 pk 112 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1846. Register i hind 125.

1847 pk 115 Pakken indeholder 1 hind.
G.C.C.s ordrer for danske fæstn.
1847. Register i hind 124.



art

- 39 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 182i.8.

1857-1847

1857-1858 pk 114 - 115

1859-1840 pk 116 - 117

1841-1845

1844-1845

1846-1847

pk

pk

pk

lis - 12o

121 - 122

123 - 124

Registratur 1S37 - 1847,

Registraturen omfatter incP^omne sager 
Tra: Kongen, General Commissariats 
Collegiet, Generalstabens bureau, Gene
ralkvarter staben. Gouvernementet i 
København, holstenske og danske fæst
ninger samt forskellige autoriteter 
og' personer.

Pakken indeholder 2 bind med registre 
over indkomne sager vedr. Ing. corpsets 
fæstningstjenester 1837-38.

Pakken indeholder 2 bind med registre 
over indkomne sager vedr. Ing. corpsets 
fæstningstjenester l839-4o.
Pakken indeholder 3 bind med registrat- 
tur over indkomne sager vedr. Ing. 
corpsets fæstningstjenester 1841-43.

Pakken indeholder 2 bind med registre 
over indkomne sager vedr. Ing. corp
sets fæstningstjeneste 1844-45«

Pakken indeholder 2 bind med registra
tur over indkomne sager vedr. Ing. 
corpsets fæstningstjeneste 1846-47.

NB. Arkjypt fnrtflflpt.tp.r i Det kgl. 
Ing.corps arkiv 1848 - 1867.
Reg.str. 18.b.



År

1802-1809

1810-1819

art.

pk

pk

125 - 126

127 - 128

- 40 -
Tng. pr>-rpgg>+.g HatihItp fl-rh-iv 3-697 - 184^.

Kopier af foreBtillinger m, v. til
G«C.C. Danske fæstninger, d. v. s.
Danmark, Norge og Holsten.

Pakken indeholder 2 bind.
Forestillinger til G. C. C. 1802 -09.
125. Dækker tiden 1802'- 06.

Der er indlagt et nyere registra
tur.

126. Dækker tiden 1807 - 09.
Bagest i bindet er et registratur. 
I bindet bemærkes flg.; Under 
11/7 1807 en tegn. fra Nyborg 
(gader) 6/10 1807 en tegn. af 
Sophie Hedevigs bastion i Kbhvn. 
10/11 1808 en tegn. af oberstljt. 
Penicks gård i Fladstrand (grund
plan) 23/2 1809 en tegn. af ny 
staldbygn. til Guide-corpset ved 
Set. Annæpl. 27/5 1809 en plan 
over Korsør fæstn, (nye barakk-P-r 
til kononbådsbesætn.) 4/4 1809 
en plan af en del af Kronborg 
fæstn.(glacisreparation) 14/7 1809 
en tegn. af Sophis Hedevigs ba
stion i Kbhvn., en tegn. af Ar
tillerikadet- instituttet (plan).

Pakken indeholder 2 bind med forestil
linger til G. C. C. 1810 - 19. 
Begge bind har register bag i 
bindene.

127. Dækker tiden 1810 - 17.
I bindet bemærkes :
Under 14/5 1810 en detailtegn. 
fra Kronborg, 19/8 1810 en plan 
af Fladstrand fæstn. m. indtegnede 
skudlinier, 7/5 1811 en del af 
Kronborg fæstn., 11/8 1812 en plan 
af Fladstrand Homværk, 9/2 1815 
en del af Hals skanses terrain.
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År

1810-1819

1820-1827

1828-1852

art.

pk

pk

pk

128

129 - 130

151 - 132

Ing«corpsets danske arkiv 1697 ~ 184^«
forestillinger m. v. fortsat:
128. Dækker tiden 1818 - 19«

I bindet bemærkes: Under 8/12 1818 
en tegn. af Grønlands bastion,
12/2 1819 en tegn. af Helmers ba
stion og 14/12 1819 en plan af en 
fabriksbygn. i Fredericia.

Pakken indeholder 2 bind.
Forestillinger til G.C.C. 1820-27« 
Bindene har register«

129« Bindet dækker tiden 1820 - 25 og
indeholder: Under 15/2 1820 en tegn. 
af en tilbygn. til Stokhuset i 
Kbhvn. 25/7 1820 et croquis af vej 
om Korsør fæstn., 9/9 1820 en tegn. 
af Fladstrand homværk, 4/10 1820 
et ammunitionshus på Lollands ly
nette, 25/1 1823 en grundplan fra 
Rendsborg (hospital m. v. ), 30/l 
1825 Gjethuset i Kbhvn« 2 stk. 
etageplaner (gamisonsbibl.)«

130« Bindet dækker tiden 1824 - 27 og 
indeholder: Under 17/4 1824 en 
grundplan over Fr«cia Prindsens 
gade (kirkegd«), 19/10 1824 en 
tegn« af krudttåmsvejen på Amager 
m« krudttåme og vagter, 29/6 1825 
tegn« af en bygn« til affutager i 
Korsør fæstn«, 9/7 1825 croquis 
over et stykke af Amager fælled 
(reberbane), 27/3 1826 en grundplan 
af Varedepotets (hospitalet) grund 
i Kbhvn«, 8/7 1826 en tegn. af 
chefsboligen i Fr.værk (raketcorpsei 
9/1 1827 bolig for Raketcorpsets 
chef (Fr.væik) 9/10 1827 en tegn« 
af Helmers bastion«

Pakken indeholder 2 bind«
Breve til G«C.C. 1828 - 52. Reg. 
findes bagest i bindene.

151« Bindet dækker tiden 1628 - 29 og 
indeh« flg. tegn.: Under 9/1 1828 
en tegn. af 2 bast. i Fr.cia fæstn. 
51/1 1828 2 tegn« af bræddehuse på



År art -flXx
1828-1852 pk 151

1852-1855 135

- 42

Ing.corpaeta danske arkiv 1697 “ 1^4^.
fortsat;

faste batteri på Amager, 8/3 1828 
en grundplan af laboratoriet på 
Chr.havn, 29/5 1828 en plan af
l. etage på Kronborg østre fløj,
5/6 1828 en staldbygn. til direktør 
Nacbtigall (Sølvgaden), 28/4 1829 
en grundplan af møllen på Hahnens 
bastion i Kbhvn., 13/5 1829 en 
tegn. af et værksted på rekrut- 
kasernen i Kbhvn., 12/9 1829 en 
tegn. af div. vagtlokaler i Kbhvn. 
21/11 1829 en tegn. af hovedvagten 
i Kbhvn. (indretn. af arrester).

132. Bindet dækker tiden 1850 - 52.
(31/8 ind. og indeholder flg. 
tegn.: Under 25/2 I85O en tegn. 
af en smedie for garden til hest, 
26/4 1850 en tegn. af Løvens bast.
m. mølle på Chr.havns vold, 12/11 
1850, 2 stk. tegn. af proj. ride
hus i Haderslev, 2/2 1852 entegn. 
af et kolerahosp. for slaverne v. 
Stokhuset i Kbhvn. 4/5 1852 en tegn. 
af kasernen på Chr.havn 2. jydske 
Inf.regt. 50/7 1852 en kalke af en 
etage på Len mil. Højskole (Gjet
huset).

Pakken indeh. 1 bind med kopier af 
breve til G.C.C..

133. Dækker tiden 1852 - 55. reg. bag 
i bindet, flg. tegn.: 15/12 1852 
tegn. af møllebygn. på Rosenkrans 
bastion (grundplan)15/12 1852 -do- 
på Hahnens bast. 20/2 1855 en plan 
af vandløbet gn. Nyborg, 8/4 1853 
en plan af marketenderi på Material
gården i Pr.cia, 2/11 1853 3n tegn. 
af Nyborg fæstn., 14/12 1833 en 
plan af Fr.cia havn, 51/5 1854 
plan m. møllebygn. på Rosenkrans 
bast. (Kbhvn.).



År. art

- 43 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 ■ 1848»

1835-1838 pk 134

1839-1843 pk 135

Pakken indeholder 1 bind med kopi af 
breve til General Commissariats Coll.
134- Dækker tiden 1335-3Ö- Register 

findes bag i bindet.Følgende tegn. 
findes:
Under 2/9-1Ö35 en kalke af Redou
ten på Masnedø, 15/11-1835 et 
grundrids af møllen på Schackens 
bastion (København),15/6-1836 en 
plan af møllen på Ahlefeldts ba
stion (København),5/7-1836 en 
etageplan af en fløj af Material
gaarden i Fredericia, 8/8-1836 en 
plan af møllen på Ahlefeldts ba
stion og 22/8-I836 en tegning af 
Peucklers og Rosenkrans bastioner 
(møllerne), I6/9-I836 en grund
plan af en magasinbygning på Slips 
havn.il/3-l837 en tegn. af mølle
bygningen på Ahlefeldts bastion. 
30/3-1837 en oversigtsplan over 
en del af de militære ejendomme i 
Randers, 13/6-1837 en tegning af 
møllen på Elefantens bastion, 
(København). 24/6-1837 en tegn. 
af møllen på Schackens bastion, 
(København). 27/6-1837 mølle på 
Hahnens bastion,(København). 6/7 - 
1837 mølle på Helmers bastion, 
4/9-1837 plan af et stykke af 
Quintusvejen, 11/12-1837 en plan 
af Slipshavn skanse, 2/1-1838 en 
tegn. af en bygning i Slipshavn 
skanse.

NB. Indlagt bag i bindet en kort over
sigt over de i 1837 udførte spe
cielle arbejder (Danmark og Hol
sten) .

Pakken indeholder 1 hind med kopi af 
breve til General Commissariats Coll.
135- Bindet dækker tiden 1839-43 og 

har et register bag i bindet.

havn.il/3-l837


År,

1845-1846

1847-1848

1805-1810

art

pk

pk

pk

136

137

138 - 139

- 44 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 1846 •

Pakken indeholder 1 bind med kopi af 
breve til General Commissariats Coll.
136. Bindet dækker tiden 1843-46 og 

har register bag i bindet, som 
under 4/9-1845 har et croquis af 
et batteri i Dragør.

Pakken indeholder 1 bind med kopi af 
breve til General Commissariats Coll.
137. Bindet dækker tiden 1847-48 og 

har et register bag i bindet.

Befalinger fra hans kgl Hdjhed Kron
prinsen og H.M. Kongen« samt Ingeniør- 
corpsets indstillinger til Kongen
(Kronprinsen) og endelig breve fra
Generalstaben og prins Frederik af
Hessen.

Pakken har 2 bind.
138. Bindet dækker tiden I8o3-o6 og 

indeholder kronprinsens ordrer 
samt Ing.corpsets indstillinger 
til denne. Senere registratur 
indlagt. Følgende tegninger m.v.: 
Under 2l/9-l8o5 en tegn. fra 
Christians Plejehus (uden forb. 
med tekst). 2o/9-l8o3 en tegn. af 
fæstningen ? (i Norge ?) måske
en prøve på tegnefærdighed.

NB. I bindet er den kronologiske or
den mangelfuld.

139. Bindet dækker tiden I807-I0 og 
indeholder Kongens ordrer samt 
indkomne breve fra Generalstabens 
bureau og prins Frederik af Hessen 
Årsvis register. Følgende kan be
mærkes: Under 2o/8-l?k)8 en for
ordning for Landmilitæretatens 
indretning, 3o/7-18o8 en kalke
af et hus på en tømmerplads, 25/12 
1808 en parolebefaling om ægtkør
sel med reglement,17/1-1809 et an
hang til Søkrigsartikelsbrevet,



År«

1805-181C

1817-1856

art

pk

pk

pk

- 45 -

Ing.corpsets danske arkiv 16Q7 - rt.

139
(fortsat)

14o

141 - 142

3o/4-18o9, en forordning oin a?gt- 
kørsel i kongeriget, 11/5-I8lo 
en plakat om rydning af Københavns 
fæstnings forterrain.

Pakken indeholder 1 bind med Kongens 
ordrer og Generalstabens breve til 
Ing.corpset i tiden 1811-16. Der er 
årsvis register for hvert af de 2 myn
digheder.
I bindet findes bl.a.: Under 1/8-1812 
en befaling for påklædning ved hær og 
flåde, under 18/4-1614 det åbne brev 
om afståelsen af Norge.

Pakken indeholder 2 bind med Kongens 
ordrer i tiden 1817-36. Begge bind 
har årsvis register.
141* Bindet dækker tiden 1817-28 og 

indeholder flg.tegn.m.v.: Under 
11/8-1819 en tegn. til et obser
vatorium på Holckens bastion i 
København,25/I0-I82I en tegn. af 
en feltmæssig løbebro, 28/11- 
1822 en approberet tegn. af sløj
fen på ingeniør-officers unifor
men, 2/7-1826 en tegn. af Rysen
stens og Holckens bastion i Kø
benhavn ( sluse ) , tegn. af 22/4- 
1827 af stakit om toldbygningen 
på nordre Toldbod (København).

142. Bindet dækker tiden 1829-36 og 
indeholder flg. tegn.m.v.: Under 
15/8-1829 en tegn. af staldbyg
ning til rytterdetachementet i 
Altona samt tegn. af kasernen 
(se endvidere 3/lo-l829), 9/4-l83o 
bestemmelserne for den militære 
højskole, 26/5-1832 skrivelse om 
kapskydninger i København samt 
figur med træffere,26/lo-l833 en 
ny plan for Ing.corpset, 3/2-1834 
en rapport over Kronborg fæstnings 
tilstand.



År.

1857-1848

art

pk 143 - 144

- 4b -

Ing.corpsets danake arkiv 16Q7 - IAåA,.

Pakken indeholder 2 bind med Kongens 
ordrer i tiden 1837-48.
Bindene har ikke registre.

143- Bindet dækker tiden 1837-42 og 
indeholder følgende at bemærke: 
Under 26/5-1838 et eksempel på 
Den militære Højskoles øvelser i 
fortifikatoriske arbejder, 
23/6-1838 en sag imod premier
løjtnant Fibiger i Ing.corpset, 
ca 21/3-1842 sag om nivellement 
af strækningen København - Ros
kilde (jernbanen).

1/44. Bindet dækker tiden 1843 - medio 
1848 og indeholder følgende tegn.: 
Under 2l/lo-l844 en byggesag 
uden for Nørreport, 7/4-1845 en 
byggesag på Vesterbro, 20/I0-I846 
en byggesag på Nørrebro.



art
- 47 -

Ins., corpsets danske arkiv 16Q7 -

1807-1848

1807-1813 pk 145

Kopi af Forestillinger til Kongen
1^07 - I8t8,

Pakken indeholder 1 bind med forestil
linger til Kongen og i tiden I8o7-13» 
145. Bindet har register og indehol

der følgende tegninger:
Under 12/l2-l8oB en detailtegning 
af flagbatteriet på Kronborg, 
I3/I-IÖ09 en del af Rendsborg 
fæstning, 27/l-10o9 en tegning 
af Kronborg, 9/2-l^o9 en kalke 
af Korsør fæstning, 15/2-lBo9 
en tegning af batterier og skan
ser ved Kalundborg (med skudli
nier), 17/2-L^o9 en plan over 
batterier og skanser ved Skanse
hage og Halsnæs (med skudlinier), 
9/5-IS09 en plan af Korsør fæst
ning, 3/6-IÖ09 en kalke af en 
del af Glückstadt fæstning, 1211- 
lBo9 en tegning af Krudttårns - 
vejen i København, Il/Ö-I8o9 
tegning af krudttårn i Glück
stadt, l8/ß-l8o9 tegning af en 
del af København fæstning, 23/9- 
I8o9 tegning af en del af Rends
borg fæstning, 3l/lo-l8o9 teg
ning af en del af Bergenhus 
fæstning og endvidere af batte
rier på Laxevaag, 4/4-l8o9 teg
ning af København fæstning 
langs Østervold, 24/4-l8o9 en 
tegning af en del af Glückstadt 
fæstning, Ö/I-I8I0 en plan af 
Bergenhus fæstning (med Nordnæs), 
3/2-I8I0 en plan af en del af 
Kronborg fæstning, II/4-I8I0 en 
plan af Korsør fæstning (inklu
siv Lilleø),



reol BT« art

48 -

Ing«corpsets danske arkiv 1697 ~ 1048«

1807-1815 pk 145

1814-1827 pk 146 - 148

fortsat:
20/10 1810 en plan af skanser v. 
Knudshoved (m. skudlinier), 8/11 
1810 plan af Nyborg fæstn., 21/11 
1810 et croquis af Kastrup værk 
a. batteri, 6/6 1811 et croquis af 
Glüökstadt fæstn., 18/10 1811 en 
plan af Kronborg fæstn., 2/12 1811 
en plan af Glückstadt fæstn, samt 
tegn. af krudtmag., 16/12 1811 plan 
af en del af Kronborg fæstn. 1/2 
1812 - do -
8/9 1812 plan af befæstn. v. Kalle- 
boe strand, 15/12 1812 tegn. af 
hytter v. Skansehage batteri, 8/9 
1812 plan af Kbhvns. toldbod og 
dens befæstning, 27/9 1815 plan af 
Kbhvns. fæstn. m. naturlige hindrin
ger i forterrainet, 26/10 1815 plan 
af en del af Kbhvn.s befæstn. syd 
f. Vesterport.

I pakken 5 bind med forestillinger til 
H. M. Kongen (breve) 1814 - 27. Alle 
bind har register.
146. Bindet dækker tiden 1814 - 21 og 

indeh. flg. tegn.: Under 16/5 1814 
en tegn. af en del af Glückstadt 
fæstn., 7/2 1818 en tegn. af Rends
borg fæstn., 17/5 1818 en tegn. af 
Kyholm og Besser rev på Samsø m. 
skanser, 16/5 1820 forslag til en 
hue for ing.off. 5/8 1820 en plan 
af Ladegården i Kbhvn. m. omgivende 
terrain, 18/5 1821 en grxandplan af 
en ejendom i Overg. o. Vandet,,
22/10 1821 en tegn. af en løbebro 
(se også forest, til Kongen).

147. Bindet dækker tiden 1822 - 24 og 
indeh. flg. tegn.: Under 25/5 1822 
plan af Kronborg fæstn., 20/8 1822 
plan af Ratzeburg, 50/8 1822 plan 
af Korsør fæstn., 7/9 1822 plan af ; 
Nyborg fæstn., 14/9 1822 tegn. af 
estacader i Rendsborg fæstn, og en 
tegn. af hele fæstningen.
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kr.

1814-1827

1828-1845

art Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1840.

pk 149 - 15o

22/lo-l822 plan af Frederiksort 
fæstning, 23/5-1823 plan af Kron
borg fæstning, 12/8-1823 tegn. af 
Farimagsvejen ved København,8/4 -
1824 plan af Kronborg fæstning og 
I2/6-I824 plan af Rysensteen og Hol
ckens bastion (badeanstalt).

148. Bindet dækker tiden 1825-27 og inde
holder flg. tegn.: Under 11/1-1825 
en rapport om vandforsyningen i 
Paris med skitser i teksten,13/4 -
1825 en skitse af Helsingørs udvi
delse, 22/7-1826 en skydebane på Chri
stianshavn, 7/8-1826 en tegn. af la
triner i Rendsborg fæstning,5/6 - 
1827 en tegn. af Rysensteens- og 
Holckens bastioner (badeanstalter), 
7/8-I827 en tegn. af en del af Chri
stians befæstning (skydebane) og en 
tegn. af Prinsens bastion m.v. i 
Citadellet Frederikshavn.

Pakken har 2 bind med forestillinger 
(breve) til Kongen 1828-43« Begge bind 
har register.
149« Bindetdækker tiden 1828-32 og inde

holder flg. tegn.: Under 21/5-1828 
et forslag til ændring af det gamle 
Qwæsthus til kaserne (København), 
7/6-1828 en kalke af Rosenkrans ba
stion, 3/8-1828 en tegn. af Gylden
løves bastion (mølle), l6/lo-l828 en 
tegn. af staldbygning i Randers, 
28/4-1829 en tegn. af Grønlands ba
stion (København), I0/3-I830 plan af 
Holstens ravelin i Rendsborg, II/6 - 
I83o plan af et jernstøberi i Rends
borg, I0/3-I83I en kalke af Gylden
løves bastion (København),2/9-1831 
en tegn. af Schackens bastion (gym
nastikhus, København) II/127I83I do, 
25/I2-I83I - do -.



År.

1828-1843

1843-1848

1810-1853

art

pk 151

pk 152 - 153

- 5.0 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1348.

21/4-1532 en tegn. af laboratorie - 
øen i Rendsborg fæstning, 5/7-1332 
plan af en skydebane på Christians
havn, 12/5-1532 en kalke af Delmen- 
horst bastion Rendsborg, 13/5 -1532 
etageplan fra den militære højskole.

15o. Bindet dækker tiden 1532-43 og inde
holder f3g. tegn.: Under 26/lo-l532 
en kalke af Kronborg med forslag til 
ny skydeplads, 7/5-1535 en oversigts
plan af Livgardens kaserne i Køben
havn, 14/9-1535 2 stykker kalker af 
raveliner i Rendsborg fæstning, 6/3- 
1536 plan af Moltkes skanse i Flad
strand (historisk redegørelse skr.) 
4/4-1537 plan af Ahlefeldts bastion 
(København).(Mølle). 12/5-1537 tegn. 
af Esplanaden ved Citadellet Frede
rikshavn, 24/12-1535 kalke af Slips
havn redoute.

Pakken indeholder 1 bind med kopier af 
forestillinger til Kongen 1543-45.
I bindet findes et register.

Breve fra Generalkvartermesterstaben og
Generalstaben (se også bind 174-176).

Pakken indeholder 2 bind.
152. Bindet dækker tiden l5lo-36 og har 

årsvis registratur og indeholder 
breve for Arméens forplejning (l5lo- 
1515).

153» Bindet dækker tiden 1537-53 og er 
uden register, men indeholder breve 
fra Generalkvartermesterstaben 1537- 
1539 og Generalstaben l54o-53.



- 51
År

1817-1831

1807-1848

1807-1850

art
pk

pk

pk

154

155 - 157

158 - 159

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - IB4B,

Pakken indeholder 1 bind med breve 
fra Generalstabens bureau og bureauet 
for armeens kdo.sager i tiden 1817 - 
48. Bindet har årsvis register og inde
holder flg. tegn.: Under 7/11 1827 en 
kalke af Rendsborg fæstn., 23/7 1830 
forslag eller indb. om kornsiloer,
21/7 1831 en bek.gørelse om vacante 
lærerposter v. d. mil. Højskole, 22/7 
1844 en tegn. af et hus i Classens have.

Kopi af breve til Generalstaben.

( se også bind 174 - 76 ).

Pakken indeh. 3 bind 1607 - 48.
155. Bindet dækker tiden 1607 - 31 

og har ikke register ( se 157).
156. Bindet dækker tiden 1835 - 59 med 

register.
157. Bindet dækker tiden 1831 - 48 

med register og ikke Gen.stb.
men Genkv.mesterstb. Bindet indeh. 
bl. a. : Under 31/7 1846 en tegn. 
af glaciset udenfor Nørreport,
30/7 1847 en tegn. af terrainet 
om Blågårdsvejenudf. Kbhvn.

Pakken indeholder 2 bind.
158. Indk. breve fra ’’ det ophævede 

Peldtkommissariat" for årene 
1807 - 10 med register.

159. Udg. breve til Peldtkomm. og Gen. 
kv. me s ters tab ene bure’au 1807 - 50 
med register.



År

1809-1855

1808-1848

1841-1855

1764-1806

1764-1774

art

pk

pk

pk

pk

160 - 161

162 - 164

165 - 166

167 - 168

- 5.2 -

Ing. corpsets danske arkiv 1697 - 1^40,

Gouvemementet i København.

Pakken indeholder 2 bind 1809 - 55.
160. dækker tiden 1809 - 56 og inde

holder breve fra Gourvemementet 
og Emd.sk. i København.

161. dækker tiden 1857 - 55 og inde
holder breve fra Gouvemementet 
i Kbhvn. (Kmd.sk.)

NB; Uden register i bd. 161.

Pakken indeholder 5 bind 1808 - 48. 
med kopi af breve til Gouvemementet 
(Kmd.sk.) i Kbhvn.

Alle bind har register.
162. dækker tiden 1808 - 50
165. - - 1851 - 47
164. - - 1848.

Generalkommando eme.

Pakken indeholder 2 bind.
165. Gen.kdoen på Sjælland 1841 - 55 

uden register.
Indg. breve.

166. Kopi af breve til Gkdoeme 
1859 - 48. Væsentlig indb. om 
personnellets placering. Uden reg.

Korrespondance, d. v. s. udg.
breve til danske, norske og hol
stenske fæstninger 1764 - 1806. 
(tiden 1775 - 1795 mangler).

Pakken indeholder 2 bind, begge med reg. 
Da brevene er stilede til de stedlige 
ing.officerer, kan disse identificeres.
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År

1764-1774

1796-1806

1806-1848

1806-1810

1811-1812

art
pk

pk

pk

nr.

167 - 168

169 - 172

173 - 176

177 - 178

Ing.corpsets danske arkiv|l697 - 1^4^.

fortsat:
167. Itekker tiden 1764 - 1769.
168. - - 1770 - 1774.

Pakken Indeholder 4 bind alle med reg.
169. Dækker tiden 1796 - 1802.
170. - - 1802.
171. - - 1803 - 1805.
172. - - 1806.

Udg. breve fra H. M. Kongen, Gen.Comm. 
Coll., Feltkommissariatet, General
staben og Gouvernementet i Kbhvn. samt 
ordrer fra Ing.corpset til Ing.bgd. i 
Danmark.
NB; Ing.brigaden i Danmark oprettes
den 25/5 1809 og var direkte underlagt
korpset og med en kommandør. I 1816 gik
man tilbage til at benævne det Danske
Ing.detachement♦

Indkomne ordrer til Ing.C. og
udg. breve fra dette til danske
fæstninger 1806 » 1848.

Udg. breve til de danske fæstninger 
fra Ing.c. indeholdende også de ordrer 
dette har modtaget fra kongen, G.C.C. 
etc.
173. Dækker tiden 1806 - 07.
174. - - 1809 1/1 - 20/5.
175. - - 20/5 - 31/12 1809.
176. - - 1810.
NB; 1808 mangler. Alle bindene har reg.

Indk. ordrer fra kongen og G.C.C. etc. 
samt udg. breve fra korpset til danske 
fæstn, og enkelte indg. skr. fra civile.
177. Bindet dækker 1811, og har under 

30/4 1811 en tegn. af Refsnæs og 
Asnæs med udkast til havneanlæg 
og batterier på Refsnæs og under 
27/6 1811 en tegn. af Asnæs vedr. 
et anlæg for kanonchaloupper.
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År

1811-1812

1815

1814-1815

1816-1818

1816-1822

1825-1850

art

pk

pk

pk

pk

pk

pk

177 - 178

179

180 - 181

182 - 185

184 - 186

187 - 189

Ing.corpsets danske arkiv ^^97 - 184^.

fortsat:
178. Bindet dækker 1812.
NB: Begge bind har register.

Indk. ordrer fra kongen og G.C.C. etc. 
samt udg. breve til danske fæstninger 
fra korpset i 1815 og vedr. da. fæstn. 
Bindet har register.

Pakken indeholder 2 bind.
Indk. ordrer fra kongen og G. C. C. etc. 
samt udg. breve fra korpset til danske 
fæstninger i 1814 - 15.
Bindene har registre.

Pakken indeholder 1 bind og 1 læg med 
ordrer fra kongen og G.- C. C. etc. 
samt udg. breve til danske fæstn. (d. d. 
Ing.det.) fra Ing. C. 1816 - 18.
182. Dækker tiden 1816 - 17.

Bindet har register.
185. Læget dækker 1818 og har register.

Pakken indeholder 5 bind med kopi af 
breve til d. d. fæstn. (d. d. Ing.det.) 
eller d. d. Ing.bgd.) 1816 - 22.
184. Kopi af breve fra I. C. til Den 

danske Ing.bgd. 1810 - 21.
185. Kopi af breve til de danske fæstn, 

(ing.officerer ansat i disse)
1816 - 19.

186. Kopi af breve til de danske fæstn, 
(ing.offc. ansat i disse 1820 - 22,

NB: Alle bindene har register.

Pakken indeholder 5 bind med kopi af 
breve til de danske fæstninger, alle stiZ 
let til ing.officerer ansat i disse 
1825 - 50.
187. Bindet dækker tiden 1825 - 24.
188. - - - 1825 - 27.
189. - - - 1828 - 50.
NB: Alle bindene har register.
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År

1851-1854 pk
BTi
190

1855-1858 pk 191

1859-1845

1846-1848

192

195

Ing. corpaeta danake arkiv*, 1697 - 184^«
Pakken indeholder 1 bind med kopi 
af breve til ing. officerer i danske 
fæstninger.
190. Bindet dækker tiden 1851 - 54 

og har register.

Pakken indeholder 1 bind med kopi af 
breve til de danske fæstn. 1855 - 58. 
Bindet har register.

Pakken indeholder 1 bind med kopi 
af breve til de danske fæstn. 1859 - 45. 
Bindet har register.

Pakken indeholder 1 bind med kopi 
af breve til de danske fæstn. 1846-48. 
Bindet har register.

1801-1848

1801-1802 pk 194 - 195

Indk. breve fra danske fæstninger

1801 - 1848.

Samlingen er delt i 5 perioder;
1801 - 1817.
1818 - 1856.
1857 - 1848.
Første periode har breve fra alle 
danske fæstn, imellem hinanden.
Anden periode har brevene delt efter 
div. fæstn, og
Tredie periode er ganske som
første periode. Brevene er samlet fæstn, 
vis ( efter bestyrende officer).

Pakken indeholder 2 bind med indk. 
breve til I. C. 1801 - 02. I bindene 
er indlagt register.
194. dækker 1801.
195. - 1802 og har under 29/5

1802 en tegn. af Proviantgården 
i Fredericia.
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Ar .JXCx Ing.corpsets danske arkiv 1697 ■ I848.

1805-1804 pk 196 - 197

1805-1806 198 - 199

1807-1808 pk 200 - 201

Pakken indeholder 2 bind med Indk. 
breve til I. C. 1805 - 04.
196. dækker 1805.
197. - 1804 og har under 24/5

1804 en tegn. af Uldmanufakturen 
i Kbhvn. og under 50/12 1804 to 
tegn. af arealet uden for Helsing
ørs Svingelport.

NB; Begge bind har indl. register.

Pakken indeholder 2 bind med indk. 
breve til I. C. 1805 - 06.
198. dækker 1805.
199. - 1806.

1 bindene findes flg. tegn.:
Under aug. 1805 en grundtegning 
fra Svingelporten i Helsingør og 
under marts 1805 en tegn. af et 
bindingsværkshus i Hals skanse 
samt under 50/l 1805 ( i bind 
199: 1806)

NB; begge bind har indl. register.

Pakken har 2 bind med indk. breve fra 
d. d. fæstn, til I. C. 1807 - 08.
200. dækker 1807 og indeholder flg. 

tegn.; Under 8/2 1807 en tegn. af 
Kronborg stenglacis, 2/10 1807
en tegn. af bageri på Kronborg, 
18/10 1807 en tegn. af pæleværk 
på Kronborg, 9/7 1807 en plan af 
Nyborg fæstn., 16/5 1807 og 18/5
1807 en tegn. af et profil gennem 
volden i Fredericia og et dertil 
hørende nivellement.

201. dækker 1808 og indeh. under 18/5
1808 en tegn. af Knudshoved og 
Slipshavn samt under 20/11 1808 
en gzrundplan af et område ved 
Nyborg Slot.

NB; Begge bind har indl.et register.



- 57 -

Det kongelige Ingeniur Corps.

I6d4.

Ved kgl.res. af 15/9 1533 indlemmes det tidligere Vei- 
corps i Ing.C. fra I/4 at regne som en vejdirektion, 
dels for Kongeriget og dels for Hertugdømmerne.
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År

1809

1810

1811

ar±-
pk

pk

pk

xxr.
202

205

204

Ing. corpsets danske arkiv
1697 - 184a

Pakken indeholder 1 bind med indk. 
breve fra de danske fæstn. 1809 med 
indl. register. I bindet findes flg. 
tegn.; Under 11/7 1809 en tegn. af 
en mudderpram fra Nyborg fæstn., og 
2/9 1809 en plan af kælderen på Nyborg 
slot.

Pakken indeholder 1 bind med indk. 
breve fra de danske fæstn. 1810 til I.C. 
Por hver fæstn, er et register, og bin
det har flg. tegn.; Under 29/1 1810 en 
tegn. af bageovne på Kronborg, 20/6 1810 
tegn. af Materialhus på Kronborg, 25/12
1810 et profil af nordre stenglacis på 
Kronborg, 15/7 1810 trækfærge fra Hol- 
kenhavn v. Nyborg med croquis af fær
gestedet og skibsbroen her, 25/8 181o 
en tegn. af en dæmning under Kronprin
sens bastion i Nyborg, 15/9 1810 en 
tegn. af Knudshoved og Stjemeskansen 
her , og under 14/4 1810 en løs skitse 
fra Fredericia fæstning.

Pakken indeholder 1 bind med indk. 
breve til 1. C. fra de danske fæstn.
1811 med et register pr. fæstning.
I bindet er flg. tegn.; Under 7/5 1811 
en tegn. af Kronborg fæstn.s nordlige 
del, 26/4 1811 en tegn. af Kronborgs 
Kronværk, 50/8 1811 tegn. af hele Kron
borg m. profiler og en mudderpram samt 
en oversigtsplan af Kronborg, 29/10
1812 en plan m. div. details og profiler 
fra Kronborg, 9Al 1812 en tegn. af den 
sydlige halvdel af Kronborg, 28/11 1811 
en skitse af Dronningmølle og Villinge- 
bæk batterier, 25/12 1811 en tegn. af et 
jagthus på Kronborg, 28/12 1811 en tegn. 
af Kronborg med de nye Søbatterier,
24/1 1811 en tegn. af sygehuset i Odense, 
10/6 1811 en voldmesterbolig i Odense 
og 16/11 1811 flere ret udførlige tegn. 
af Korsør fæstn, slotsfløj og tårn.
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År

1812

1813-1814

1815-1816

1816-1817

art

pk

plc

plc

205

206 - 207

208 - 209

210

Ing, corpsets danske arkiv 1697 - 1848.

Pakken har 1 bind med indk. breve til 
I. C. fra de danske fæstn. 1812.
I bindet er indlagt et register, og desv 
uden findes register pr. fæstn, samt 
flg. tegn.: Under 30/4 1812 en tegn. 
af Kronborgs nordi. værker, 21/2 1812 
en palissadering fra Kronborg og 14/6
1812 en tegn. af Schnitters contregarde. 
Kronborg.

Pakken har 2 bind med indk. breve til 
I. C. fra de danske fæstn. 1813 - 14.
I bindene er register pr. fæstn, og i 
206 findes flg. tegn.: Under 2/1 1813 
en tegn. af Kronborg stenglacis og 5/3
1813 en tegn. af batteri og redoute ved 
Skjoldnæs på Ærø (under Nyborg fæstn.)

Pakken har 2 bind med indk. breve til 
1. C. fra de danske fæstn. 1815 - 16.
1 bindene er delvis register pr. fæstn.

208. Bindet har en tegn. af det mil. 
sygehus i Odense.

209« Bindet har en tegn. til et proj. 
om at ændre en artilleribygn. til 
et stokhus på Kronborg ( 1/1 1816) 
og en tegn. af en dæmning i Fre
dericia fæstn. (3/5 1816).

Pakken har 1 bind med indk. breve fra 
de danske fæstninger 1817 og til 
I. C. I bindet er register pr. 
fæstn, og flg. te^.: Under 1/4 
1816 en tegn. til et exercerhus og 
depot i citadellet Fr.havn, 31/12 
1816 en tegn. af hovedvagt og stok- 
hus på Kronborg, og 28/2 1816 en 
tegn. af nordlige stenglacis på 
Kronborg.



- 6o

År

1818-1825

1826-1830

1831-1855

art

pk

pk

pk

211

212

213

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - iS^tf.

Pakken har 1 bind med indkomne breve 
fra Københavns Fæstning lf^l^-25. 
Vedrørende register se bind 215« I bin
det er flg. tegn. m.v.: Under 3/ll- 
131^ findes 2 tegninger-af glaciset ved 
Vesterport, 31/5-1822 tegn. af en æn
dring af Bommens vagt, og under 3o/9 - 
1823 en besvarelse af en opgave i civil 
bygningskunst fra én af artillerikorp
sets officerer (med flere skitser).

Pakken har 1 bind med indkomne breve 
fra Københavns Fæstning l826-3o.
Vedr. register henvises til bind 215.
I bindet er flg. tegn.: Under 5/2-1828 
3 stk. tegn. af krudtmagasiner (vedlagt 
er en rapport af 29/lo-l8l3 vedrørende 
krudttårne i København og deres styrke). 
I samme sag er en tegn. af et krudttårn 
i Panterens bastion.

Pakken har 1 bind med indkomne breve 
fra Københavns Fæstning 1831-33« 
Vedrørende register, se bind 215.
I bindet er flg. tegn.: Under lo/2-1831 
tegn. af arrest på Tøjhuset og retsstue 
m.v. i Hovedvagtsbygningen (3 tegn.), 
under samme dato 4 stk. kalker af kon
tor, værksteds- og magasinbygninger på 
Tøjhuset, 25/3-1831 findes en beskrivel
se af alle på volden anbragte møller, 
I5/9-I83I et kort over artilleriets 
exercerplads på Amager, 28/7-1831 en 
skitse af ændring ved Den militære Høj
skole, 14/8-1832 en generalplan af grun
den, som Tøjhuset og Bryghuset optager, 
samme sted en mindre plan af samme, 
31/12-1832 en tegn. af skur i Kalleboe 
bastion, 29/1-1833 en kalke af indret
ningen af Kongens Rustkammer i Tøjhus
bygningen, 23/1-1833 en tegn. af kontor
bygning for Artilleriet på Tøjhuset, 
16/3-1833 tegninger
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Ar

1851-1855

1854-1856

1818-1856

1818-1856

art

pk

pk

pk

■ nr J
215

214

215 - 216

217 - 219

Ing. corpsets danske arkiv,1697 - 1848

fortsat:
af nye laboratoriebygninger på Chr.havn, 
4/7 1855 har 2 tegn. af - do 51/8 
1855 har 5 kalker med projekt til ny art 
kaserne i Bådsmandsstr. på Chr.havn.

Pakken har 1 bind med indk. breve fra 
Kbhvns. fæstn. 1854 - 56. Vedr. regi
ster, se bd. 215 og 216. I bindet findes 
flg. tegn.: Under 25/11 1854 Ravelinsbro 
en ved Østerport, 16/12 1854 ny vogn
remise på Tøjhuset m. situationsplan, 
25/1 1855 situationspi. af byggepi. for 
laboratoriet på Chr.havn, 10/5 1856 en 
situationsplan fra Chr.havn, 16/5 1856 
en skitse af en ligvogn, 26/5 1856 et 
sadelmagerværksted for garden til hest.

Pakken har 2 bind med registre over 
indk. skr. til I. C. fra Kbhvns. fæstn. 
1818 - 56.

Pakken har 5 bind med indk. breve 
fra citadellet Pr.havn og et register
bind 1818 - 56.

217. Indk. breve 1818 - 28. I bindet er 
flg. tegn.: Under 6/7 1821 en tegn. 
af den søndre esplanade, 22/9 1821 
en tegn. af en feltbageovn, og 
dec. 1821 en tegn. af huse ved 
esplanaden.

218. Indk. breve 1829 - 56. I bindet er 
flg. tegn.:Under april 1829 er 2 
tegn. af vandiedn. ved Husarka- 
semen, 28/1 1850 tegn. af vagten 
i Norgesporten.

219. Registratur 1818 - 56.



Ar

1797-1850

1797-1808

1815-1824

art

pk 219 a

219 b

- 62 -

Ing. corpsets danske arkiv~ 1^46

Papirer fra den 1. ing.officer

i Københavns fæstning 1797 - 1850.

Pakken har 10 læg med indk. breve vedr. 
militære bygn. i København 1797 - 1808.
1. Papirer vedr. kas. f.Livg. t. fods.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

art.kas. på Chr.havn. 
Kbhvns. exercerskole. 
Husarkas emen. 
Sølvgadens kaserne, 
ekstraordinære arb. 
Gjethuset.
Artilleriets bygn. 
Laboratorieb.
Kas. f. Livg. til hest.

NB; Hvert læg har et register.

Pakken har 8 læg, delt i tjeneetesager 
og regnskab 1815 - 24.
1. Regnskab og tjenestesager 1821.
2. Div. overslag*etc. 1815 - 20.

I Læget findes akitse over broen til 
Østerport, en tegn. af Stockhusets 
slavebygn., en tegn. af Kbhvns. 
fæstn.s glaciser og div. skitser 
og overvejelser vedr. et evt. angreb 
på Krudttåmsvejen og Quintii bastion.

5. Div. vedr. regnskab 1822.
Heri en grundplan fra Chr.holm og 
div. priscuranter for arb.løn.

4. Tjenestesager 1822. Heri en tegn., af 
Blikhuset ved Tøjhuset.

5» Regnskab 1825. heri flere prisku
ranter for arbejdsløn.

6. Tjenestesager 1825. Heri en tegn. af 
dæmningen ved Quintii lynette (pro
fil), detailtegn. til vaskeanlæg for 
Gamisonshospitalet (flere skitser 
til vanddampvaskeapp.) samt en uge
rapport- og korrespondanceprotokol.

7. Regnskab 1824. Heri en skitsetegn. 
af en tilbygn. til Gamisonshoepite
let og grundtegn. af pakhusene i
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År

1815-1824

1825-1830

1818-1836

1818-1821

art
pk

pk

pk

nr.
219 b

219 c

220 - 221

Ing>. corpsets danske arklr ^^97 - 1846.
fortsat:
8. Tjenestesager 1824
NB: lægene har register.

Pakken består af 10 læg, delt i 
tjenestesager og regnskab 1825 - 30.
1. Regnskab 1825«
2. Tjenestesager 1825. Heri en blyants- 

tegn. af mellemste bygn. Garnisons- 
hospitalet og nivellementstegn.: 
Sortedamssøen - Stadsgraven.

3. Regnskab 1826.
4. - 1827. Heri en skitse af

glaciset th. f. Vesterport og en - 
do - af bolværk (Toldboden).

5. Tjenestesager 1827.
6. Regnskab 1828. Heri en tegn. af en 

"klatremaskine".
7. Tjenestesager 1828.
8. Regnskab 1829. Heri en tegn. af et 

bøssemagerværksted på rekrutkasemen.
9. Tjenestesager 1830.
10. Regnskab 1830.
NB: Ålle lægene har register.

Kronborg fæstning 1818 - 1836. 

(Registratur se bd. 226.).

Pakken har 2 bind 1818 - 21
220. Breve fra Kronborg fæstning 1818-19 

I bindet er flg. tegn.: Under 9/3 
1818 en tegn. af en del af fæstn, 
med snit og 11/9 1818 et snit gn. 
face i Dronningens bastion, snit 
gn. dæmning v. Scholtens bastion.

221. Breve fra Kronborg fæstn. 1820-21.
1 bindet findes flg. tegn.: Bygn. 
til magasinering af affutager og 
12/8 1820 snit af kassematter under 
Kronprinsens bastion.
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Jr.

1822-1826

1827-1851

1818-1856

art..

pk

pk

222 - 225

224

225 - 226

Ing. corpsets danske arkiv~

Pakken har 2 bind 1822 - 1826.
222. Breve fra Kronborg fæstn. 1822-25.

I bindet findes under 14/5 1822 
en tegn. af stenglaciset udfor 
Kronborg.

225. Breve fra Kronborg, fæstn. 1824-26.
I bindet findes under 4/12 1825 en 
tegn. af et lokale i- slottets vestre 
fløj.

I pakken er 1 bind med breve fra Kron
borg fæstn. 1827 - 51 og flg. tegn. 
findes; Under 19/4 1827 en tegn. over

havnen, 16/1 1828 - -
en ny arrest i Kronværksporten,
16/1 1828 - do - og 18/12 1829 
tegninger af skure til de mon_ 
terede kanoner samt 15/8 1850 en 
tegn. af 5. etage i østre fløj.

I Pakken er 2 bind, dels med breve 
fra Kronborg fæstning og dels regi
stratur over indg. breve fra denne i 
tiden 1818 - 56.
225. Indg. breve 1852 - 56.

I bindet findes flg.tegn.: Under 
10/4 1852 en tegn. af et gymnastik
hus, 17/4 1852 et oversigtskort 
over alternative placeringer af et 
gymnastikhus, 1/5 1852 en tegn. 
(profil) af alleen til Kronværks
porten og 25/5 1856 en tegn. af 
skur til 5 umonterede Ibanoner.

226. Registratur over de i tiden 1818 - 
56 til Ing. C. indg. breve fra 
Kronborg fæstning.



kr

1818-1856

1818-1821

1822-1826

1827-1850

1851-J.856

art

plc

pk

pk

227

228

229

250 - 251

- 65 -

Ing. corpsetB danake arklv|^^^^ “ ^-^46,

Nyborg og Korsør fæstninger.

1818 - 1856.

(Register over de indk. breve findes 
i bind 252 - 255) .

I pakken findes 1 bind med ink. breve 
til I. C. 1818 - 21.
227. I bindet findes en del sager fra 

Jylland og iøvrigt flg. tegn.:
Under 22/5 1818 en situationsplan 
fra Nyborg, 21/11 1818 en situations 
plan fra Nyborg (k.ogehus), 25/5 
1819 her 4 tegninger af stald - ride 
- og exercerhus i Randers.

I pakken findes 1 bind med indk. breve 
til Ing. C. 1822 - 26.
228. I bindet findes enkelte breve fra 

Jylland og iøvrigt flg. tegn.:
Under 25/5 1825 en situationsplan 
fra Nyborg, 17/7 1825 en tegn. af 
stokhuset i Nyborg, 6/7 1826 ai 
oversigtsplan af terrainst sydøst 
for Nyborg (badehus) og 24/9 1826 
en tegn. med plan, snit og facader 
af krudttåmet i Nyborg.

I pakken er 1 bind med breve til I. C. 
fra Nyborg-Korsør fæstn. 1827 - 50.
229. I bindet findes flg. tegn.: Under 

25/2 1826 en tegn. af et krudthus 
i Nyborg, 25/12 1827 en grund-
og profiltegn. af souterrainet i 
Nyborg fæstn., 17/8 1828 en kalke 
af havnen m. v. i Nyborg, 5/5 1829 
en plan af det indre af Slipshavn 
skanse og sept. 1829 en skitse af 
bolværk i Korsør fæstn.

Pakken indeholder 2 bind med breve til 
I. C. fra Nyborg - Korsør fæstn. 1851 -

56.
250. Indk. breve 1851 - 55. I bindet

findes flg. tegn.: Under 2/10 1852
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År. art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1843.

1831-1836 pk 23o - 231 en grundplan af voldmesterens hus i 
Nyborg og 11/11-1832 en plan af 
Landportsravelinen i Nyborg.

231« Indkomne breve 1834-36. Under 9/8 - 
1834 findes en tegn. af Stokhuset i 
Nyborg,3/I0-I834 et croquis af Kor
sør fæstnings esplanade, 5/3-1835 
en tegn. af Stokhuset i Nyborg (2 stk 
og 30/7-1835 et kort overKorsør fæst
ning og havn.

1818-1836 pk 232 - 231 Pakken indeholder 2 bind med registratur 
over indkomne breve fra Nyborg - Korsør 
fæstninger 1818-36.

1818-1836 Fredericia Fæstning 1818 - 1836,

Fladstrand og Hals inclusive.

Indkomne breve til Ing.corpset. Registra
tur over de indkomne breve i denne perio
de findes i bind 24o - 241.

1812-1822 pk 234 Indkomne breve 1818-22. L pakken finSTe^
1 bind med Tig. te^.UncTer 21/7-1821 
flere skitser over Fladstrand kastels 
tårn og dets tækning og 9/8-1822 en tegn. 
af kastellet i Fredericia fæstning (krudt 
magasin).

1823-1827 pk 235 - 236 Pakken indeholder 2 bind 1823-27.
235. Dækker tiden 1823-25 og indeholder 

flg. tegn.: Under 4/3-1823 en skit
se over Fladstrand kastel og én do 
over Hals skanse og 14/3-1824 en 
tegn. af jordlod i Fredericia.

236. Dækker tiden 1826-27 og indeholder 
flg. tegn.: Under 16/9-1826 et pro
fil af en dæmning i Fredericia og 
6/4-1827 en tegn. af en vagt- og
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reol nr.

1825-1827

1828-1850

1851-1855

1854-1856

1818-1856

.ar± Ing. corpsets danske arkiv. J.É27."

pk

pk

pk

pk

257

258

259

240 - 241

256 fortsat:
toldbygn. i Fredericia samt 11/6 
1827 en grundplan af et hus i Plad- 
strand fæstn.

I pakken et bind 1828 - 50.
257. I bindet findes under 12/1 1850

en tegn. af ingeniøroff.s tjeneste
bolig i Fredericia.

I pakken er 1 bind 1851 - 55.
258. I bindet findes under 1/5 1851 

en generalplan til forbedring af 
Pladstrand fæstning, 9/6 1852 en 
magasinbygning i Ålborg, 18/11 1852 
et kort over et nyt batteri syd for 
Fladstrand og 1/12 1852 en tegn. af 
et marketenderi i Fredericia.

I pakken er 1 bind 1854 - 

259. I bindet findes flg.

56.
tegn.: Under

27/10 1854 en tegn. af tårnet i 
Fladstrand fæstn., 9/11 1854 et 
kort over det søndre batteri i Flad- 
strand, 26/11 1854 et matr.kort over 
et areal til batterier i Erritsø, 
nr. 25/1855 en skitse af jordlodder 
i Fredericia 19/11 1855 en tegn. af 
en bygn. til 2 batteriers train i 
Randers og ligeledes under 17/7 
1856.

Pakken har 2 bind med registratur over 
indk. breve fra Fredericia og Fladstrand 
fæstninger samt Hals skanse 1818 - 56.
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År

1857-1847

1857

1858

1859

art

pk

pk

pk

242

245

244

Ing. corpsets danske arkiv J-697 - 134^.

Breve fra danske fæstninger

1857 - 47.

NB; I denne periode faldt man tilbage 
til arkiveringsmåden fra før 1818, 
d. V. s. årgangsvis samling af alle 
danske fæstninger 1 eet bind.

Registratur over de Indk. breve fra
danske fæstninger 1 tiden 1857 - 47
findes 1 bind 114 - 124.

I pakken er 1 bind med breve fra de 
danske fæstninger 1857. I bindet er 
flg. tegn.: Under 24/9 1857 en grund
plan af møllearealet på Ahlefeldts 
bastion i København og. 18/2 1857 en 
kalke af terralnet ved Stranddæmningen 
i Fredericia med profiler i anl. af 
ny passage samt 15/6 1857 kalke af 
kystvejen i Fredericia fæstning.

I pakken er 1 bind med breve fra de 
danske fæstninger 1858. I bindet er 
flg. tegn.: Under 51/8 1858 en tegn. 
af arrangementet for chefens kasse 
i fæstn.s Materialgård i Kbhvn.,
6/5 1858 findes 2 stk. kalker af ny
anlæg i Prss. og Dronn.s bastioner på 
Kronborg og 29/8 1858 tegn. (2 stk.) 
af munderingskamre i Materialgården 
i Fredericia.

Pakken indeholder 1 bind med breve fra 
de danske fæstninger 1859. I bindet er 
flg. tegn.: Under 4/5 1859 en plan af 
Lille Mølle på Løvens bastion i Kø
benhavn, 29/9 1859 en tegn. af marke
tenderi- og brændselsbygn. i Nyborg og 
15/11 1859 en tegn. af et ridehus i 
Fredericia for prins Frederik.



År.

1840

1841

1842

1845

art

pk

pk

pk.

pk

245

246

247

248

- 69 -

Ing«corpsets danske arkiv 1697 - 1848.

Pakken indeholder 1 bind med breve fra 
de danske fæstninger 1^4o. I bindet er 
flg. tegn.: Under 3I/I-I840 et sæt 
tegninger af bygninger til Livgarden 
til hest, 7/5-1840 en olan af Schackens 
bastion i København (observatorium), 
I0/I2-IS40 en plan af Fredericia Havn 
og fæstningsgraven langs stranden, 16/3 
-1840 en tegn. af Fredericia Havn fe
bruar 1840 en generalplan til forbed
ring af Fredericia fæstning samt 8/8-- 
l84o en plan af exercer- og depothus 
for 3«jydske infanteriregiment i Aal
borg.
Pakken indeholder 1 bind med breve fra 
de danske fæstninger I84I. I bindet er 
flg. tegn.: Under 22/4-1841 en skitse 
af farvandet snævert om Korsør fæstn, 
med forslag til inddæmning, 29/4-1841 
en tegn. af en svømmeflåde for garni
sonen i Odense, 8/I-I84I en general
plan for ændring af Fredericia fæstn. 
5/5-1841 et grundrids af materialgaar- 
den i Fredericia og 21/4-1841 en pro
jekteret undervisningsanstalt for un
derofficerer og spillemænd i hospitals
bygningen i Fredericia.
Pakken indeholder 1 bind med breve fra 
de danske fæstninger 1842. I bindet 
findes under Københavns fæstning de 
indgåede breve fra det nyoprettede 1. 
kompagni ingeniører og endvidere flg. 
tegn.: Under 17/5-1842 en tegn. af det 
indre af citadellet i Frederikshavn. 
I6/II-I842 en tegn. til et sygehus i 
Fredericia og en tegn. af bygningen 
over landporten i Nyborg og dennes 
indretning til våbenkammer m.v. samt 
bygningen af et materialhus.
Pakken indeholder 1 bind med breve fra 
de danske fæstninger 1843, og bindet 
har flg. tegn.: Under I/7-I842 bestem
melser for undervisningen på artilleri
underofficersskolen, 30/4-1843 et skema 
for ”Vinterundervisning" ved 1.ing.kom
pagni, 29/1-1843 en indretning af
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År

1845

1844

1845

1846

art

pk

pk

pk

pk

248

249

250

251

Ing, corpsets danske arkiv ^^97 - 1848,

fortsat: huset over Landporten i Nyborg 
til exercer hus m. v. og 51/5 1845 en 
kalke over Fredericia citadel m. omlig. 
jordlodder.

I pakken er 1 bind med breve fra de 
danske fæstninger 1844, og bindet inde
holder flg. tegn. m. v.: Under 9/5
1844 plan og snit af et ridehus for 
Gardehusareskdr., planer, facade og 
snit af ridehus, 11/7 1844 et program 
for en øvelse med 1. ing.komp. og Land- 
cadetkorpsets afgangsklasse, 8/8 1844 
tegn. af et pakhus, 20/7 1844 en tegn. 
af en redoute i forb. m. ovennævnte 
øvelse samt også 5 tegn. af fæstn. ml. 
Nørre- og Østerport ( samme øvelse ) og 
endelig 15/5 1844 et ridehus i Randers 
i snit og facade.

Pakken har 1 bind med breve, fra de 
danske fæstninger 1845, bindet indeh. 
bl. a. flg.: Under 7/5 1845 <t forslag 
til fremtidig bevæbning af ing.trop
perne, 14/5 1845 en plan af et grund- 
stykke til Husarkas. i Kbhvn., 26/7
1845 en tegn, af en ny Guidekaseme
i Amaliegade i Kbhvn., 6/9 1845 en tegn. 
af et vagthus på Slipshavn skanse og 
en kalke over Pr.cia fæstnings jord
ejendomme.

Pakken har 1 bind med breve fra de 
danske fæstninger 1846. Bindet indeholdr 
flg. tegn.: Under 2/1 1846 en grundejen
domsplan af areal udenfor Østerport,
7/5 1846 en tegn. af en stald i en 
kaserne på Chr.havn, 18/5 1846 en tegn. 
(kalke) af arealet ved Rysenstens ba
stion, 3/6 1846 en tegn. af glacerede 
lerrør, 24/5 1846 en tegn. af Vester
ports ravelinvagt, jun. 1846 en plan af 
Quintii bastion og - do - af Rysensteens 
bastion, 29/6 1846 en tegn. af Kvæst- 
husgadens kaserne og en - do - af stald
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År

1846

1847

art

pk

pk

251

252

Ing. corpsets danske arkiv 1^97 - 1^43.

fortsat:
til Faste Batteri på Amager, 27/8 1846 
en plan af en pavillon på Citadellet 
Fr.havns esplanade, 15/1 1846 en plan 
af en del af Nyborg arsenalbygn., 26/12 
1846 en tegn. af en svømmeflåde i Ny
borg, 26/12 1846 en tegn. af en svømme
flåde i Fr.cia og 4/2 1846 en kalke af 
Stokhuset med proj. ændring (Fr.cia).

I pakken er 1 bind med breve fra de 
danske fæstninger 1847. Bindet indeh. 
flg. tegn.: Under 1/5 1847 en tegn. af 
Chr.havns port, 5/9 1847 en redegørelse 
m. skitser over forsøg med skillevægge 
i arrester, 28/10 1847 en skitse over 
farvand m. v. ved Set. Annæplads i 
København, 16/1 1847 en tegn. af Strand- 
portvagthuset i Nyborg, 15/2 1847 et 
proj. til et vagthus i Nyborg, 15/5 1847 
et proj. til ny indkørsel gn. Strand
porten i Nyborg med ændret vagthus og 
16/6 s. å. en tegn. af tagkonstr. på 
samme vagt.

1807-1816

1816-1820

Den danske Ingenieur-brigade.

1807 - 16 og Det danske Ingenieur

Detachement 1616 - 20.

Brigaden oprettedes 25/5 1803, men gik 
i 1816 tilbage til igen at hedde ”De
tachement”. I tiden 1807 - 20 er de 
indg. breve til Ing. C. og de udg. breve 
fra Brigd. holdt for sig, uanset tiden 
for oprettelsen.
IB: Uanset de udg, breve fra brigaden 
til ”De danske Fæstninger” har Ing.C. 
også i samme periode sendt breve til de 
samme fæstn. (BU. 175 - 184).
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År.

1809-1815

1814-1817

1807-1815

1809-1815

art

pk

pk

pk

pk

253

254 - 255

256 - 257

258 - 259

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1343.

I pakken er 1 bind med breve fra Inge
niørbrigaden i Danmark til Ing.corp- 
set 18o9-13« I bindet findes under 
I0/II-I8I0 en tegning af en del af 
Kastrup havn (Amager) og II/I-I8II en 
tegn. af stenglaciset påKronborg.
NB. Register er i bindet.

I pakken er 1 bind med breve til Ing. 
corpset fra Ingeniørdetachementet i 
Danmark (Ingeniørbrigaden) 1814-17« I 
bindet findes under 2/5-1815 en tegn. 
af møllen på Schackens bastion (grund
plan ).
NB. I bindet er årsvis register. End*- 
videre er i pakken en særlig pakke 
med breve fra Danske Ingeniørdetache
ment 1819-2o, med register årsvis. I 
årgangen I82o findes under 2/4 tegn. 
af profiler af voldene ved Hals skanse.

I pakken findes 2 bind med kopi af 
breve fra Den Danske Ingeniørbrigade 
(ingeniørdetachementet I8o7-15, til 
de danske fæstninger.
256. Bindet dækker tiden 18o7-lo.
257. ” ” ” 1811-15«
NB. Begge bind har register bagest i

bindene.

Breve af Blandet Indhold.

I 1806 påbegyndtes et arkiv for ind
komne breve og kopibøger for udgåede 
breve vedr. korrespondance med forskel
lige personer og autoriteter.

I pakken er 2 bind (nr.258-259) med 
genparter af rapporter til chefen for 
Ing.corpset og af breve af blandet 
indhold til diverse autoriteter og 
personer. Hvert bind har register og 
spænder over tiden I8o9-13«
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Ing* CQrjflfttifi dftnflkft atRIy, ^^^7 -

1814-1818

1806-1827

1828-1842

pk

pk

pk

260 - 261

262 - 264

265 - 267

I pakken er 2 bind med genparter af 
rapporter til chefen for I. C. og af 
breve af blandet indhold til div. 
autoriteter og personer. Hvert bind har 
register, og de spænder over tiden 1814- 
18.

Udgåede breve.

I pakken er 3 bind med flg. indhold 
(1806 - 1827).

262. Korrespondanceprotokol for breve 
af blandet indhold 1806 - 07, 
udg. breve.

263. Kopi af breve af blandet indhold 
1807 - 22 (udg. breve). Bindet har 
flg. tegn.: 24/5 1819 en tegn. af 
vandrenderne over fæstn.graven ved 
Schackens og Helmers bastioner,
19/10 1820 en grundplan fra Pr. 
holmskanal i Kbhvn., 20/2 1822 en 
tegn. af Chr.havn og 3/10 1822 en 
tegn, af en vandtønde til brug ved 
ildebrand.

264. Kopi af breve af blandet indhold 
1823 - 27, ( udg. breve) I bindet 
er flg. tegn.: Under 9/3 1824 en 
tegn. af en sandstenedæksten til 
brug i Rendsborg, 14/8 1827 en tegn. 
af 7. - 9. redan med et profil 
(Amager) og 24/8 1827 en grundplan 
vedr. Uldmanufakturen i Kbhvn.

Pakken indeholder 3 bind med kopi af 
breve af blandet indhold (udg. breve) 
1828 - 42.

265. Dækker tiden 1828 - 31 og bindet 
har register.

266. Dækker tiden 1832 - 37. I bindet 
findes flg. tegn.: Under 7/2 1833 
en tegn. af Laboratoriebygn. på 
Chr.havn, 13/7 1835 en tegn. af 
toldbodbatteriet i Kbhvn. og 5/10
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År

1828-1842

1845-1848

1818-1856
1857-1848

1764-1805

1806-1808

art
pk

pk

pk

pk

268 - 269

270

271

Ing. corpsets danske arkiv^^97 1S4«,

266 fortsat:
1855 en tegn. af Toldboden i Kbhvn. 
og dens indretning til forsvar. 
Bindet har register.

267. Dækker tiden 1858 - 42. I bindet 
er register.

I pakken er 2 bind med kopi af breve 
af blandet indhold. 18/1-5 - 48.
268. Dækker tiden 1845 - 47.
269. - - 1848.

Begge bind har register.

Indkomne breve.

Register 1818 - 56 se bd. nr. 285 - 284.
1857 - 48 - - - 114 - 124.

I pakken er samlet div. breve og papi
rer fra tiden 1764 - 1805, kaldet breve 
af.blandet indhold, der fordeler sig 
på:

Indk. breve 1781 - 1805.
Rapporter over ændringer ved ri
gets fæstninger 1764 - 1802.
Breve fra kapt. Peymann til gen.v. 
Huth 1774 - 1775.

NB: Senere registratur er indlagt i 
pakken.

Pakken‘indeholder 1 bind med breve 
"fra adskellige Steder og af blandet 
Indhold" 1806 - 08. I bindet findes 
flg. tegn.: Under 5/7 1808 en skitse 
over Artilleri-cadet Instituttet i 
Kbhvn., 9/7 1808 en tegn. af en kaseme- 
bygn. m. v. i Fladstrand fæstn.s søndre 
skanse og 25/9 1608 findes et udkast 
til en bygn.ændring i Fladstrand kastel 
med en tegn. af søndre skanse og snit 
af kasemebygn. her. Bindet har register.



Ar

1811-1815

1809-1817

1814-1821

art

pk

pk

pk

272

275
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274 - 275

276 - 277.

Ing. finrpaets danakR arkiv ~
Pakken indeh. 1 bind med Breve ”fra 
adskellige Steder og af blandet Indhold” 
Bindet har register.

Pakken indeh. 1 bind med breve af blan
det indhold 1811 - 15. Bindet har re
gister og under 26/4 1812 findes en ge
neralplan af Gltickstadt by, fæstning og 
omegn samt under 25/10 1812 en tegn. af 
et krudtmagasin udenfor Gltickstadt.

Pakken indeh. 2 bind med breve af 
blandet indhold. Bindet har register.

274. Dækker tiden 1814 - 17.
275. - - 1805 - 15.
NB; Bind 275 dækker en tid, der under 
samme titel dækkes af nr. 272 - 275, 
men bindet har yderligere breve fra 
div. offentlige myndigheder, som dati
den så har rangeret ind under ”Blandet 
Indhold". F. eks. breve fra Christi- 
ansøls ing. off., guvemementet i 
Kbhvn. etc.

Pakken indeholder 2 bind med breve af 
blandet indhold.

276. Dækker tiden 1814 - 17, og er en 
fortsættelse af-275. med breve fra 
div. myndigheder, uanset at 274 
dækker samme periode (se notat for 
275). I bindet bemærkes flg.;
Under 11/1 1814 en tegn. af farvan
det i Lille Bælt udf. Fr.cia med 
recognoscering for skudlinier,
18/4 1814 en fortegnelse over de 
svenske krav på tegn. og planer vedr 
norske fæst. 5/4 1814 en plan af 
en pavillon i Gltickstadt, 5/6 1814 
to planer fra Gltickstadt i anl. 
af demolering og 15/7 1816 en skit
se af Korsør og omegn. Bindet har



kr

1814-1821

1822-1825

1826-1828

1829-1851

1852-1854

art

pk

pk

pk

pk

276 - 277

278

279

280

281

- 76 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1848»

fortsat;
277. Dækker tiden 1818 - 21 og indh. 

”breve fra adskellige" og ”breve 
af blandet Indhold”.
I bindet findes bl. a.: Under 
29/11 1820 tegn. (2 stk.) af en 
slamkiste og af Esplanaden og 
Toldboden i Kbhvn., 19/5 1821 
et brev med indberetning om fore
læsningerne i anl. af ing.examen 
og 26/4 1821 en skitse af øde
læggelser ved stormvejr i Moltkes 
skanse i Fladstrand.
Register findes i bd. 285.

I pakken er 1 bind breve af blandet 
indhold 1822 - 25. Register findes i 
bd. 285. I bindet findes under 20/4 1825 
en tegn. af en dækstens profil (Frede
riks stenbrud) og 11/7 1825 en betænk
ning om et opmålingskursus for officerer.

I pakken er 1 bind med breve til I. C. 
af blandet indhold 1826 - 28.
Register findes i bd. 285.
Under 22/5 1827 findes en bedømmelse 
fra en afholdt ing.examen, og 11/5 1828 
dommen over inventar!eskriver Balle ved 
I. C.

I pakken er 1 bind med breve til I. C. 
af blandet indhold 1829 - 31.
Register findes i bind 285. Under 24/12 
1829 en sag om cement med udtalelse fra 
"Royal Engineers", 2/6 1850 en tegn. af 
af en ændring af smedehuset på Tøjhuset, 
20/12 1850 en tegn. af et magasin ved 
Rendsborg, og 28/12 1851 en tegn. af en 
bom ved Eppendorf udenfor Hamborg.

I pakken er 1 bind med breve til I. C. 
og af blandet indhold 1852 - 54. Re- ; 
gister findes i bd. 285 - 284. Under 
2/6 1852 findes 5 tegn. af fæstn.anl. 
i Fladstrand, 11/5 1853 en tegn. af
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kr

1852-1854

1855-1857

1818-1859

1841-1842

art

pk

pk

pk

pk

281

282

283 - 285

286

Infil cQrp^^t.g. danske arkiv 1697 ■

laboratoriebygninger på Christians
havn, og 13/4-1?533 en sag om mastic- 
cement (brxigsanvi sning) •

I pakken er 1 bind med breve til Ing. 
corpset og af blandet indhold 1835 - 
1837. Register findes i bindet 28/4 og 
efter I836 i bind II4 - 124« Under 
I7/II-I835 et forslag til indkvarte
ring på Kronprinsessegadens kaserne 
og med skitser.

I pakken er 3 bind.
283« Register over indkomne breve 

1818-36.
284* Register over indkomne breve 

1834-36.
285« Breve til Ing.corpset af blandet 

indhold I838-40. Register findes 
i bind 114-117. Under 3/4-1838 
findes en betænkning med plan 
for Christiansøs forsvar, 6/l2- 
1838 en samling af blanketter,der 
anvendtes ved arméen (prøve fra 
stentirykker), 19/5-1839 en grund
plan af Døvstummeinstituttets 
ejendom i København,23/5-1839 en 
skitse af et skur på Gyldenløves 
bastion i København og lo/5-l839 
en brugsanvisning på brug af as- 
falt-bitumen med priser.

I pakken er 1 bind med breve af 
blandet indhold 1841-42. Register 
findes i bind 117-12o. Under 2/4- 
1841 en liste over arkivalier og 
kort, der skal overføres til Ing. 
corpset, 2/4-1841 to tegninger af 
møllen på Elefantens bastion i 
København, 26/4-1841 en tegn. af 
et arrangement for en 6-punds 
kanon i Rendsborg fæstning, 8/8-
1841 en tegn. af terrain i Kastrup 
23/3-1842 skitse vedr. vandafled
ning i Norgesgade m.v. og juni
1842 diverse lister over underof
ficerer og mandskaber, der over
går €ra art.brg. til ing.corp.
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År

1845-1844

1845-1847

art
pk

pk

287

288 - 289

Ing, corpsets danske arkiv ~

I pakken er 1 bind med breve til I. C. 
og af blandet Indhold 1845 - 44.
Register findes i bd. 120 - 122.
Under 27/5 1845 findes en tegn. af en 
ejendom på Nørrebro, 22/9 1845 en tegn. 
af en badeanstalt for damer på Lange
linie i Kbhvn., 20/5 1844 grundplan 
af en møllebygn. i Schackens bastion 
i Kbhvn., 17/9 1844 en tegn. af linien 
for den østre vandledning i Eb>hvn, og 
15/10 1844 linien for en vestre vand
ledning i Kbhvn.

I pakken er 2 bind med breve til 1. C. 
og af blandet indhold 1845 - .47. Re
gister findes i bd. 122 - 124.
288. Bindet dækker 1845.
289. - - 1846 - 47.

Under 15/1 1846 en blyantstegn.
af Asylskolen på Schackens bastion, 
i Kbhvn., 15/7 1846 en tegn. af 
en møllebygn. på Helmers bastion 
i Kbhvn. og 6/5 1847 en tegn. af 
et krudtmag. i Ålborg.

1804-180'

1804-180’ pk 290 - 291

Ind- og udg. kvartlasrapporter

ved Ing. C. 1804 - 07 vedr.

rigets fæstninger.

I pakken er 1 bind og 1 pakke.
290. Indk. rapporter fra danske fæstn., 

ordnet kvartalsvis pr. år 1804 -07 
dog er Kronborg med op til og med 
1808.

291. Kvartalsrapporter til H. K.H. 
Kronprinsen vedr. hele rigets 
fæstninger 1804 - 07. Rapporterne 
er ordnede kvartalsvis. (Findes
i kopi og i indbundet tilstand), 
sidstnævnte m. tidligere nr. 547.
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1802-1807

art

pk

1807-181C pk

292

295 - 296

- 79 -

Injg. corpsets danske arklv/^^97 - 134^.

Kommissioner og Varia.

Kommissionen til Kronborg fästnings

forbedring.

Pakken har 5 læg med dokumenter efter 
forhandlinger i komm. samt tegninger 
1802 - 07.
læg 1. Skrivelser og tegninger (for

handlingsprotokol) 1802 - 07 .
I skrivelserne en kalke og 4 
planer og snit over stenglaci
set samt gen. Peymans skitser.

Lfig 2. Overslag over omkostninger og 
nogle breve.

Læg 3. General Geddes udkast til Pæstn.s 
forbedring og gen. Peymanns be
mærkninger .

Læg 4. 2 mapper med overslag over om
kostninger.

Læg 5. Diverse tegninger.
Litra A. Generalplan.

- B.
C. En del af Kronborg.

- E. Souterrain.
F. Snit div.

- G. -
End.v. div. snit, tegn. af sten- 
glaciset og af en proj. kaserne- 
by gn.

UB. Se også pk.4 i Danske Ing.det.e arkiv.

Varia.

I pakken finde 4 bind.
295. 1 bind med Int. Quaddes indberet

ninger om anbringelse af lynafle
dere på krudtmagasiner i Fr.cia., 
Randers, Hals, Fladstrand og Ky- 
holm, med skitser. 1807«



År

1807-1810

1801-1814

1801-1807

ar±-

plc 297

- 8o -
Tng. cnrpaftta ft-pkiv “ 1843«

Varia fortsat:
294. 1 bind med fortegnelse over de 

mil. bygn. i Kbhvn. Bagest i bindet 
er grundejendomsplaner af de be
skrevne bygninger. Hver bygning er 
fuldt beskrevet med henblik på 
fremtidig vedligeholdelse ved kgl. 
hof-fontaenemester Friis ( de så
kaldte flikarbejder). 1810.

295. 1 bind med breve vedr. Kbhvns. 
belejring i 1807, ordrer og breve 
til Ing. C. vedr. istandsættelsen 
af fæstningen. Registratur er 
indlagt. Ved nr. 11 er en flygtig 
skitse af en redoute syd for Vi
benshus. Enkelte af brevene giver 
oplysninger om navne, funktion m.v.

296. 1 bind med breve vedr. kommissions
forhandlinger 1807 - 08 om anlæg 
af defensive værker til dækn ing
af Kbhvn. udenfor søerne, behov 
for skansetøj ti! en armé på 
25.000 mand og om anlæg af defen
sive værker ved Nyborg fæstning. 
Registratur er indlagt. Bagesit i 
bindet findes tegn. af: Croquis 
af Nyborg fjord med indtegnede 
batterier, detailtegninger af div. 
anlæg ved Nyborg fjord.

Kystdefensionsanlæg 1801 - 1814.

I pakken er 1 bind med udg. breve fra 
I. C. vedr. Kystdefension i kongeriget 
1804 - 08 samt G. C. C. s ordrer til 
I. C. 1801 - 07. Registratur er indlagt. 
Vedr. kystdefensionsanlæg: se oberst 
V. Prangens arkiv pk. 5.
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Ir.

1801-1808

1807-1808

art

pk

pk

298

299

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1843.

I pakken er 1 bind I80I-08 med breve 
til Ing. corpset fra tilsynsmasndene ved 
diverse kystbatterier, breve fra Ing. 
corpset til de udsendte ingeniør-offi
cerer, breve til Ing.corpset fra amt- 
mændene, fra general Moltke (Nørrejyl
land) og afleveringsforretninger samt 
16/5-1805 en fortegnelse over tilsyns- 
masndene og forrest i bindet en beskri
velse af de i I8o5 eksisterende anlaeg. 
i bindet er indlagt et register, og der 
findes flg. tegn.: Afd. 8 nr.4, 11/3 - 
I8o4 en tegn. af Aarhus med batterierne 
nordøst for byen, afd. 12.nr.8. 21/7 - 
I8o7 en tegn. profil af et batteri ved 
Strib, afd. 22,nr.2. 5/2-I80I en kalke 
af Præstø Rhed med indtegnede batterier, 
afd. 22,nr.3y l?/2-l8ol en plan af 
Grønsund og Bogøsund med projekterede 
batterier, afd. 22,nr. I3, I0/3-I80I 
en tegning af indløbet til Kalundborg 
og Asnæs med indtegnede batterier og 
planer og profiler, afd. 22, nr.14,15/3 
I80I en tegn. af indløbet til Holbæk 
fjord med indtegnede batterier, afd.22. 
nr.l7,25/4-lf5ol en tegn. med planer og 
snit af redouter og skanser ved Bogø- 
sund og Grønsund, afd.22,nr.18, 6/6 - 
I80I en tegn. af en polygon og redouten 
ved Holbæk og med profiler.afd. 23^nr4. 
19/12-1804 en tegn. af farvandet og 
terrain ved Fladstrand og afd.28 .nr.18. 
19/8-1805 en tegn.,plan,snit og facade 
af en hestemølle på Kyholm.

I pakken findes 1 bind med rapporter, 
forslag og breve vedr. Kystdefensions- 
anla^ i kongeriget I8o7-o8. I bindet er 
indlagt et registratur, og det har flg. 
tegn.: I afsnit 2 en tegn. af to batte
rier på Skansehage ved Halsnæs, i 
afsnit 3 en tegn. af værkerne på Skanse 
hage, afsnit 6 en skitse af kystdefen- 
sionen ved Korsør, en tegn. af befæstn. 
af Lilleø ved Korsør, en samlet plan* 
over anlaegene ved Kor sdr. af snit 7 en 
plan af anlæg på Falster og
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1807-1808

1807-1811

art

pk

pk

299

500 - 502

Ing. corpsets danske arkiv 1697 - I848.

fortsat:
og Låland, afsnit 8 planer af anlæg på 
Masnedø og Falster, afsnit 9 en plan af 
anlæg ved Indløbet til Kalundborg, af
snit 10 en tegn. af anlæg ved indløbet
til Præstø, plan af en skanse ved Heste
hoved på Falster og Ulfshale på Møn, 1 
afsnit 11 en plan af et anlæg på Spods-
bjerg og ved Tårs færge, et kort over 
farvandet mellem Spodsbjerg og Tårs m. 
indtegnede batterier og i afsnit 16 fin- 
des en ekstrakt af indk. rapporter fra 
samtlige kystbatterler m. h. t. krudt- 
magasiner.

I pakken er 5 bind vedr. kystdefensionen 
1807 * 11.
500. I bindet findes breve fra den dan

ske Ing.bgd. til personer ved de 
forskellige anlæg 1807 - 10. I 
bindet er indlagt et reg.

501. Kopibog for breve fra I. C. til div. 
personer kystdefensionen vedr. (især 
ing.off.) 1811 - 14. Ingen reg.

502. Indg. breve til I. C. for 1809 fra 
detacherede ing.off. ved kystdef. 
anlæg. Et reg. er indlagt. I bindet 
findes flg.tegn.: En tegn. af krudt
mag. i Hals skanse, 24/5 1809 en 
plan af batteri ved skoven på Hinds- 
holm, 25/6 1809 en tegn. af batteri
er på Langelands nordspids, 8/10 
1809 en tegn. af et batteri ved 
Kallehave færgegård og 10/5 1809 
en plan med profiler af batteri
erne ved Skansehagé, Rørvig samt 
på en skr. af 14/1 1809 et søkort 
af farvandet ved indløbet til Isse- 
fjord.
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Ing.corpaeta danake arkiv 1607 -

1810-1814 pk 3o3 - 3o6 I pakken er 4 bind vedr. Kystdefen
sive anlaqg l8lo-14*

3o3* Indkomne breve fra detacherede in
geniørofficerer iSlo. For hver person 
findes et register. I bindet findes 
flg. tegn.: Caroc en tegn. af et 
batteri på Skagen og ved Hurup.

3o4* Indkomne breve fra detacherede in- 
geniøroffioerer ISII. I bindet findes 
flg. tegn.: Prangen. en tegn. af re
douten ved Fanefjord og af farvandet 
mellem Falster og Møn, en plan af bat
teriet på Kraghaven, en plan af batte
riet ved Gedser fyr.

NB.I bindet er registratur for hver per
son.

3o5* Indkomne breve fra diverse personer 
kystdefensionen vedrørende 1S12-14- I 
bindet er indlagt register og det in
deholder flg. tegn.: Prangen. tegn. af 
batteri ved Korshavn (Arø), tegn. af 
batteriet ved Spodsbjerg og redouter 
på Badstuen ved Korsør Rhed, Purgan. 
tegn. af Fruensvænge batteri på Lange
land.

3o6. Parolbefalinger samt ind- og udgåe
de breve 1S13-14. I bindet er indlagt 
registratur og det indeholder flg. teg.
1 korrespondance afd. et kort med ind
tegnede batterier i Lille Bælt, skitse 
af ældre anlæg på Fanø, 2 tegn. af bat
teri ved Strib odde og indskæring for
2 kanoner ved Ruben mølle. 1 tegn. af 
batteri ved Skjærbæk mølle og et em- 
placement ved Kongebroen ved Middel
fart, batterier ved Hindsgavl, 3 tegn. 
af batterier og skanser på Fænø og et 
croquis af Ellegaards batteri ved Føns
skov Odde samt 1 batterianlæg yed Snog- 
høj og en flekke og 2 redouter ved 
Skodborg aa ved Kolding.
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Ir.

1777

1784-1857

1777-1804

art

pk

pk

3o7

3o5^ - 312

Ing.corpsets danske arkiv 16Q7 -

DftffinsjlonaHQjainAssiop^. af .621x1777»

Kommissionen bestod fra 6/1-1777 til 
3/11-1865 og havde til opgave at give 
betaenkning om Københavns forsvar mod 
søsiden. Registratur se bind 317« 
Defensionskommissionens arkiv blev 
iflg. Marineministeriets ordre af 6/II- 
1865 afleveret til Ing.corpset og for
tegnelsen findes i bind 32o.

NB. Se også bind 2o i Ing.corpsets dan
ske arkiv.
Pakken indeholder 3 betamkninger (fbre- 
sillinger).

1. Defensionskommissionens forestilling 
af 8/6-1784- Heri flere tegninger af 
piloteringer og slyngværker samt gene
ral V. Huths særlige forslag med en 
større tegn. af værker på rheden.

2. Defensionskommissionens forslag af 
7/4-1786 (Trekroner) med 12 bilag, li
tra A - M. I forslaget er en nøje plan 
af Trekroner og bilagene indeholder 
detailletegninger af piloteringen.

3. Oberst Prangens betænkning vedr. 
Trekroner af 2o/4-l837.

Pakken indeholder 5 bind med Defensions 
kommissionens protokoller. 1777 •- I8o4. 
I rækkefølgen mangler protokoller I784 
- 1786 og 1787 - 1801 er brændt, se 
Pk 319, heri forklaring.

3o8. Kopiprotokol, litra A, dækker tiden 
13/1-1777 - 4/10-1784. I bindet findes 
flg. tegn.: 27/1-1777 et kort over 
farvandet København - Mddelgrunden, 
18/3-1777 samme kort, 28/7-1777 et 
kort over Refshalen, 2o/8-1777 et kort 
over Stubben, 2/9-1777 et kort over 
Prøvesten, 23/l2-178o 6 stk. tegn. 
vedr. pilotering etc. ved Trekroner, 
Stubben og Prøvesten, 12/1-1788 en 
tegn. af pilotering etc. ved Refshalen, 
Stubben og Prøvesten.
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År

1777-1804

1804-1858

1858-1857

art

pk

pk

515 - 515

516 - 517

Ing. corpsets danske arkiv.1697 ~ 184^«

509. Kopiprotokol, Itr. B. dækker 
tiden 19/7 - 50/12 1786.

510. Kopiprotokol, Itr. I. dækker 
tiden 26/7 - 7/6 1601. Under 24/1
1601 findes 2 tegn. af et værk på 
Trekroner, i bindet findes desuden 
afskrifter af betænkninger 1740
og frem.

511. Protokol, litra K. dækker tiden 
5/6 1601 - 5/10 1602. Under 51/7
1602 findes en tegn. af piloterin
gen i forb. m. 5 grundsatte skibe.

512. Protokol, litra L. dækker tiden 
6/10 1602 - 17/5 1604. Under 27/10 
1602 findes et kort med lodskud 
fra 5 - kroner, 25/5 1605 en tegn. 
af en skibsangel (sejlhindring)
7/6 1605 en tegn. ned lodskud og 
do. 5/5 1604.

I pakken er 5 bind ned Bef.comn. s 
protokoller 1604 - 56.
.515. Protokol, litra M. dækker tiden

16/5 1604 - 15/11 1809. I bindet 
er under 21/11 1604 en tegn. af 
tilhugne sten til 5-kroner, 15/12 
I6O4 en detailtegn. écf bolværk 
på 5-kroner, og 15/6 1608 en plan 
af terrainet fra Nexø by til Fre
deriks stenbrud.

514. Protokol, litra H. dækker tiden 
15/11 1805 - 22/5 1615.

515. Protokol, litra 0. dækker tiden 
15/5 1615 - 22/1 1656.

I pakken er 2 bind med Bef.comm.s 
protokol 1658 - 57 og en senere reg. 
for alle bind 508 - 17.
516. Protokol for Bef.comm.s for tiden 

15/1 1656 - 26/6 1657.
517. Registratur 1777 - 1657 for pro 

tokollerne 506 - 17 ( se også 520).
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art

1822- 185^ pk

1858-1865

1804-1865

pk

pk

318

31^

32o - 323

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1840.

Pakken har 2 med indkomne breve og 
udgåede breve 1822-34*

a. Ind- og udgåede breve 1822-29* Vas- 
sentlig stammende fra general Haffners 
bo.

b. Indkomne breve og rapporter l83o-34* 
I lampet findes en mappe med redegørel
ser for defensionstårne l83o-35* I denm 
mappe findes flg. tegn.: Maximilianske 
tårne, - et tårn i Menin (plan og snit) 
et Montelamberttårn (plan og snit)
Jiørne Castel 1796 (plan, snit og facade 
og en lynette ved Kamur (plan og snit).

1 pakken er indkomne breve til kommis
sionen 1338-65 ordnet i årgange. Føl
gende tegninger findes: 1835 en tegn. 
af kanontappe, 1836 en plan af Trekro
ner. 1839 en tegn. af magasin- og vå
benhus på Trekroner, I846 en kalke af 
s-fronten eg i 1853 en redegørelse for 
tabte arkivalier ved en brand på Gam
melholm den 7/2-I853 samt Ing.corpsets 
plan for Københavns søbefæstning.

Pakken indeholder 1 bind og 2 pakker.
1 laqg (bind) mangler (nr.321) og herom 
vides intet.

320. Defensionskommissionens registra
tur 1830-65* Indklæbet i bindet er en 
kopi af en fortegnelse over kommissio
nens arkiv ved afleveringen til Ing. 
corpset den 28/11-1865*

321. Mangler.
322. I pakken er der 3 la?g.

1. lieget har en forsvarsplan for Samsøe 
og Kyholm og endvidere en betænkning 
om defensionen af Kyholm havn I80I-03.

2. Indkomne breve fra kommandanten på 
Kyholm I804-08. Registratur er indlagt, 
læget er ordnet årsvis I804-08. 10o5 
har 3 stk. tegninger. Tegn. af kaserne 
på Kyholm, tegn. af vagthus og krudt
magasin samt proviantmagasin, tegn. af 
et batteri på Lillesøeshage.
Der findes inventarium I8o5-o7*



År. art

87 - I
Ing.corpsets danske arkiv 1697 - 1343.

1804-1865

1819-1840

pk 324 - 329

Udgåede breve fra Kyholm I3ol. Heri er 
3 kalker: batteri på Kyholm, øerne om 
Samsøe og en del af Samsøe endvidere 
2 fotonegativer af kort over Kyholm 
med befæstninger og af kasernen her 
I80I-I7.

323. Pakken indeholder 2 laeg.
a. Papirer fra kommandanten af I8o2 

vedr. Kyholms besfæstning.
b. Korrespondance med håndværksmestre 

vedr. Kyholm.
NB. 3e endvidere general v Huths arkiv, 

Pk 1, laeg 2 vedr. havneprojekt på 
Kyholm.

DfimolerXngskopiniisgiQneji.

Kommissionen havde ansvaret for byg
ningsarbejder på demarkationsterrainet. 
Ved placat af 13/lo-l324 ordnes bebyg
gelsen på fæstningsområder, og ved 
placat af 15/5-1^340 (kgl. resolution 
af 8/5 s.å.) ophæves kommissionen, og 
dens arkiv afleveres til Ing.corpset, 
og dækker tiden I3l9-4o.

I pakken er 6 bind.

324. Kopibog 1319-24.
326. ” 1324-31.
327 ’’ 1331-40.
325. Bog over indk. breve l329-4o.
323. ” ’’ ” " 1319-29.
329. Registratur over indkomne breve

1335-40.
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År art nr. Inc. corpsets danske arkiv^^97 - 1848.

Hovedkvarterets parolbefalinger.

1808-1812 1808 - 1612.

pk 530 Parolbefelinger for 1808.
pk 351 - 1809'.
pie 332 - 1810.
pk 333 - 1811.
pk 334 - 1812.

Kongens parolbefalinger.

1815-1847 1813 - 1647.

pk 333 Parolbefalinger for 1813 - 14.
pk 336 - 337 - 1815 - 21.
pk 338 - 539 - 1822 - 29.
pk 340 - 541 - 1830 - 36.
pk 342 - 3U - 1837 - 47.

Ing. C.s samling af parolbefalinger

incj • egne corpsbefalinger, gouverne-
mentsbefalinger og armébefalinger.

1809-185 1809 - 54.

pk 345 - 346 345. Parol-journal 1809 - 32.
346. - - 1833 - 54.

NB; Fortsættes il. C.s arkiv 1848-1932.

Ing. C.s etater ( anciennité).

1697-1860 1697 - 1860.
Heri kgl. ordrer om avancement,
generalitets - -
patenter og skattelister.

1697-1765 pk 348 Pakken indeholder 4 bind, som er numme
reret med de gi. nr. 1 - 4.
1. Kgl. ordrer vedr. avancements 1697-

1731. I bindet findes også ordrer
til fæstn, arbejder, til orlov m.v.



art
- 89 -

Ing.corpsets danske arkiv 1697 - I848.

1697-1763

1724-1795

1796-1860

pk

pk

pk

348
(fortsat)

349

350

særlig i ældste del af bindet. Bindet 
har indlagt register. Bindet vedr. 
holstenske Fortifikationsetat.
Kgl. ordrer vedr. avanceirents 173o-63« 
Bindet vedr. holstenske Fortifikation 
etat. Heri også rejsetilladelser m.v. 
Bindet har indlagt register.
Genparter af paritationspatenter, ud
nævnelser m.v. Bindet vedr. holstenske 
Fortifikationsetat og har et indlagt 
register 1729-53«
Genparter af paritationspatenter, ud
nævnelser m.v. Bindet vedr. holstenske 
Fortifikationsetat 1755-63

Pakken indeholder 3 hind, der er num
mereret med de gamle nr. 5-7«
Kgl. ordrer vedr. avancement og for
flyttelse. Bindet vedr. Danske Forti
fikationsetat 1724-44. Register er 
indlagt senere, fortsætter i bind 6.

6. Kgl. ordrer vedr. avancement og for
flyttelse vedr. danske Fortifikations
etat 1745-63« Register findes bagest 
i bindet.
General Kommissariats Collegiets breve 
til Ing. corpset vedr. avancement og 
forflyttelse 1773-95« Senere register 
er indlagt.

Pakken indeholder 5 bind med breve 
fra General Komjnissariats Collegiet 
vedr. avancement og forflyttelse m.v. 
Bindene har deres gamle numre 8-9 og
29-31.

8. General Kommissariats Collegiets breve 
til Ing.corpset vedr. avancement m.v. 
1796 - I800.
General Kommissariats Kollegiets breve 
til Ing.corpset vedr. avancement m.v. 
I80I-06.



- 9o

År

1796-1860

1774-1855

1805-1850

1805-1806

1806-1809

art. Tng. nnrpflAt.H HnnakP fl-pkiv^^97 " 184Ö«
pk

pk

pk

550

551

552

555

29. Kgl. bestallinger 1746 - 74 og 
depechegebyr-regnskab 1774 - 89.

50. I. C. s etat og anciennité 1808 - 
50. Bindet indeholder pr. år lister 
over de i corpset og i nr. værende 
officerer 1808 - 50 og over corp
sets civile personale 1808 - 50.

NB; Da ”Bekientgørelse''af Avancement, 
Forflyttelse og Afgang begynder 
i 1808 er dette måske forklaringen 
på det tomme interval 1806 - 08.

51. I. C. s etat og anciennitél851 - 60.

Pakken har 5 læg.
1. Kopier af kgl. ordrer og parita- 

tionspatenter m. m, bl. a. regle
ment f. Ing, C. og div. bekræf
telser på corpsets rang.

2. AnOiennité for I. C. 1774.
5. Etats og anciennitetslister

1788 - 1855.
4. Patent for Danske Fort Etat 1726.
5. Breve og lister over ing.officerer 

og understb.betjente i anl. af 
kopskat og rangskat 1762 - 89.
(GI. nr. 54).

Ingeniørexamen 1805 - 50.

I pakken er 6 bind gi. nr. 55 - 40. 
55. Ing.Int. Harbou 1805.
56.
57.
58.
59. 
40.

Quaade
Kæder
Gedde
Beichmann 1806. 
Vosgraff 1810.

I pakken er 6 bind, gi. nr. 41 - 46. 
41. Ing.Int. Hindenburg 1806.
42
45.
44.
45.
46.

Hoff
Schumacher
Friis
Junge
Suenssen 1809.



91

År

1810

1810-1815

1821-1826

1826-1827

1826-1027

art

pk

pk

pk

pk

pk

354

355

356

557

35Ö

Ing. corpsets danske arkiv

I pakken er 4 bind, gi. nr. 47 - 50.
47. Ing.lnt. Nissen 1810.
48. - Wethje
49. - Sibbem
50. - Lund

I pakken er 6 bind, gi. nr. 51 - 56.
51. Ing.lnt. Heinen 1810.
52. - Coch
53. - Schlegel 1812.
54. - Grove
55. - Fibiger
56. - Nehus 1815.

I pakken er 6 bind, gi. nr. 57 - 62.
57. Ing.lnt. Møller 1821.
58.
59.
60. 
61. 
62.

Ræder sen. 1821 
Ræder jun.
Nyegård 
Krag
Kellner 1826

NB. Vedr. Int. Kellner, se også pk. 557.

I pakken er 3 bind, gi. nr. 63 
65. Ing.lnt. Kellner 1827.
64. - du Plat 1826
65. - du Plat

I pakken er 5 bind. gi. nr
66. Ing.lnt. Bracht 1826.
67. Bracht -
68. Ramlau 1827.
69. Ramlau -
70. Bonnez -

66 - 70.

65.

Efter 1830< Se Den kgl. mil. Højskoles arkiv.



kr

1808-1813

1687- 1867

1785-1868

art

pk.

pk.

pk.

92 -

Ingenlørkorpsets arkiv før 1848.

Varia.

Telegrafen i Nørrejylland.

1808 - 1815.

Pakken har 5 læg.

1. Instruktioner, læreregler og 
signallexikon 1808 - 13.

2. Indberetninger og forslag 1810.
Nr. 108 (Ltr. C) har vedlagt en 
tegning af telegrafen og i teksten 
er små skitser.

3. Kopibog for telegrafbestyreren 
15/10 1810 - 19/1 1813.

NB;Alle dokxamenteme viser hen til, 
at ”Den optiske Telegraf” oprette
des under den kommanderende general 
i Nørre-Jylland Tellequist ved major 
A. Moltke fra 3. jydske Inf. reg. 
Telegrafen bestyredes af kaptajn 
J. E. Adeler.
Linien gik fra Skagen - Helgenæs over 
Århus og Samsø til Refsnæs.
I gen. V. Huths privatarkiv,
pk.l, læg 5 b findes omtalt, at 
vejkorpsets officerer har opsat tele
grafen (1801 ?).

Forordninger etc. vedr. vejvæsen 
1687 - 1867.

Samling af brandreglementer etc.
1783 - 1868.
København og Rendsborg.

NB: I Ing.C.'s arkiv I848-1932 findea under 
Varia: kort oversigt over vejtjenesten.
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Ingeniørkorpsets norske arkiv.

Dette arkiv rummer Ingeniørkorpsets norske del, idet 
norske fortificationsetats (ing. detachements) eget arkiv 
findes i Oslo (Rigsarkivet her).

Arkivet er opstillet som Ingeniørkorpset har haft det 
stående før afleveringen, jfr. de oprindelige røde numre på 
bindene.

Arkivet spænder over tiden 1764 - 1813, altså fra 
Ingeniørkorpsets oprettelse til afståelsen af kongeriget 
Norge. Arkivalier fra tiden før 1764 findes altså ikke i 
dette arkiv, men må søges i Rigsarkivet.

Ved Ingeniørkorpsets oprettelse d. 29/12 1763 deltes 
tjenesten ved, at de tidligere fortificationsetater videre- 
førtes som henholdsvis danske, norske og holstenske ingeniør
detachementer. I en kort periode - 11/7 1803 - 25/1 1816 - 
kaldtes detachementerne for Ingeniørbrigader.
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Indholdefortegnelse til Ing.C.s norske arkiv.

ca. 1750 - 1814.

Bygningsprojekter og indg. breve......... side 95 - 96
Kgl. ordrer, Gen.Comm. Col.s breve,
I.C.s jcorrespondeince og indk. breve
vedr. norske fæstninger 1750-1800.........  - 96 - 101
Gen. komm. Coll.s ordrer vedr.
de norske fæstninger 1801 - 15............  - 101

Korrespondance 1770 - 1815................. - 101 - 102
Registratur og indk. breve og
forestillinger 1801 - 15....................- 102 - 104
Indk. rapporter vedr. norske fæstn.
1777 - 1815................................. - 104 - 105
Diverse 1755 - 1802........................  - 105 - 106



- 95 -
År art nr. Ing.corpsets norske arkiv 1750-1814.

Byggepro.jekter og indg. skrivelser.

1766-1771 bd 1 Norske I^yggeprojekter og indg. skr. 
1766-71. I bindet findes en tegning af 
en barak i Kongsvinger 1767 samt en 
tegn. af ducerspade, 10/9 1770.

1771-1782 bd 2 Norske byggeprojekter og rapporter over 
disses fremgang samt indg. skr. vedr. 
norske fæstninger 1771-82.
I bindet findes flg. tegninger:
Frederiksteen 1772 (Donjonens sløjf
ning).
Kongsvinger 1773 ( nye bygninger), 
Bergenhus 1773 (bro),
Kongsteen 1778,
Frederikstad 1778.

1783-1792 bd 3 Norske byggeprojekter og rapporter uver 
disses fremgang samt indg. skr. vedr. 
norske fæstninger 1783-92.
I bindet findes flg. tegninger:
Bergenhus 1787 (bro).
Aggershus 1790 (art, bygn.), 
Frederiksteen 1790 (fortet Overbjergei

og laboratorium,
Kongsvinger 1789 (nye bygn.), 
Trondhjem 1789 (arsenal, værksted).

1793-1800 bd 4 Norske byggeprojekter og rapporter over 
disses fremgang samt indg. skr. vedr. 
norske fæstninger 1793-1800.

1801-1806

i
1

bd 5 Norske byggeprojekter og rapporter over 
disses fremgang samt indg. skr. vedr. 
norske fæstninger 1801-06.
1 bindet findes flg. tegninger:
Aggershus 1803 (Kinidttåm), 
Frederiksteen 1805,
Aggershus 1805 (profiler).

1807-1813 bd 6 Norske byggeprojekter vedr, norske
fæstninger 1807-13.
I bindet findes flg. tegninger..



År art

- 96 -

Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814.

1807-1813

1750-1763

1765-1767

bd

bd

bd

fortsat;
Christiansholms fæstning 1808 (Labora

torium),
1808 (plan),

Aggershus 1807 (profiler),
Christianssand bastion 1808 (plan) og 

(profil),
Kongsvinger 1808 (klokkhus), (lavethus), 
Aggershusl810 (Vedels batteri)(vagthus), 
Frederiksstad 1810 (Bjørnen, plan og

profil),
Kongsvinger 1810 (krudttårn),
Christianssand 1810 (Laboratorium), 
Bergenhus 1809 (plan og profil)(lavet

by gn. )(krudtmag.)(kugleovn), 
Trondhjem 1809 (art. exercerhus). 
Aggershus 1811 (slaveri),
Kongsvinger 1811 (plan og profil), 
Christianssand 1811 (kugleovn),
Isegran (skur),
Frederiksteen 1811 (skur),
Kongsvinger 1811 (halvtag, profil), 
Bergenhus 1811 (plan).

Kgl. ordrer, Krigsdirektoriets breve
(Generalkomm. Kollegiet). Ing.korpsets
korrespondance og indk. breve vedr,
norske fæstninger.

Kgl.ordrer 1750-63 og Ing.korpsets 
korrespondance og indk. breve 1764.
Heri inventarium 1763 for de norske fæst
ninger, plan af Trondhjem 8/12 1764. 
Bindet har register bagi for året 1764.

Gen. Komm. Koll. ordrer og Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1765-67.
Årsvis findes register over indk. skr. 
Flg. tegn. findes i bindet;

Frederikssteen (Frederikshald) 1/8 
1765 (terraintegninger),
Frederiksstad 1765 (lavethus), 
Trondhjem 1766 (terraintegn.), 
Frederikssteen 1767 (snit af proviant-

hus)
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År

1765-1767

1768-1772

1775-1774

1775-1776

1777-1778

1779-1780

jaclL.

bd

bd

bd

bd

bd

bd

8
'.fortsat)

9

lo

11

12

13

Bindet har årsvis register over ind
komne skrivelser.
General Kommissariats Kollegiets or
drer, Ing.corpsets korrespondance og 
indkomne breve vedr. norske fæstninger 
1768-72. I bindet findes flg.tegn.: 
Kongsvinger 1768 (infanteri kaserne), 
Christiania 1769 (Kommissariats gård), 
Trondhjem 177o (bolværker), 
Frederiksstad 1772 (kommandantbolig), 
Christianssten 1772 (krudtmagasin). 
Bindet har årsvis register over indk. 
breve.
General Kommissariats Kollegiets or
drer, Ing.corpsets korrespondance med 
norske fæstninger og indk. breve fra 
disse 1773-74«! bindet findes flg.tegn 
Munkholm 1773 (bageri),
A.ggershus 1774 (håndmølle).
I bindet er indlagt senere register 
over indk. breve 1773-74«
General Kommissariats Kollegiets or
drer, Ing.corpsets korrespondance med 
norske f^pstninger og indk. breve vedr. 
disse 1775-76.
I bindet findes følgende tegninger: 
Trondhjem 1776 (grundejendomstegning 
ved arsenalet). Ky registratur er ind
lagt.
General Kommissariats Kollegiets or
drer, Ing.corpsets korrespondance; med 
norske fæstninger og indk. breve vedr. 
disse 1777-78. I bindet findes flg.teg 
Frederikssteen 1777 (kasemat), 
Bergenhus 1777 (hovedvagt etc.), 
Trondhjem 1778 (bro).
I bindet er indlagt ny registratur, 
hvert år for sig.
General Kommissariats Kollegiets or
drer, Ing.corpsets korrespondance med 
norske fæstninger samt indk. breve 
vedr. disse 1779-8o.



Ar

1779-1780

1772-1794

1773-1792

1785-1786

art

bd

bd

bd

bd

13

13a

13b

14

- 98 -

Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814.

fortsat:
I bindet findes flg. tegninger:
Frederikssteen 1779 ( ny tenaille), 
Christianssteen 1779 ( tårnet ).

I bindet er indlagt ny registratur, 
hvert år for sig.

Inventar-opgørelser for norske fæst
ninger :
1. Aggershus, artilleri inventarium 

1790 bog.
2. Aggershus, oversigt over mandskabs

styrke og krigsfomødenheder pr. 
18/10 1777, bog.

5. Bergenhus, artilleri inventarium 
1790. Byggeprojekter for Bergenhus 
fæstning 1772-94.

4. Christiansand, artilleri inventa
rium 1789.
Overslag, udkast og raissonnements 
vedr. Christiansholm og Odderø 
1773-89.

5. Blakier - fæstning, opgørelse af 
inventar 1790.

Indeholder status over norske fæst
ninger, 1773-92, projekter, inventa
rium og hist. redegørelser:
1. Frederikstad 1772-92.
2. Frederiksten 1774-92. Heri en bog 

om fæstn. hist. 1777.
3. Frederiksværn 1775.
4. Kongsvinger 1773-90.
5. Trondhjem 1777-90.
Alle lægene har indholdsfortegnelse. 
Der findes enkelte detailtegninger.
NB: Ordrer og breve mellem 1781 og 
1784 findes ikke.

Gen.komm. koils. ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger. 1785-86.
I bindet findes tegn. af tiræmagasin 
på Christiansteen 1786. Nyere regis
tratur er indlagt.



kr

1787

1788

1789

1790

1791

art

bd

bd

bd

bd

bd

15

16

17

18

19

- 99 -

Ingeniørkorpsets norske ykly 1750-1814.

Gen,komm.kolls. ordrer, Ing.ko]?psets 
korrespondance samt indk, breve vedr. 
norske fæstninger 1787.
I bindet findes flg. tegninger:
Dybingsholm og Odderøen (profiler af 
batterier), (-do-) 10/12 1787.

Nyere registratur er indlagt.

Gen.kommkoll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1788.
I binder findes flg. tegninger:
Aggershus 12/4 1788 Cstøtte til 
Kongens bastion).

I bindet er indlagt en nyere registra
tur.

Gen.komm.koll.s ordrer, Ing.koiTpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1789.
I bindet findes ingen tegninger, indlagi 
er en nyere registratur.

Gen.komm.koll.s ordrer , Ing.korpsets 
korrespondance samt indkomne breve vedr. 
norske fæstninger 1790.
I bindet findes flg. tegninger:
Ved skr. nr. 24 et bastionært grund
rids, sted ukendt.
Ved nr. 39 en plan af Aggershus slots 
øverste etage.

I bindet er indlagt en nyere registra
tur.

Gen.komm.koll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1791.
I bindet findes flg. tegninger:
Ved skr. nr. 17 en plan af Frederik- 
stad med hele omegnen samt en tegn. 
af et blokhus.
Ved nr. 33 og 34 tegn. af kinidttåm 
(Aggershus?).
Ved nr. 34 tegn. af krudttårn i 
Frederikstad,
Ved nr. 52 plan af Frederikstad og 
Kongsten.



År

1791

1792-1793

1794-1795

1796-1797

art

bd

bd

bd

bd

19

20

21

22

loo -
Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814.

fortsat;
I bindet er indlagt en nyere registratur.

Gen.komm.koll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1792-93.
I bindet findes flg. tegninger:
Ved nr.2 1792 principtegn. vedr. pumper 
og vandstand.
Nr. 9 1792 snit vedr. Kongsten.
Ved nr. 18 1792 en lille tegn. fra 
Aggershus (Myntens bastion).
Ved nr. 27 1792 en skitse fra Trondhjem.
- - 29 1792 plan af skole i Aggers

hus.
- - 31 er 2 tegn. ukendt provinienca
- - 44 1792 3 stk. tegn. af bro og

port ved Munkholm.
- - 44 1792 en tegn. af en nødbro

ved pr. Carls bastion på
Aggershus.

- - 10 1793 en plan af Sveresborg
m.m. ved Bergenhus.

I bindet er prl år indlagt nyere regi
stratur.

Gen.komm.koll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indk. breve vedr. 
norske fæstninger 1794-95.
I bindet er ingen tegn. Der er pr. år 
indlagt nyere registratur.

Genn.komm.koll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt indg. breve vedr. 
norske fæstninger 1796-97.
I bindet findes flg. tegn.:
Ved nr. 20 1796 en tegning af Trondhjem 

langs elven.
- - 27 1796 et profil fra et batteri:

Hevig-bugten.(2 stk.). 
Plan af befæstning på Laugmands-holmen 
ved Christiansand.
Ved nr. 69 1797 en tegn. af Stangens

bastion på Bergenhus.
I bindet er indlagt pr. år en nyere 
registratur.



År

1798-1799

1800

1801-1813

1770-1771

art

bd

bd

bd

bd

23

24

25

26

Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1^14.

Gen.komm.koll.s ordrer, Ing.korpsets 
korrespondance samt Indg. breve vedr. 
norske fæstninger 1798-99.
I bindet findes Ingen tegninger, men det 
er forsynet med både ældre og nyere 
registratur.

Gen.komm.koll.s ordrer. Ingeniørkorpsets 
korrespondance samt Indg. breve vedr. 
norske fæstninger 1800.
I bindet findes Ingen tegn. men en nyere 
registratur er Indlagt.

Generalkommlssarlats-kolleglets ordrer
vedr. norske fæstninger.

Gen.komm.koll.s ordrer til Ingeniør
korpset vedr. norske fæstninger 1801-13. 
Heri også enkelte rapporter fra norske 
fæstninger.
Registratur findes årsvis 1 bindet.
I bindet findes flg. tegninger;
Ved nr. 22 1804 en situationsplan,

Trondhjem.
- - 31 1804 tegn. af materlalhus,

Kongsvinger.
- - 11 1805 tegn. af skur til kanon-

Chr Ist lansand.
- - 19 1805 tegn. af magasin - Fre

derikstad.
- - 24 1805 en tegn. af et slavehus

1 Frederikstad.
- - 40 1805 en tegn. af exercer - og

ridehus 1 Aggershus og
- - 29 1806 et udkast til et ekser-

cerhus 1 Christiansand.

Korrespondance m. v.

Ing.korpsets korrespondanceprotokol for 
Norge 1770-71.
Bindet har register.
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År

1807-1813

1803-1805

1807-1813

1801-1804

1805-1808

art

bd

bd

bd

bd

bd

27

28

29

50

31

Indeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814,

Forestillinger til Gen.komm.koll. vedr. 
norske fæstninger 1807-13.
Bindet har register.

Korrespondanceprotokol for Ing.korpsets 
breve til de norske fæstninger 1803-05. 
Nyere register er indlagt.

Kopibog for Ing.korpset over breve til 
Ing.brigaden i Norge 1807-13.
Bindet har register.
NB: Hærplanen af 11/7 1803 indførte 
betegnelsen Ing.brigader i stedet for 
de tidligere kaldte ing.detachementer. 
Denne ordning ophævedes igen ved arme- 
planen af 25/1 1816, og detachements
betegnelsen genindførtes.

Registratur og indk,
linger.

breve og forestil-

Indkomne breve fra de norske fæstninger 
1801-04.
I bindet findes flg. tegn.:
Ved nr. 81 1801 en tegning af Dragens 

bastion m. v. i Frederik 
sten.

- - 94 1802 en tegn. af Kongs-
vinger fæstning med 
snit.

- - 136 1803 en tegning af Frede
rikstad fæstning.

I bindet er indlagt en nyere registra
tur.

Indkomne breve fra de norske fæstninger 
1805-08. I bindet findes flg. tegninger:
Ved nr. 16 1805 en tegn. af nyt ride- 

og eksercerhus på Aggers
hus.

- - 158 I8O5 en tegn. af en del af
Frederikstad fæstning.

- - 55 1807 en tegn. af nyt labo
ratorium i Chr.holms fæstn.

I bindet er original-reg. 1805-08 og 
indlagt nyere do for juiii 1807-31/12 
1808.



ÅT

1809-1810

1811-1813

art

bd

bd

52

55

lo5 -

Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814.

Indk. breve fra de norske fæstninger 
1809-10. I bindet findes flg. tegn.;
Ved nr. 40 1809 en tegning af Chris

tiania by m. en del 
af Aggershus fæstning 
samt byens vandfor
syning.

- - 42 1809 en tegn. af Bergenhus
(Friederichsberg og 
Nordnæs).

- - 4b 1810 en tegn. af batterier
på Laxevåg.

- - 89 1810 3 stk. tegn. af Kongs
vinger fæstning (2 er 
profiler).

- - 129 1810 en tegn. af Christian-
sand bastion v. 
Trondhjem fæstn.

Bindet er forsynet m. registratur.

Indk. breve fra de norske fæstninger 
1811-13. I bindet findes flg. tegn.;
Ved nr. 49 1811 en tegn. vedr. udvi

delse af slaveriet på
Aggershus.

- - 162 1811 tegn. af nye kornmag.
i Norge.

- - 70 1812 en tegning af Kongs-r
vinger m. div. profi
ler.

- - 144 1812 er 5 stk. tegn. af en
ny befæstning ved 
Elverum samt 2 tegn. 
vedr. Blakier skanse.

- - 163 bl. a. tegn. af Aggershus
forbedring. Odderøen 
ved Christiansand, 
Bergenhus.

- - 202 1812 en tegn. af Christian-
sund med foreslåede 
befæstningsanlæg.

- - 72 1813 tegn. af kaserne til
den ridende afd. af 
aggershusiske legion 
samt bolig og værksted 
på Aggershus, endv.



kr

1811-1813

1777-1778

1779-1780

1781-1785

bd

bd

bd

bd

33

34

35

36

1P4 -

Ifigenlørkorpsets norske arkiv 1750-1814._

fortsat:
Bindet er for hvert år forsynet med re
gister.

Indkomne rapporter vedrørende de norske
fæstninger - indeholder også overslag
og tegninger.

Indk. rapporter vedr. norske fæstninger 
1777 - 78.
I bindet findes flg. tegn.:
8 tegninger og skitser fra Bergenhus, 
Kongsvinger og Trondhjem 1776-77, en del 
af en byplan?, en tegning med en del af 
Frederikshald 1777, en tegning af en 
bastion (ukendt hvor), ved en rapp. fra 
Aggershus øvre fæstn, en tegn. af en 
magasinbygning 16/8 1777, ved en rapp. 
af 18/10 1777 vedr. Frederiksten: 2 
tegn. fra en bro her, ved en rapp. af 
22/10 1777 en tegn. af en bastion fra 
Frederikstad.
Rapporterne er uden register.

Indk. rapporter om norske fæstninger 
1779-80. I bindet findes tegn.:24 april 
1779 en grundejendomsplan fra Frederik
stad?, 14/8 1779 en tegn. af en del af 
Frederikstad fæstning, do d. 4/9 1779, 
d. 16/10 1779 en tegn. af en bastion i 
Frederikstad, d. 24/6 1780 en tegn. af 
vandbygningsarbejde ved Trondhjem. 
Rapporterne er uden register.

Indk. rapporter om norske fæstninger 
1781-85. I bindet findes flg. tegn.:
3/11 1781 en plan af sløjfet værk i 
Frederikstad, 24/5 1783 en etageplan af 
en bygning i Trondhjem, 19/7 17>83 en 
plan af Frederikstad med nye barakker, 
20/12 1783 en tegn. af Frederikstad med 
ny kasenie, lO/l 1784 en plan af 
^'Friederichsberg" i Bergenhus fæstning, 
17/7 1784 en plan af kælderetagen på 
kaserne i Frederikstad, okt. 1784 en



- Io5
År art nr. ! Ingeniørkorpsets norske arkiv 1750-1814.

.781-1785 bd 36 : fortsat:
; tegn. fra Frederlkstad over div. gznmde,
; 30/10 1784 en tegn. af kælderetagen på 
• ny kaserne i Frederlkstad.
! Rapporterne har intet register.

.786-1787 bd 37 Rapporter indsendt om norske fæstninger 
1786-87.
I bindet findes flg. tegninger:
11/2 1786 2 stk. tegn. over Frederlkstad

. dels selve fæstningen og dels en detail- 
tegn. 10/4 1787 en tegn. af en ny hoved
vagt i Kongsvinger.
Bindet har intet register, 

t NB: Manglende rapp.: Se pk. nr. 44.

.804-1808 bd 38 i Indk. ugentlige rapporter samt overslag 
\ vedr. norske fæstninger 1804-08.
; I bindet findes pr. 19/10 1804 en tegn.
• af en ravelin i Frederlkstad samt under 
; 8/12 1807 en tegn. af en del af samme
fæstn.
Bindet er uden register.

.809-1813 bd 39 Kvartals-arbejdsrapporter 1809-13 for 
de norske fæstninger, 

i Bindet har intet register.
Diverse.

.755-1757 bd 40 • En betænkning på fransk vedr..
Rendsborg og Frederlkstad (Norge) 
fæstninger 1755-57.

.757 bd 41 i En betænkning (projekt) vedr. fæstning- 
j'erne Frederiksten, Kongsten, Isegran og 
jBolsøen, 1757.

774-1792 bd 42 jBetænkning om Christiansøe fæstning ved
JBornholm samt om Frederiksværn i Norge 
1774-92. Heri tegn. af begge fæstninger.

798-1802 bd 43 Forslag til defension Christiansand og 
Christiansund 1798-1802.
■I bindet findes flere tegninger (7 stk.)«



Ir.

1763-1791

art

pk

JUL-

44

- lob -

Ing.corpgeta norske arkiv 1750 - 1B14.

!• Et bind med inventarium over norske 
fæstninger I764.

2. Materielregnskab og inventarium for 
Trondhjem, Christiansten og Munkholm 
fæstninger 17^5«

3. Materielregnskab og inventarium for 
Blakier fæstning I7S4.

4. Materiel- og inventarregnskab for 
Tangøs kalkværk 17^4«

5. Ekstrakt over arbejder på Aggershus, 
primo 1763«

6. Diverse rapporter fra major Clasen til 
Ing.corpset 1774-77«

7« Diverse rapporter til Ing.corpset 
1766-91, heri en liste over tjenstgø
rende ing.officerer i Norge I766.
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Ing. C. s holstenske arkiv indeholder 
hovedsagelig indkomne breve fra og udgåede breve 
til Holstenske Ing. detachement, der afløste den 
tidligere selvstændige Holstenske Fortifikations
etat i 1764. Hvad der i dette arkiv findes af arki
valier før 1764 må stamme fra denne etat og hører 
således hjemme i Holstenske Ing. detachements eget 
arkiv ( se dette ). Imidlértid har Ing. C. indlem
met etatens arkiv fra sin selvstændige tid før 1764 
i sit holstenske arkiv, og dette er respekteret 
ved ordningen af korpsets arkiv i 1968 - 70.

-- oooOooo---
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Indholdsfortegnelse til Ing. C. s holstenske arkiv.

1708 - 1848.

Bygn.proj., resolutioner, korrespondance 1708-95.... side 1^9-112
Inventarier 1769 - 1840............................... - 112-115
Biv. dokumenter og breve 1725 - 52..................... - 115-114
Arkivalier vedr. enkelte fæstninger 1725 - 1816.......- 114-119
Indsendte rapporter 1776 - 1808 over arbejder ved

holst, fæstninger................................ - 119
Bygningsprojekter 1807 - 48...........................  - 120-122
Breve fra G. C. C. til cheferne for Holst.

Fortifikationsetat 1701 - 65..................... - 122-125
Breve fra overkrigssekretæren til Holst.

Fortifikationsetat 1702 - 65....................  - 124
G. C. C. s ordrer og Ing. C. s korrespondance

samt indk. breve vedr. holst, fæstn.
1764 - 1848.....................................  - 124-128

Arbejdsjournaler,Rendsborg fæstn. 1820 - 47.........  - 129
Korrespondanceprotokoller 1724 - 1848................. - 129-152

(Holst. Fortifikationsetat)

Breve til Gen. Comm. Coll^ 1755 - 1848................ - 152-154
Breve fra I. C. til Holst. Ing.det. 1774 - 1848...... - 154-136
Breve fra Holst. Ing. det. til Ing. C. og indk.

breve vedr. holst, fæstninger 1773 - 1848...... - 156-150



År.

1697-1848

1707-1751

1750-1745

1754-1755

art

bd

pk

pk

pk

lo9 -

Ing.corpsetsholstenske arkiv 1705-184S*

Historiske notitser om holstenske 
fæstninger fra de ældste tider. 
Overført til Ing.corpsets varia 1697- 
1848, Pk 3. Er dog kun et mindre laqg«

C_Qg

ninger. Oldenburg ind.

1 bind bygningsprojekter, korrespon
dance og kgl. resolutioner vedr. hol
stenske fæstninger 17o8-3o.
N3. Uanset de angivne årstal er i 

bindets breve 17o7-51*
I bindet findes flg. tegn.:
Foran i bindet i redegørelsen af 18/3 
1751, profil af barakker i Frederiks- 
ort, en serie skitser fra Oldenborg ? 
diverse fortifikatoriske udkast.
Kopi af kgl. resolution af 23/4-1725, 
der giver instruks for chefen for 
Holstenske Fortifikationsetat.

1 bind kgl. resolutioner, foresillin- 
ger og bygningsprojekter vedr. hol
stenske fæstninger 173o-45.

4. Kgl. resolutioner, forestillinger 
og bygningsprojekter vedr. holsten
ske fæstninger 1746-53•
5. Bygningsprojekter og korrespon
dance vedr. GlUckstadt fæstning 1722 - 
174o (ind. Steinburger skanse).
I bindet findes 1734 under 14/3 en 
tegning fra GlUckstadt.



art Ing« corpsets holstenske arkiv 1708-.184H.»

1741-1750 pk 6-7

1751-1758 pk 8-9

Bygningsprojekt vedr. Gltickstadt 
fæstning 172^1-24-8.
I bindet findes under 15/3-1747 en 
tegn. fra Gltickstadt.
Bygningsnrojekter vedr. Gltickstadt 
fæstning 1748-5o. I bindet findes flg. 
tegn.: Oktober 1748 skitser fra 
Gltickstadt (profiler). Jan. 1749 skit
se af et batardeaux. 17/lo-1749 tegn. 
fra Gltickstadt og 26/9-175o 2 tegn. 
af et batardeaux.

Bygningsprojekt og korrespondance 
vedr. Gltickstadt fæstning 1751-54. 
Bindet har register og indeholder flg. 
tegn.: Under lo/l-1751 en skitse
af fundament til tårnet, maj 1751 
snit af dige, 15/7-1751 3 tegn. af ka
stelstårnet, 14/4-1750 en tegn. af en 
del af fæstningen og under 25/11-1752 
plan af en del af fæstningen. Bindet 
har register.
Kgl. resolutioner, dokumenter m.v. 
fra Gltickstadt og andre holstenske 
fæstninger 1754-58. Tegn.: lo/7-1754 
en plan af den vestlige del af Gltlck- 
stadt fæstning med 3 profiltegninger 
23/12-1755 en plan af den vestlige 
del af Gltickstadt fæstning med slik
fangere og forstærkningsarbejder, 
23/11-1757 en profiltegning fra Got- 
torp, 5/1-175« en generalplan af 
Rendsborg fæstning samt en tegn. af 
souterrain i Prins Carls bastion i 
Rendsborg og 2 tegn. af dels hoved
broen og dels ravelinsbroen i Rends
borg, 24/12-1757 en plan af Hitler 
skanse, 31/12-1757 en tegn. af broen 
ved "Det blå Hus" i Oldenburg.
Bindet har register.



År

1729-1748

1749-1751

art

pk.

pk.

XLT.

10 - 11

12 - 15

Ing.corpsets holatenskp arkiv 17Qrt -

10. Bygn. proj., kgl. res. og korre
spondance vedr. holstenske fæst.
1729 - 45.
I hindet findes flg. tegninger:
15/2 1755 plan af Rendsborg fæstn. 
1758 tegn. af vagthygn., 7/2 1745 
plan af Rendsborg ( del af ) og 
april 1745 tegn. af klapbro i Rends
borg.
Bindet har register.

11. Bygn. proj. og korrespondance vedr. 
holstenske fæstninger 1744 - 48.
I bindes findes flg. tegninger:
Marts 1744 tegn. af prins Wilh.s 
bastion med div. profiler og tegn. 
af en del af Rendsborg fæstn., maj
1744 tegn. af en mudderpram, 15/11
1745 tegn. af en vagtbygn. i Rends
borg og 21/11 1746 tegn. af en del 
af Rendsborg fæstn.
Bindet har register.

12. Bygn. proj. og korrespondance vedr. 
Rendsborg fæstn. 1749 - 55.
I bindes findes flg. tegn.:
Bec. 1749 en tegn. af flydende 
spærrebomme, 20/4 1750 en plan af 
en del af Rendsborg fæstn., 27/9 
1750 en tegn. af flydende spærre
bomme, 4/10 1755 flere (4) snit 
gennem værkerne og et snit 1 en 
bygn. (Ventilationsarrangement).

15. Kgl. res., forestillinger og bygn. 
proj. vedr. holstenske fæstninger. 
1754 - 57. I bindet findes flg. 
tegn.: Proj. af 4/2 1757 med en 
generalplan af Rendsborg fæstn., et 
snit gennem souterrain samme sted. 
Vagthus 1 Glückstadt. Bro samme 
sted. £t snit 1 Stormam bastion 
samme sted og 5/1 1757 en plan af 
forstærknlngsarb. ved Hitler skanse.



År.

1758-1799

art

pk 14 - 15

- 11^ -

IJS&LCQTPse tsJiQl!5t^nake_arki3£.12QSr 1848 <.

14. Bygning s pro jekter og korresponc’ance 
vedr. holstenske fæstninger 175^-62.
I bindet findes flg. tegn.: 2o/l- 
1759 muret bro i Oldenburg, 3l/l2- 
1759 plan af Frederiksort. II/I-I760 
tegn. af en vagtbygning i GlHckstadt, 
30/12-1760 fire tegn. (plan og profi
ler) af dige i GlUckstadt, 30/I-I76I 
plan af Hitler skanse, 23/11-1761 
tegn. af sluse i Rendsborg fæstning 
og 2 tegn. af privet, 13/11-1762 tegn. 
af sluse i Rendsborg fæstning.

15. Forskellige overslag vedr. holsten
ske fæstninger 1763-99« I bindet er 
flg. tegn.: 3o/l2-1773 to tegn. (pla
ner) for dele af Rendsborg fæstning, 
I4/I0-I775 et profil fra Rendsborg 
fæstning, 5/1-1776 2 stk. af dige ved 
GlOckstadt, 3/1-1777 en plan fra ar
senalet i Rendsborg, 3o/5-177S plan 
af en del af Rendsborg, 26/7-1779 en 
skitse og en plan fra GlUcksborg,
17^4 plan (profil) fra Rendsborg, I5/3 
17f^5 plan af port og et vagthus på 
Gottorp Slot og en tegn. af portpil
lerne, 25/5-17^55 3 stk. tegn. (planer) 
af barakker i Rendsborg, 3/3-179o 
plan og facade af en staldbygning i 
Rendsborg og 1/5-1793 tegn. af et port 
arrangement på Helgoland.
Fortsætter i bind 45«

Inventarier.



År

1769-1771

1770

1776

1804-1840

1767

1725-1752

1725-1752

-az±

- 113 -
Ing.corpsets holstenske arkiv 17Q^~1^43«

pk.

pk.

pk.

pk.

pk.

pk

16 - 17

18

19

20 - 22

23 - 24

25 - 26

16. Bygnings inventarium for Prederiks- 
ort, Gottorp, Hitler skanse og 
Oldenborg 2/9 1769.

17. Bygningsinventarium for Rendsborg 
og Glückstadt fæstn. dat. 9/6 1771 
men opgivet for året 1769.

Bygnings inventarium for samtlige 
holstenske fæstn. 1770 (1774?).

Bygningsinventarium for de hol
stenske fæstn. 1776.

Bygnings inventarium henhv. 1804, 
1813 og 1840 alle for Rendsborg.

Pæstningsregnskaber og material- 
regnskaber for de holstenske 
fæstninger 1767.

Diverse dokumenter og breve vedr.

holstenske fæstninger 1725 - 52.

25. Kontrakter, licitationer, pro
jekter og breve vedr. Rendsborg 
fæstning 1725 - 57.
Bindet har et senere register og 
en ledsagende tegning til et proj. 
fra 1757 (bro m. vinde over en 
fæstningsgrav)•



Ar

1725-1752

1725-1766

1725-1754

art

pk

pk 27
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Ing.corpsets holstenske arkiv 1708-1840.

26. Breve og dokumenter vedr. holst.
fæstn. 1740 - 52. Bindet har hagest 
et register og flg. tegn.: ad nr.
16 en tegn. af dæmning 1741 (Rends
borg?), ad 62 snit gennem glacis, 
hvd. vold og grav i Glückstadt? 
ad 65 et axonometrisk billede af 
snit gennem defensionsværker i 
Rendsborg og ad 64 et azonometrisk 
billede af en løbebro.

Arkivalier 1725 - 66 vedr. enkelte

fæstninger under Holstenske forti

fikationsetat.

Frederiksort 1725 - 54.
Bygn.proj. og korrespondance.
Senere register er indlagt. I 
bindet findes flg. tegn.: ad nr.
20 en plan med indtegnede bygn., 
nr. 54 en tegn. af en del af fæstn., 
nr. 158 en generalplan af fæstn. 174( 
nr. 151 en del af fæstn. 1741, nr. 
165 en plan af facade af en bygn.(?) 
1 fæstn. 1742, nr. 172 en general
plan af fæstn. 1745, nr. 217 en 
generalplan af fæstn. 1745» ad 222 
en skitse af grundstykker 1744« 
nr. 274 en plan af kommandantbdlig.

1724-1754 28 - 29 Overslag, projekter og korrespon

dance vedr. Steinburger skanse og

Gottorp samt Hitler skanse 1724 - 54.

28.Steinburger skanse 1729 - 42 
Overslag og forestillinger.



Ar art ixr. Ingacorpsets holstenske arkiv 1708-184^.

1724-1754 pk. 28 fortsat:
I bindet er indlagt et register.
Flg. tegninger findes: Nr. 67 
en tegn. af skansen A. 42, nr. 81 
et proj. til udvidelse af skansen, nr 
82 T 87 diverse projekter 1758? vedr. 
fortifikationen på dette sted, 
bagest i bindet adsk. måleskitser 
fra terrainet om skansen.

2 9.Bygningenro i. og korrespondance 
vedr. Fortreeeen Gottorp og Hitler 
skanse 1724 - 54.

1751-1755 pk 50 Hitler skanse 1751 - 55.
Bygn« proj. og korrespondance. I 
bindes findes indlagt et senere 
register. Pig. tegn.: Nr. 57 og 58 
er 2 udførlige tegn. 1757, nr. 71 
er en udførlig tegn. af skansen og 
omliggende terrain 1740, nr. 115 er 
profiler af glacis? 1745, nr. 249 
er 2 skitser fra klokketåm 1742. 
Som nr 49 en detailtegn. af vær
kerne om skansen 1757«

1750-1754 51 - 52 51. Bygn. proj. og korrespondance vedr. 
Helgoland og Oldenborg med Apen-
Helgoland 1745 - 54 ( 1 - 105) 
Oldenborg 1748 - 54.
Hvert afsnit bar register.
Under Helgoland findes under nr. 1 
6 skitser, under Oldenborg okt. - dec
1748 tegn. af en del af byen, 20/1
1749 tegn. af grundstykker i byen, 
12/12 1755 tegn. af bro over en 
voldgrav i Apen.

52. Korrespondance af blandet indhold
1750 - 52 (væsentlig Gltickstadt)
og bygn.proj. og korrespondance vedr. 
holstenske fæstn. 1724 - 44
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1750-1754 pk 52 fortsat:
(vessentllg vedr. Helgoland). For 
tiden 1750 - 52 findes register 
efter sag 52 og for tiden 1724 - 44 
et register bagest 1 bindet. I 
bindet findes flg. tegn.: nr. 24 
skitse fra Glftckstadt ca. 24/5 1740 
og forrest 1 Helgolandafsnlttet har 
været en tegn. af landgang på Helgo
land 4/8 1714 nu 1 kortsaml. mappe 
B. F. 1 - B.a. 2. (tldl. nr. 52), 
nr. 21 er Inventarium 1755, ligeså 
nr. 27 (1757)

55 Findes ikke.

1756-1761 54 - 55 54. Korrespondance vedr. kommissionen 
til vandledningers forbedring 1 
Glücketadt 1760 - 61.1 bindet findes 
side 14 en generalplan over Glück
stadt 1760.
KB: Bindet har et Indlagt register.

55, Kgl. ordrer, rapporter og breve 
vedr. vedligeholdelse af digerne 
1 marskJandene 1756 - 57 
I bindet findes som nr. 158 en tegn. 
af marsklandet ved Bielenberg ved 
Glückstadt 1756.

1777-1816 pk 55 a. Betænkninger (ræsonnements) om 
forskellige fæstninger 1 Holsten. 
Pakken har 11 læg.
1. Frederlksort 1777 - 91.
Heri art. Inventarium 1791. 
Betænkning om nødv. forsyninger ved 
belejring 1777 og P. F. om et sø- 
batteri 1782.
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Ing.corpsets holstenske arkiv 17Q8-1^A8.

1777-1816 pk 55 a. fortsat:
2. BetaBukttinger vedr. Gluckstadt,

Heri opgørelse vedr. nødv. 
forsyninger ved belejring u. a.
En betænkning om fæstningers for
bedring Ylll med en hiet. oversigt. 
P. M. vedr. ebbe og flod 1774 og 
opgørelse af 1795 af ekstraordinære 
def.s arbejder.

5. Gottorp. Heri inventarium 1774.
Div. forslag vedr. Gottorp 1779 - 
85.

4. Div. vedr. kystbatterier ved
He iligenhafen.

5. Helgoland. Heri en betænkning 
fra 1779.

6. Helgoland. Her-i en betænkning og 
rapport fra 1795. Et forslag om 
øens forsvar 1800 og et P.M. 
fra 1801.

7. Hitler skanse. Heri forskelligt 
om istandsættelser 1775.

8. Hitler skanse. Heri div. vedr. 
forbedring af skansen 1776.

9. Holggaste skanse ved Pinneberg.
Heri en betænkning fra 1741 med 
tegning.

10. Kiel. Heri diverse ræsonnements 
vedr. sikring af havnen i krig og 
et forslag til passage af en flod, 
med tegning ( u. å. ) formodentlig 
1798. Heri 5 tegn. af Kiel 1797 - 
98.

11. Rendsborg, Projekter og ræsonnement 
1777 - 1816 samt div. papirer vedr. 
salg af et stykke jord 1807. Art. 
Inv. 1790.
NB: Pakkens indhold bærer præg 

af en tidl. orden, som ikke 
kan retableres.
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Ing»corpsets holstenske arkiv 1706-1848.

1791-1800 pk 42 - 45 2 bind med rapporter over arbejdet 
i holstenske fæstninger 1791 - 1800.

42. Omfatter tiden 1791 - 95»
45. - " - 1796 - 1800.

301-1808 pk 44 Rapporter over arbejdet i de hol
stenske fæstninger 1801 - 08. I 
bindet.er indlagt et senere register. 
Det indeholder flg. tegninger:
5/1 1802 en tegn. af prins Carls 
og Vilhelms bationer i Rendsborg 
fæstning, 6/2 1802 en tegn. af en 
ny lunette uden for Rendsborg fæstn, 
(m. profil), 7/12 1805 en plan fra 
Rendsborg fæstn.(Underejderen).
27/8 1804 plan af en del af Glück
stadt fæstn. ( 2 eks.), 8/8 1804 
en tegn. af et hus til et lampefyr 
i Frederiksort fæstn., 10/10 1804 
en plan med profil fra mundingen 
af Ejderen med et dige indrettet 
til forsvar, 18/1 1805 plan, snit 
og facade af eksercerhus i Itzehoe, 
26/6 1805 2 stk. tegn. af div. æn
dringer i prins Carls og Georgs 
bastioner i Rendsborg fæstn., 26/6
1805 en plan af en ny redoute ved 
Nobiskrug nær Rendsborg med pro
filer, 7/8 1805 plan og facade af 
et krudttåm på Helgoland, 15/5
1806 en plan fra Glückstadt med 
en proj. kanal.
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Ing.corpsets holstenske arkiv I7O8-I848.

1764-1766 pk 36 - 39 36. Inventarie- og auktionsprotokol 
over udleverede værktøjer og ma
terialer samt bortsalg. Holst. 
fæstn. 1764.

37. Inventarium og regnskab over ma
teriel og materialer ved holst. 
fæstn. 1765.

38. Inventarium samt breve vedr. regn
skab for Landetatens General Com- 
missariatet 1766 for de holst. 
fæstninger.

39. Rapporter og korrespondance vedr. 
Oldenborg fæstning, heri også 
inventarium 1764 - 66.

1776-1808

1776-1790 pk 40 - 41

Indsendte rapporter over arbejdet
i de holstenske fæstninger 1776 -
1808.

2 bind med rapporter over arbejdet 
i de holstenske fæstninger 1776 - 90, 
Rapporterne er formodentlig be
ordret fremsendt af general Huth.

40, Omfatter tiden 1776 - 84.

41. " - 1785 - 90.
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1807-1818

art

pk 45

Ing.corpsets holstenske arkiv 170Ö-1^^48.

Bygn. projekter for de holstenske
fæstninger.
Fortsat fra nr. 15.

Pakken Indeholder 12 bind med bygn. 
proj. for de holstenske fæstninger 
1807 - 18.

1. 1807.
2. 1808. I bindet findes flg. tegn.: 

Laboratorlekøkken 1 Rendsborg 
fæstn., tegn. til en ny sluse 1 
Glückstadt, tegn. til en barak- 
kebygn. 1 Frederiksort, tegn. af 
en kloak 1 Gottorp-dæmnlngen v/ 
Slesvig, tegn. til en vagtbygn. 1 
Bustorp.

5. 1809. 1 bindet findes flg. tegn.:
Tegn. til nyt bageri 1 Glück
stadt, tegn. tli en kloak 1 Got- 
torp-dæmnlngen v/Slesvlg, tegn. 
af barakkebygn. 1 skansen v/ 
Vollerwiek, tegn. til do.

4. 1810. I bindet findes flg. tegn.: 
Tegn. af Isbrydere v/Rendsborg, 
plan af en del af Glückstadt fæstn 
m. profiler, tegn. af en bro v/ 
den nye port 1 Glückstadt, tegn. 
af brændehus til det nye bageri
1 Glückstadt.

5. 1811. 1 bindet findes flg. tegn.: 
En plan af redouten v/Noblskmg 
v/ Rendsborg, en. plan af Øvre- 
Elder-redouten v/Rendsborg, plan 
af Keuwerk 1 Rendsborg, tegn. af 
bombeslkkert krudtmag. 1 Glück
stadt.

6. 1812. I bindet findes flg. tegn.: 
En plan af en del af Rendsborg 
fæstn. v/Holsten bastion, en 
plan af en del af Glückstadt 
fæstn. (Holsten og Stormam 
bastioner) med profil, en tegn. 
af en trævinde (Glückstadt?)
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1807-1818

1820-1840

1841-1848

art

pk

pk

pk

45

46 - 47

48 - 49

Ing.corpsets holstenske arkiv 1706-1848.

6. fortsat:
En plan af Øvre-Eider-redoute v/ 
Rendsborg og en tegn. til udvidelse 
af stokhuset i Rendsborg.

7. 1815. I bindet findes en tegn.
(plan) af en del af Rendsborg fæstn, 
med en detailtegn. af en sluse v/ 
ny holstenske port.

8. 1814. I bindet findes flg. tegn.:
En plan og et snit med opstalt af 
bro i Rendsborg v/ ny holstenske 
port og en detailplan fra Rendsborg 
fæstn.?

9. 1815.
10. 1816.
11. 1817.
12. 1818. 1 bindet findes en tegn.

af Øvre-Eider-redouten v/Rendsborg 
m. omliggende terrain.

2 bind med bygn.proj. for de holsten - 
ske fæstn. 1820 - 40.
46. Deekker perioden 1820 - 55.

47. " 1854 - 40.

I bindet findes under 1857 en per
spektivisk tegning af porteourtinen i 
Neuverk i Rendsborg og en tegning (plan 
og profiler) af Sønderborg bastion i 
Rendsborg fæstn.

2 bind med bygn. proj. for de hol
stenske fæstninger 1841 - 48.

48. Dækker tiden I84I - 44.
I bindet findes flg. tegn.: 17/11 
1841 et forslag til en ombygn. af 
Ny-holstenske-port i Rendsborg, 
1843 Rendsborg en tegn. af skader 
på værker i fæstn., plan af caser- 
nestok 2 i Rendsborg (29/1 1842) 
5/6 1842 f. f. til 1/12 1842 div. 
skitser af bygn. i Rendsborg,
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1841-1848

1701-1765

firt
pk 48

Ing.corpsets holstenske arkiv I7OÖ-IÖ4Ö.

fortsat:
1844 en plan af Kronværket i Rends
borg m. detail og profiler, 1844 en 
plan af værker uden for Kronværket 
i Rendsborg, nov. 1845 en tegn. af 
skader på revetements 1 Rendsborg 
fæstn., nov. 1845 et projekt til en 
staldbygn. for 2. art. reg. i Rends
borg.

49. Dækker tiden 1845 - 48.
I bindet findes flg. tegn.:
28/12 1844 tegn. af skader på reve- 
tements mure i Rendsborg, 27/9 1845 
plan af arsenalet i Rendsborg, 50/6 
1846 en tegn. af skader på Neuværks 
revetementsmure i Rendsborg, 24/6 
1846 en tegn. af en drejebro over 
indløbet til havnen i Altstadt i 
Rendsborg, 17/7 1847 en tegn. af 
skader på revetementsmure i Neuwerk 
1 Rendsborg, 17/7 1847 plan, snit 
og facade af infanterikaseme (16. 
batl.) i Rendsborg, 17/7 1847 plan, 
snit og facade af en ny vognbyg
ning til artilleriet i Rendsborg 
og 1/7 1847 2 forslag til et slag
urs anbringelse i hovedvagten i 
Rendsborg.

Breve fra Landmllltalretatens
fleneralkomm-tflATiat til cheferne
for fortlficatlonsetaten i Holsten
12.Q1 -

NB: Brevene hører egentlig til i 
holstenske fårtificationsetats 
eget arkiv, men er af ing.korp
set samlet i række med de senere 
ordrer fra Erigsdirektoriet,
Gen. Comm.s Collegiet etc. til 
det kgl. Ing. C., der blev op
rettet 28/12 1865.
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jing. corpsets holatenake arkiv 1703-18/^8»

pk

pk

pk

50 - 53

54 - 57

58 - 59

50. Dækker tiden 1701 - 04.
I hindet findes et senere register.

51. DBBkker tiden 1705 - 07.
1 bindet findes et senere register.

52. Dækker tiden 1708 - 19.
Senere register Indlagt.

Dækker tiden 1720 - 24.
Senere register Indlagt.

54. Dokker tiden 1725 - 28. 
Senere register Indlagt.

55. Dækker tiden 1729 - 33. 
Senere register Indlagt.

56. Dokker tiden 1734 - 36. 
Senere register Indlagt.

57. Dækker tiden 1737 - 49. 
Senere register Indlagt.

58. Dækker tiden 1750 - 58.
Senere register Indlagt.
Under 7/1 1756 findes 2 udkast 
til befalingsreglement for danske 
og holstenske Portificationsetet.

59. Dækker tiden 1759 - 63.
Senere register Indlagt.
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1702-1765

art

pk

nr.

60 - 62

- -

Ing.corpsets holstenske arkiv 170^-1840»

Breve fra overkrlgsBekretæren
til holstenske Portiflclatlons-
etat 1702 - 65,

60. Deekker tiden 1702 - 06 og 1751 - 5i. 
Senere register indlagt.

61. Dækker tiden 1755 - 65.
Senere register indlagt.

Det kgl. General - Krigsdirektoriums
ordrer og Ing, C, s korrespondance
samt Indkonme breve vedr. holsten
ske fæstninger.

KB: Se også korrespondance og 
indkomne breve.

62^ Dækker tiden 1764. I bindet findes 
bagest et register endv. flg. tegn.: 
Side 298 en skitse af artilleribygn.? 
side 558 en skitse af en bygn. i 
Rendsborg, side 420 et udkast til 
kasemereglement i Rendsborg og 
side 450 en tegn. (profil) af fæet: - 
ningsmure i Rendsborg.

1765-1766 pk 65 - 64 Gen, Krige. Dir.s ordrer« I.C.s
korrespondance samt indk. breve
vedr. holst. fæstn,

65. Dækker året 1765.
Bagest i bindet er register, og 
bindet har flg. tegn. m. v.:
Side 75-95 instruks for Rendsborg 
fæstn., side 225 plan og profil af 
en del af Glücksborg fæstn.
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Ar

1765-1766

1767-1772

-art
pk.

pk

nyt

65 - 66

Ing.corpsets holstenske arkiv 1703-1^40*

64. Dækker året 1766.
Bagest 1 bindet register og i 
bindet flg. tegn.m. v.:
Side 282 plan af portparti fra 
Prederiksort? og side 452 - 45Ö 
instruks for Glückstadt havne- 
kommission.

Gen. Krigs. Dir.a ordrer (Gen.
CQBm. Coll.) I. C. B korrespondance 
samt indk, breve vedr, holstenske
fæstninger,

65» Dækker året 1767»
Bagest i bindet register.
Pig. tegn.: 15/5 tegning (plan) 
af Hitler skanses terrain.

66. Dækker året 1768.
Bagest i bindet register.
19/7 en tegning af ravelinsbroen 
i Rendsborg kronværk.

67. G. C. C. s ordrer, I. C. s korre
spondance og indk. breve vedr. 
holstenske fæstninger 1769 - 72.
I bindet er årevis register og 
flg. tegn.: 20/8 1770 profiltegn. 
af nordre dige i Glückstadt og en 
hertil hørende plan, 4/4 1772 plan, 
snit og facade af et nyt vognhus i 
Glückstadt og en plan af prins 
Wilhelms ravelin i Rendsborg samt 
tilhørende profiler.
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1775-1848

1775-1790

1791-1800

1801-1811

pk

pk

68 - 69

70 - 71

72

Det kgl. Gen. Comm. Col, ordrer
vedr. holstenske fæstninger
1775 - 1848,

NB: I dette tidsnun er korrespondance 
og indk. breve for I. "C. skilt 
ud, se andetsteds i 1. C. s. 
hoist, arkiv, pakke 98 og flg.

68. Dækker tiden 1775 - 80.

- - 1781 - 90.

I bindene er intet register.
Udover ordrer findes enkelte 
P. M. og forestillinger.

Gen. Comm. Colls, ordrer samt 
enkelte P. M. etc.
I bindene er intet register.

70. DBBkker tiden 1791 - 95.

Ils. - - 1796 - 1800.

Gen. Comm. Coll.s ordrer for 
tiden 1801 - 11 samt enkelte P.M. 
etc.

I bindet findes register for 
eet eller flere år.
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1812-1816 pk 75 Gen. Comm. Coll.s ordrer vedr. 
de holstenske fæstninger for tiden 
1812 - 16 enkelte P. M. etc.
(hl. a. off. hekg.)
I hindet findes årsvis register.

1817-1826 pk 74 - 76 Gen. comm. ordrer vedr. de hol-
stenske fæstninger samt enkelte P.M,
etc. 1817 - 26.

74.Dækker året 1817.
Bindet har register.

75.Dækker tiden 1818 - 21.
Bindet har ikke register, men inde
holder under 27/6 1818 en plan over 
eksercerpladsen i Gltickstadt med om
givelser. Reg. se hd. 80.

76.Dækker tiden 1822 - 26.
Bindet har ikke register, se hind 80.

1827-1854 pk 77 - 78 Gen. ^omm. ordrer vedr. de hol-
stanelce fæstninger 1827 - 34.---

77.DBBkker tiden 1827 - 50.

78.Dækker tiden 1851 - 54.
Vedr. register se hd. 80.
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1855-1857 pk 79 - 80 Gen. Comm. ordrer vedr. de hol-
stenske fæstninger or dels re-
Rister 1855 - 57,

Dækker tiden 1855 - 57.
Register se bd. 80

80 Register over G. C. C. iB ordrer
1818 - 56.

1858-1842 pk 81 - 82 Gen. Comm. ordrer vedr. hol-
stenske fæstninRer 1858
Vedr. reRister se I. C. 8 danske
arkiv reRistråtur.

81. Dækker tiden 1858 - 40.
82. Dækker tiden 1841 - 42.

1845-1844 pk 85 Gen. Comm. ordrer vedr. hol-
stenske fæstninger 1845 - 44.
Tedr. register se I. C. 8 danske
arkiv registratur.

1845-1846 pk 84 - " - 1845 - 46

1847-1848 pk 85 - " - 1847 - 48
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Ing.corpsets holstenske arkiv I7O8-I848.

1820-1847

1820-1847

1824-1857

pk

pk

86 - 89

90 - 94

Arbejdsjounialer for Rendsborg
fæstning 1820 - 1847.

86. Journal over ordinære arbejder
i Rendsborg 1/8 1820 - 51/7 1822.

87. - " - 1/8 1822 - 24/10 1826.

88. - - 1826 - 51.

89. - " - 1858 - 47.

90. Journal over reveteringsarbejder i 
Rendsborg ( (nye poterne) 1824 - 25.

91. Journal over reveteringsarbejder i
Rendsborg kronværk 1825 - 29.

5^ — n _ 1840 - 42.

1842 - 46.

21=. Joximal over bro og reveterings-
arbejde i Neuværk, Rendsborg
1854 - 57.

1849-1867 bd. 95 - 97 er overflyttet til 1849 - 67 afd.

1724-1848
Korrespondanceprotokbller vedr. de
holstenske fæstninger 1724 - 1848.

Rækken af protokoller er ikke ubrudt, 
hvor der er huller i rækkefølgen, må 
der søges il. C. s danske arkiv, som 
har tilsvarende uregelmæssigheder, så 
at tiden alligevel dækkes.
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Ing.corpsets holstenske arkiv I7OS-I848.

1724-1755 pk 98 - 99 Protokol over indgåede og besvarede 
breve.

98. Indgåede og besvarede breve 
1724 - 29, Holstenske Portifika- 
tionsetat? Brevene er delt i kam
merbreve , breve til overkrigs
sekretæren, G. C. C. og kongen. 
Intet register.

99. Korrespondancejournal 1754 - 55. 
Hver fæstning har sin afdeling med 
register. Journalen har været holdt 
af Holst. Fort. etat. ( Se også
bd. 108).

1756-1757 pk 100 - 101 Indgåede og besvarede breve.

100_j.Indkomne breve og korrespondance
protokol 1756. Holst. Fort.etat.
Hver fæstning har sit afsnit med 
register. Nr. 8 har en skitse af 
et tagrendearrangement på Gottorp.

101. Indkomne breve og korreapondanf^-e— 
protokol 1757. Holst. Fort.etat.
Hver fæstn, har sit afsnit med regi
ster.

1758-1759 pk lo2 - lo5 Korrespondanceprotokoller med 
indk. breve vedr. de holst. fæstn. 
1758 - 59.

lO^Dækker året 1758. Hver fæstn, har 
sit afsnit med register. I bindet 
er flg. tegn.: Frederiksort nr. 59 
en tegn. af en pram, Gltickstadt nr. 
10 et profil af dige, Hitler skanse 
nr. 22 en plan af kystforstærkning.

^Dækker året 1759. Hver fæstn, har 
sit afsnit med register. I bindet 
er fLg. tegn.: Frederiksort nr. 40 
profil af volden med anbringelse 
af palissader, Fr. ort nr. 71



År art

131 -

Ing.corrsets holstenske arkiv 170^^-1848.

1758-1759 pk 103 fortsat;
profil af Sønderborg tenaille, do. 
nr. 76, do. nr. 78, Rendsborg 
nr. 25 et tørveskur i Slesvigs- 
ravelin, Rendsborg nr. 49 tegn. 
af et vandhus (latrin), Glückstadt 
nr. 74 tegn. af Bue d’Albe, do. 
nr. 86 en plan af kirkejord uden for 
byen og Hitler-skanse nr. 12 en 
plan af kystsikringsarrangement.

1760-1761 pk 104 - 105 Indk. breve og korrespondance
protokol 1760 - 61.

104. Dækker året 1760. Hver fæstn, 
har sit afsnit med register.
I bindet er flg. tegn.: Hitler
skanse nr. 54 en plan over et 
kystanlæg (ebbe og flod), do. 56 
en plan af skansen.

5. Dækker året 1761. Hver fæstn, har 
sit afsnit med register, og i 
bindet findes flg. tegn.zGottorp 
nr. 10 snit af provianthuset, Rends
borg nr. 48 plan og snit af magasin 
i Oldeslohe, do. nr. 77 plan, snit 
og facade af et privet (latrin).

1762-1763 pk 106 - 107 Indk. breve og korrespondancepro
tokol 1762 - 63.

106. Dækker året 1762. Hver fæstn, har 
sit afsnit med register. I bindet 
findes flg. tegn.; Rendsborg nr. 
108 et snit gennem en mur, Glück
stadt nr. 68 en tegn. af Corps de 
Garde ved Kremper Thor og Neuen 
Thor samt Hitler-skanse nr. 11 en 
plan af skansen.



ÅT

1762-1765

1755-1794

art-

152 -

Ing.corpsets holstenske arkiv 1708-1^48.

Dækker året 1765. Hver fæstn, har 
sit afsnit med register. I bindet 
er flg. tegn.: Frederlksort nr. 28, 
et snit 1 en brønd og en plan samt 
Oldenborg, et snit og en plan fra 
volden ved Eolck.

pk 108 - 109

Breve fra Holst. Fort, etat og
Ing. C. til Gen. Comm. Coll.

Korrespondance fra Holst. Fort. 
etat til Landetats Gen. Comm. Coll. 
vedr. holst. fæstn, og Ing. C. til 
ratutup ,

108^ Dækker året 1755. Se også bd. 99. 
Hver fæstn, har sit afsnit med 
register. Bindet Indeholder flg. 
tegn.: Nr. 4. Hitler skanse plan 
og snit vedr. en reparation af et 
pæleværk, nr. 15 en plan af Hitler 
skanse og nr. 16 en plan og snit af 
reparationsarbejder 1 en del af 
skansen^, endvidere nr. 40 og 41 
planer fra skansen med div. re
parationsarbejder, nr. 71, 72, 75, 
74 og 75 div. pæleværks-reparatlo- 
ner 1 Hitler skanse.

109. Dækker årene 1775 - 94. Bd. 107 
slutter med 1765, og der mgl. så
ledes 1764 - 72. I bindet er Ind
lagt et senere register.



133
Ar

1795-1805

1807-1824

1825-1837

art

pk

pk

pk

llo - 111

112 - 113

114 - 115

Ing, corpset s/^ho lat enske arkiv 170^-1^2.^;

Korrespondance fra Ing»corpset til 
General Commissariats Collegiet (kon
cepter) •

Llo» Dækker tiden 1795-l8oo
Lll» " ” l8ol-lSo2, men tillige

tiden I8o3-o5 for breve fra Ing»corp
set til Holstenske Ing»brigade»
NB. I begge bind er indlagt senere 
register»

Kopier af forestilliger til General 
Commissariats Collegiet vedr» de 
holstenske fæstninger»

L12» Dækker tiden 10o7-17.
Spredt i teksten findes register»

L13* Dækker tiden 181Ö-24*
Bagest i bindet et register. I bindet 
findes flg» tegn»: 1823 nr»6 en plan 
af Holstens ravelin i Rendsborg, nr»15 
i 1823 en plan med snit af bageri og 
bryghus i Friedrichort, nr»42 i 1823 
en plan af Eckernførde med Christians 
Plejehus og nr» 14 i 1824 en plan af 
terrainet ved Prins Carls Lunette i 
Rendsborg.

Kopier af breve til General Commissa
riats Collegiet vedr. holstenske fæst
ninger.

L14. Dækker tiden 1825-3o.
Bindet har register og indeholder 
flg. tegn.; Nr. 28 i 1827 en plan af 
Slesvig ravelin i Rendsborg, nr.31 i

to kalker «f diverse bygningsar
bejder i Rendsborg, nr. 19 i 1828 en 
plan af Christians Plejehus i Eckem- 
førde med tilhørende grunde, nr. 9 i 
1829 en plan af garnisonens ktrkegård 
i Rendsborg. Nr. 29 i I829*en plan af 
et areal i Holsten ravelin.



År

1825-1857

1838-1848

1774-1810

art

pk

pk

pk

116117

118 - 119

134 -

Ing.corpsets holstenske arkiv I7O8-I848.

115. Dækker tiden 1831 - 37.
Bindet har register og har under 
23/12 1834 (nr. 55) en plan af 
Slesvig ravelin med eksisterende 
bygninger ( 2 stk.).

Kopier af breve til G. C. C. vedr. 
holstenske fæstninger.

116. Dækker tiden 1838 - 46.
Bindet har register.

li Dækker tiden 1847 - 48.

Breve fra Ingeniørkorpset til
Holstenske Ingenigrdetachement.

Koncepter til breve fra I. C. 
til Holst. Ing.det.

118. Dækker tiden 1774 - 96. I bindet 
er indlagt et senere register, 
og der findes flg. skitser:
Nr. 17/1775 af magasinering af 
palissader i Rendsborg og nr. 
24/1776 vedr. Hitler-skanse.
- og dens beskyttelse imod strømmen 
fra ;E1 bens vand.

119. DBBkker tiden 1807 - 10.
Bindet har et register og flg. 
tegn.: Nr. 114/1810 en tegn. af 
et krudttåm i Glückstadt og 
125/1810 tegn. af souterrain i 
Neuwerck i Rendsborg.
NB: Por den manglende tid 1763-73 
og 1797 - 1806 henvises til Holst. 
Ing. det. eget arkiv, indk breve 
fra Ing. 0.



- 135
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1811-1821 pk 120 - 121 Kopier af breve fra I. C. til
Holst. Ing. det. (brigade).

120.Dækker tiden 1811 - 16.
Bindet har register.

121.Dækker tiden 1817 - 21.
Bindet har register og ved nr.
100/1818 findes en skitse (Pr.ort?).

1822-1825 pk 122 - 123 Kopier af breve fra I. C..til
Holst. Ing.det. begge bind har
register.

122.Dækker tiden 1822 - 23.

123. - 1824 - 25.

1826-1831 pk 124 - 125 Kopier af breve fra I. C. til
Holst. Ing. det.

124.Dækker tiden 1826 - 29.
Bindet har register, og der findes
ved nr,, 206/1829 en plan fra Kron-
værket i Rendsborg.

125.Dækker tiden 1829 - 31.
Bindet har register.

1832-1839 plc 126 - 127 Kopier af breve fra I. C. til Holst.
Ing. det. Binaene har register.

126.Dækker tiden 1832 - 35.
127. - - 1836 - 39.

1840-1846 plc .128 Kopier af breve fra I. C. til Holst.
Ing.det. 1840 - 46.
Bindet har register.



-
Jlng*corpsets holstenske arkiv 170B-1^48.

1847-1848 pk 129 Kopier af breve fra I. C. til 
Holst. Ing. det. 1847 - 48. 
Bindet har register.

1775-1848

1775-1790 pk 150 - 151

Indkomne breve til Ing. C. fra 
Holstenske Ing, detachement samt

vgagt nplgtt fffgtBt
U75, - 1^48,

Hvert bind har som regel register, 
og Ira 1818 findes særlige register
bind ( bd. 155 og 160) til 1856, 
herefter findes registraturen 1 
I. C. s danske arkiv pk. 114 - 124.

Indk. breve vedr. holst. festn. 
Bindet har et Indlagt register.

150. DBkker tiden 1775 - 80.
151. - - 1781 - 90.

1791-1800 pk 152 - 155 Indk. breve vedr. holst. fastn. 
Bindene har register.

132.BBkker tiden 1791 - 96.
155. - - 1797 - 1800.



Kt

1801-1808

1809-1810

art

pk

pk

154

155

137 -

Ing»corpsets holstenske arkiv J.70^104^,_

Indk. breve vedr. holst. fæstn. 
1 bindet indlagt register. 
Bindet dækker tiden 1801 - 08.

Indk. breve, forestillinger og 
overslag vedr. holst. fæstn.
1809 - 10. Bindet har årsvis - 
register og flg. tegn.: Ved 
I5/I809 en tegn. af et brændehus 
i Glückstadt, nr. 520/1809 en 
generalplan over Rendsborg fæstn., 
samme nr. endvidere en tegn.af 
terrainet øst for Rendsborg med en 
redoute ved Nobiskrug, en større 
tegn. af samme redoute med 5 pro
filer og en tegn. af estacader, 
en tegn. af en del af Rendsborg fæstr 
(2 stk.) plan og profil af en po
terne i samme fæstn.,plan og profil 
af amm. mag. under voldgangen sam
me sted, ved nr. 45/1ÖO9 en plan 
af egnen nær Rendsborg med en 
redoute og et krudtmagasin.
ÖO/I8O9 en tegn. af et krudttåm 
i Glückstadt fæstn. 89/1809 en 
tegn. af souterrain i samme fæstn., 
106/1809 en plan af Neuwerck i 
Rendsborg fæstn.. 121/1809 en tegn. ai 
en isbryder i samme fæstn. 124/1809 
en tegn. af en vindebro i samme 
fæstn. 127/1809 en tegn. af en 
vindebro i Glückstadt fæstn.
Nr. 128/1809 hulrum i samme fæstn. 
158/1809 en tegn. af et krudtmag. 
i Glückstadt, ved nr. 151/1809 en 
tegn. af et krudtmag. samme sted. 
45/1810 en tegn. af do. samme sted, 
100/1810 en plan med snit af skure 
i Oldenborg bastion i Rendsborg. 
103/1810 tegn.af nyt krudtmag. i



1809-1810

1811-1812

1815-1814

arl^

pk

pk

pk

- 138 -
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135
(fortsat)

136

137

Glückstadt. Kr. Io5/l^lo en tegn. af 
hvælvede kasematter i Rendsborg. 
129/l^lo Souterrain i Rendsborg fæstn, 
med profiler. Kr. 14o/l^lo en tegn. af 
et vagthus i Vollerwich og nr. 157/ 
l??lo en tegn. af slotspladsen i Glück
stadt med omgivelser (ridehusprojekt).

Indkomne breve, forestillinger og 
overslag m.v. vedr. holstenske fæstn. 
l?ill-12. I bindet er årsvis register 
og flg. tegn.: Kr. 12/1^^11 en tegn. 
af et krudtmagasin uden for GlQckstadt 
nr. 59/1-11 en plan af et batteri ved 
Vollerwich, nr.97/l-^ll en grundplan 
fra Rendsborg, nr. 13o/l3ll en plan 
af Keuwerck i Rendsborg, nr. 74/1^^12 
til et pro memoria om fæstningen 
Rendsborg en plan over Keuwerck, en 
plan over en polygon i Rendsborg med 
souterrain på en særlig plan og i for
bindelse hermed en plan af en poterne, 
nr. Io8/l??12 en tegn. af et terrain 
uden for Rendsborg, nr. 116/1312 en 
tegn. af en del af Prederiksort i for
bindelse med et forslag til fæstnings
forbedring, se denne betænkning.

Indkomne breve, forestillinger og over
slag vedr. holstenske fæstninger 
1313-14. I bindet findes årsvis regi
ster og flg. tegn.: Nr. 2/1313 et 
profil fra Prederiksort, nr. 26/1313 
et forslag til en poterne i Rendsborg 
fæstning og en plan af Keuwerck samt



139 -

År

1813-1814

1815-1816

art

pk

pk

137

138

Ing.corpsets holstenske arkiv I7O6-I846..

fortsat;
profil fra en kurtine og tegn. 
af et pumpehus, nr. 120/1813 
et croquis over kasemebygn. i 
Haderslev, nr. 52/1814 en skitse 
af et jordværk i Bünstorff. Nr. 
194/1814 som bilag til bygn.proj. 
en plan af en del af Rendsborg 
fæstn., nr. 214/1814 en tegn. til 
kaserne i Glückstadt og nr. 222/181^ 
en tegn. af en del af Rendsborg 
fæstn, med profiler samt ved 
225/1814 en tegn. til kaserne i 
Glückstadt.

Breve, forestillinger og overslag 
vedr. holst. fæstn. 1815 - 16. 
Bindet har årevis register og flg. 
tegn.: Nr. 140/1815 en tegn. af 
et ridehus i Itzehoe ( 2 stk.).
Nr 156/1815 en plan af Glückstadt 
(rapp. om demoleringen). Nr. 178/ 
1815 profiler fra Glückstadt (demo
leringen) , nr. 88/1816 en plan af 
bygn. i Holstens ravelin i Rends
borg, nr. 158/1816 en plan af 
fæstningens areal i Rendsborg, nr. 
217/1816 en tegn. af inondations- 
sluse i Rendsborg (2 stk.) nr. 
229/1816 en plan af en del af 
Rendsborg fæstn, og nr. 240/1816 
en rapport over offentlige ejen
domme i Rendsborg, Glückstadt 
og Frederiksort.



År

1817

1818

1819

art.

pk

pk

pk

159

140

141

14o -

Ing«corpsets holstenske arkiv 1708-184^.

Indk. breve, forestillinger og 
overslag vedr. holst. fæstp.
1817.
I bindet findes et register og 
flg. tegn.: Nr. 59/1817 som bilag 
til en rapp. om fæstn. Ratzeburg 
en tegn. af de vigtigste bygn. i 
denne by, nr. 74/1817 en tegn. 
af vagtbygn. ved Cremperthor 1 
Gltickstadt, nr. 105/1817 en tegn. 
af havnearealer ved Frederiksort, 
217/1817 en tegn. af et souterrain 
1 Rendsborg fæstn, med en tegn. af 
revetteringsarbejder her og 224/ 
1817 en tegn. af en redoute med 
omgivende terrain og et krudtmag. 
(Ober-Eyder).

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1818.
Register findes i bd. 155.
I bindet findes flg. tegn. m.v.: 
Nr. 24/1818 redegørelse fra demo- 
leringskomm. i Ratzeburg, nr. 72/ 
1818 en tegn. af marketenderibygn. 
i Itzehoe, nr. 268/1818 en plan 
med Chr. s plejehus bygn. i 
Eckemf ttrde.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1819.
Register findes i bd. 155.
I bindet findes under nr. 55 en 
plan af nogle jordlodder i Rendsborg 
og under nr. 84 en tegn. af 
tenaillen mellem Fr. Carls og Fr. 
Georgs bastioner.(kalkgruber).



År art
141 -
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1820

1821

1822

1825

pk

pk

pk

142

145

144

145

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1820.
Register findes i bd. 155.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1821.
Register findes i bd. 155.
I bindet findes flg. tegn.:
Nr. 82 en tegn. af toldkontrollør
boligen i Rendsborg og en plan af 
stadthauptmanns hus og have. Nr. 
155/1821 en tegn. af en del af 
Eideren ved Rendsborg og zxr. 181/ 
1821 en tegn. af Eideren i Rends
borg.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1822.
Register findes i bd. 155.
I bindet findes flg. tegn.:
Nr. 15 har en tegn. af div.are
aler ved Over-Eider redouten, nr. 
118 en grundplan fra Rendsborg, 
nr. 225 en tegn. af et blokhus ved 
Rendsborg fæstn, og nr. 245 en af 
fæstningsarealet i Rendsborg.

Indk. breve fra det holst. ing. det. 
1825.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.: Nr. 167 
har en tegn. af tenaillen mellem 
Pr. Carls og Pr. Georgs bastioner, 
nr. 177 tegn. af samme, og nr. 208 
har en tegn. af glaciet foran kron
værket i Rendsborg.



kr

1824

1825

art

pk

pk

146

147

142 -

Ing.corpsets holstenske arkiv 1708-1848.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1824.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.: Nr. 64 
har en skitse af dæksten til 
Rendsborg fæstn., nr. 95 har en 
kalke af Over-Eider-redouten m.m., 
nr. 111 en tegn. af en revetements- 
mur V. Pr. Carls bastion i Rends
borg, nr. 129 en tegn. af æn
dringer ved guvemements-huset i 
Rendsborg, nr. 155 en tegn. over 
forpagtningslodder i Rendsborg, 
nr. 165 en tegn. af tenaille- 
courtine i Rendsborg, nr. 252 en 
tegn. af Krpr.s ravelin i Rends
borg, nr. 256 en tegn. af Labora- 
torie-ejlandet i Rendsborg og nr. 
269 en generalplan over forpagt
ningslodder i Rendsborg.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1825.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.: Ved nr.
24 en tegn. af en del af kron- 
værkets terreplein i Rendsborg, 
nr. 79 en tegn. af et defensions- 
tårn ved Nobiskrug (2eks) med et 
sitxiationskort, nr. 159 en tegn. 
af en poterne i Rendsborg fæst. 
nr. 155 en tegn. af kronværkets 
indre i Rendsborg fæstn., nr. 202 
en tegn. af dæksten til mure i 
Rendborg fæstn, og ved nr. 252 
en tegn. af Frederiksort fæstning.



År

1826

1827

art

pk

pk

148

149

x^tp -

In^«corpsets holstenske arkiv IVOg-l^hg.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1826.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.: Ved nr.
27 en tegn. af en poterne i Rends
borg fæstning, nr. 51 en tegn. af 
en bygn. i kronværket i Rendsborg. 
nr. 46 en tegn. af en poterne i 
Rendsborg fæstn.s kronværk, nr.
91 en tegn. af revetementsarb. 
mellem Nordborg og Sønderborg 
bastioner, nr. 164 en tegn. af 
kronværkets portvagt i Rendsborg 
fæstn., nr. 240 en tegn. af latrine: 
bag volden i Rendsborg,nr. 246 
en tegn. af torvet og parade
pladsen i Nyværk i Rendsborg fæstn, 
og ved nr. 255 en tegn. af en 
murbue i kronværket i Rendsborg 
fæstn.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1827.
Register findes i bd. 155* ;
Bindet har flg. tegn.: nr. 94 
en plan af paradepladsen og torvet 
i Nyværk i Rendsborg. Nr. 145 
har 2 stk. tegn. vedr. et nyt 
fangehus 1 Rendsborg, nr. 249 
har en plan af det indre af fæstn. 
Frederiksort og nr. 265 har en 
tegn. af feltsmedien i Rendsborg. 
fæstn.



År. art Ing.corpsets holstenske arkiv 1708-1848

1828 pk 15o

1829 pk 151

Indkomne breve fra det holstenske 
ingeniørdetachement 1Ö2Ö. Register 
findes i bind 155« Bindet har flg. 
tegn.: Ved nr. 81 en tegn. af en svøm
meflåde for garnisonen i Rendsborg, 
nr. 172 en tegn. af bageriet i Rends
borg kronværk, nr. 263 har tre stk. 
tegninger af diverse ændringer ved 
kronvsprket i Rendsborg, nr.271 har en 
detailtegning fra en caponiere i 
Rendsborg fæstning, og nr. 283 har en 
tegn. af en ændring af escarpemuren 
mellem Sønderborg og Gltickstadt basti
oner i Rendsborg fæstning.

Indkomne breve fra det holstenske ing. 
detachement 1829.
Register findes i bind 155. Bindet 
har flg. tegn.: Ved nr. 77 en oversigts 
plan fra Kyværk i Rendsborg (latriner) 
Kr. 179 en tegn. af gartnerhus i Rends- 
borg (to eksemplarer). Nr. 186 tegn. 
af ændring af portcourtinen m.v. for
an kronværksporten i Rendsborg, nr.
192 - do - nr. 2o4 en plan af kron-
værkets indre terreplein, nr. 211 en 
tegn. af et projekteret jernværk i 
Rendsborg, nr. 236 et forslag til et 
ridehus for artilleri brigadens stald
etat i Rendsborg, nr. 247 en tegn. af 
en staldbygning i Altona, nr. 255 en 
plan med ændringer af portcourtinen i 
Rendsborg fæstnings kronværk. Kr.265 
en plan med profiler fra Kongens ba
stion, Rendsborg, nr.269 en situa
tionsplan af en byggeplads for en 
stald i Rendsborg, nr. 298 en skitse 
fra Slesvig ravelin i Rendsborg og 
nr.327 har en plan over Rendsborg 
fæstnings kronværk med forpagtnings
lodder.



kr

1830

1831

art

pk

pk

152

153

- 145 -
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Indk. skr. fra det holsti 
det. 1830.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.:
Ved nr. 46 en plan med nye vej
føringer i Rendsborg kronværk, nr.
71 har 3 stk. planer til ændringer 
i tøjhusets østre fløj i Rendsborg, 
nr. 142 har en ældre tegn. (ca.17501 
tegn. af tøjhuset i Rendsborg (per
spektiv), nr. 201 vedr. en tambour 
ved hovedbroen i Rendsborg kronværk, 
nr. 224 en plan af ændringer i tøjhi 
lokalerne i Rendsborg, nr. 276 en 
tegn. af vagten i Rendsborg kron
værk (2 eks), nr. 288 en tegn. af 
en bygn. til cavalleriet i Altona, 
nr. 302 en tegn. af en marketende- 
ribygn. i Altona og nr. 321 tegn. 
af Rendsborg kronværksvagt.

ing.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. 1831.
Register findes i bd. 155.
Bindet har flg. tegn.:
Ved nr. 20 tegn. af latriner ved 
Stokhuset i Rendsborg, nr. 59 har 
4 forslag til nye barakker i Rends
borg Nyværk, et snit og et eksemnel 
fra Nyboder i Kbhvn., nr. 89 har 
et udkast til en hvælvet defensions- 
kaseme i Rendsborg og med et profil 
af courtinen, nr. 93 har et forslag 
til 2 etagers barakker v. Rendsborg 
fæstn., nr. 203 har et forslag til 
et eksercerhus i Eckemförde, nr.
222 en situationsplan og div. 
ændringer ved Christians Plejehus 
i Eckemförde, nr. 241 har 2 snit 
og planer for defensions-kaseme 
i Rendsborg, nr. 242 har foislag 
til en



År

1851

1818-1852

1855-185! •

art

pk

pk

pk

155

154 - 155

156 - 157

146 -

Ing. corpsets_ holstenske arkijr I7987I84S..

fortsat:

spiseanstalt for art.brigaden i 
Rendsborg, og nr. 287 har en 
facadetegn. af Chr.s Plejehus 
i Eckemffirde.

154, Indk. breve fra det. holst. ing. 
det. 1852.
I bindet findes flg. tegn.:
Nr. 45 har en kalke af guveme- 
mentshuset i Rendsborg, nr. 107 
udkast til marketenderibygn. i 
Rendsborg, nr. 120 en tegn. af do. 
nr. 195 et forslag til marketen
deri i Pr. ort, nr. 262 en tegn. 
af en del af Nyværk i Rendsborg 
og nr. 289 en plan af 2. etage af 
materialbygn. i Rendsborg.

155. Register over indk. sager fra 
holst. ing. det. 1818 - 52.

Indk. breve fra det holst. ing. 
det. Vedr. register se bd. 160.

156. Indk. breve 1855. I bindet findes 
flg. tegn.: Nr. 59 tegn. af senge
steder og hylder i Rendsborg, 
nr. 101 profil af tenaille i kron
værket i Rendsborg, nr. 105 tegn. 
af rækværk til kanalslusen i Rends
borg, nr. 115 tegn. af rækværk 
i Rendsborg, nr. 125 en tegn. af 
slæbested i Rendsborg, nr. 154 
tegn. af tenaille i Rendsborg, nr. 
158 skydebanevolde i alm., nr. 184 
tegn. af Nobiskrugs redoute, nr.
205 en skitse af mur i Rendsborg



147 -

ir.

1855-1855

art I Ing.corpsets holstenske arkiv 17OÖ-1Ö4Ö.

pk 156
(fortsat)

kronværk, nr.279 en kalke fra Rends
borg Garnisonshospital, nr. 279 har 
4 stk. kalker vedr. marketenderi i 
Rendsborg Garnisonshospital.

157» Indkomne breve 1^34» I bindet fin
des flg. tegn.: Kr. 3 en plan af 
Slotskasernen i Rendsborg samt 4 stk. 
tegn. vedr. marketenderi i hospitals
bygningen i Rendborg, nr. 7 har en 
tegn. af slotspladsen i Rendsborg 
Altstadt, nr. 91 en tegn. af broer ved 
Rendsborg Kyport, nr.145 en tegn. af 
Slesvigske port og kanalslusen i 
Rendsborg, nr. 152 en tegn. af ændring 
i marketenderi i Rendsborg Altstadt, 
nr. 191 en tegn. af ændring af forti
fikationsfronten mellem Kronprinsens 
og Prins Georgs bastioner og nr. 267 
en tegn. af bropiller til Nyports 
broer i Rendsborg.

Indkomne breve fra Det holstenske In
geniørdetachement 1B35 vedr. register 
se bind l6o. Bindet har flg. tegn.: 
Nr.163 slottet Kiels omgivelser, 
nr.l^^o en situationsplan af Holsten 
ravelin i Rendsborg, nr. 267 en tegn. 
af elefantens ravelin m.v. i Rends
borg, nr.279 en tegn. af "Harmonien” 
i^ Rendsborg og nr.2.^3 en tegn. fra 
portvagten i Holstenport i Rendsborg.



År

1855-1856

1857-1848

1857-1858

art

pk

pk

- 148 -

Ing.corpsets holstenske arkiv 1708-184Ö.

159 - 160

161 - 162

15^.Indk. breve fra holst. ing. det. 
1856.
Register findes i bd. 160.
I bindet flg. tegn.; Ved nr.,45 
er 5 stk. tegn. af broer i Kronværk 
og Nyværk i Rendsborg, ved nr. 115 
en plan af glaciet udfor Nyværk, 
ved 146 en plan af egnen ved BUdels- 
dorf uden for Rendsborg, ved nr.
150 profil af beklsdningsmure i 
Rendsborg fæstn, og ved nr. 255 en 
situationsplan af guvemements- 
boligen i Rendsborg.

160.Register over indk. skr. fra holst. 
ing. det. 1855 - 56.

NB: Registratur over indk. breve 
fra holst. ing. det, i tiden
1857 ■ 1848 - bind 161 - 171 -
se; I, C. s danske arkiv pakke

114 - 124 (Året 1848 mangler).

Indk. breve fra holst. ing. det.
161. Dækker året 1857.

I bindet er flg. tegn.: Ved nr. 49 
en kalke af gouvemementsboligen i 
Rendsborg, nr. 505 et profil af 
værkerne foran Neuthor, nr. 589 
en tegn. af værkerne foran port- 

courtinen i Nyværk og ved nr. 875 
en plan af Kronværket i Rendsborg.

162. Dækker året 1858. I bindet findes 
flg. tegn.; Ved nr. 662 en tegn. af 
revetements i Rendsborg.



År

1859-1840

art

pk 165 - 164

149 -

Ing.corpsets holstenske _arkiy_ 1703-1846,.

Indk. breve fra holst. fæstninger.

L65.Bindet dækker 1859.
I bindet findes flg. tegn.: Ved 
nr. 525 en tegn. af Rendsborg fæstn, 
s areal, nr. 801 en tegn. af slots
haven i Kiel og ved nr.1050 en plan 
af en del af barakke X i Rendsborg.

l6£iBindet dækker 1840.
I bindet findes flg. tegn.: Ved nr. 
118 en tegn. af en ny marketenderi
by gn. i Itzehoe og ved nr. 967 en 
tegn. af byen BUdelsdorff ved Rends
borg.

1841-1842 pk 165 - 166 Indk. breve fra holst. fæstninger.

165. Bindet dækker 1841 og indeholder 
flg. tegn.: Ved nr. 514 en tegn. af 
kælder til marketenderen i barakke 
P i Rendsborg, nr. 482 en plan af 
en del af Altstadt m. borgerskolen 
i Rendsborg, nr. 551 et snit gennem 
et krudttåm i Frederiksort og ved 
nr. 1155 en plan for en bro over 
Alssund ved Sønderborg med tegn.
af pontonner, tværsnit og landfag 
(5 stk.).

166. Bindet dækker året 1842 og indeholdei 
ved nr. 526 en tegn. af afløbsarran
gement for Bttdelsdorff-lynette ved 
Rendsborg. Bindet har flere skr. 
vedr. etableringen af 2 kompagni 
ingeniører.



Ingeniørkorpsets Regnskabsarkiv.
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kr

1845

1844

1845

art

pk

pk

pk

167

168

169

- 151 -

Ing.corpsets holstenske arkiv 1705-1.

Indk. breve fra holst. ing. det. 
1845.
I bindet findes flg. tegn.:
Ved nr. 447 plan og profiler af 
gorgen ved Nordborg bastion i 
Rendsborg, nr. 509 udkast til 
program for øvelser ved 2. ing.kp. 
nr. 658 plan og profil af et mate- 
rialskur i Rendsborg, nr. 997 har 
en plan af egnen ved Btttelsdorff, 
og yderligere 5 tegn. fra omegnen 
af Rendsborg«

Indk. breve fra holst. ing. det. 
1844.
I bindet findes flg. tegn.:
Ved nr. 926 findes 2 stk. tegn. af 
svømmeflåder i Ratzeburg, nr. 1631 
en plan af Arsenalets hovedfløj i 
Rendsborg.

Indk. breve fra holst. ing. det. 
1645.
I bindet flg. tegn.:
Ved nr. 16 en plan af Rendsborg 
Neuwerk (øveisespl. f. 2. ing.kp.) 
nr. 87 tegn. af svømmeflåde i Rends
borg, nr. 199 en plan af en proj. 
losseplads, nr. 522 en kalke med en 
bro over Ptthlbækken for jernbanen 
Rendsborg - Neumttnster, nr. 802 en 
plan af areal 1 Rendsborg vedr. 
samme jernbane og nr. 1171 en tegn. 
af et areal i Rendsborg vedr. samme 
bane.



kr

1846-1848

art

pk

- 152 -

I ng-t-CD np.5fi,t s ho 1 st en ske.. arkiv. 17Q8-1846.

170 - 171 Indk. breve fra holst. ing. det.

170«Dækker året 1846 og har som nr.
1689 en rapport fra 2. ing.kp. 
over øvelser sommeren 1846.

171.Dækker året 1847 og noget af 1848 
og indeholder flg. tegn. m. v.
Ved nr. 550 (forslag til øvelser 
ved 2. ing.kp.) en tegn. af for
slag til mineringsøvelse, nr. 614 
en tegn. af en køkkenbygn. på 
laboratorie-øen i Rendsborg, nr.
722 en tegn. af mineringeøvelse 
ved 2. ing.kp., nr. 847 en tegn. 
af Altstadt i Rendsborg (bilag til 
en afhandling om fæstn.), nr. 888 
en tegn. af et brohovede i Rends
borg ( øvelse for 2. ing. kp.), 
nr. 906 en tegn. i anl. af jernbane- 
anlæg i Rendsborg, nr. 909 en tegn. 
af en urskive til et ur på hoved
vagten i Rendsborg, nr. 924 en 
tegn. til en øvelse i Rendsborg 
for 2. ing.kp., nr. 958 en facade
tegn. af hovedvagten i Rendsborg 
(opsætn. af et ur). Nr. 551/1848 
en indberetning om Rendsborg fæstn.s 
forsvarsstand ( 15/5 1848) og nr. 
402/1848 en plan af den nye bane
gård i Rendsborg.
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Ingeniørkorpsets Regnskabsarkiv.

Arkivet er opstillet således, at den af Ingeniør
korpsets brugte inddeling og nummerering af pakkerne 
er fastholdt.

I hovedsagen er arkivet delt i:

1. Gageringskassen
2. Hovedbygningskassen
5. Hovedkassekommissionen, dennes arkiv 

ind. kasseregnskab, licitationer samt 
det særlige regnskab for Kjøbenhavns 
fæstning, men også for Kronarbejde og 
Slaveregnskab.

4. Fæstningsregnskaber for danske fæstninger.

NB: Pakke 559 - 60 har regnskab for hele rigets 
fæstninger 1764 - 86, og pakkerne 561 - 64 for 
norske fæstninger 1787 - 1806, og pakkerne 565 - 
405 for holst. fæstninger 1764 - 1848.

---oooOooo---
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Indholdsfortegnelse til Ing. C. s regnskabsarkiv

1764 - 1848.

Gageringskassen 1764 - 1848..................................  side 155
Hovedbygningskassen............................... .. ................... - 156
Pengeregnskab, fæstninger 1842 - 47 og - 157
Kvartal s ekstrakt er 1817 - 41....................... ... - 157
Månedslister 1844 - 48.. .......................................... - 157
Fourager egnskab 1816 - 52.......................................... - 153
Lønningsregnskab 1803 - 20....................................... - 153
Biblioteks - og instrumentregnskab

1818 - 45................................ - 158
Skatteregnskab 1802 - 16.................................... - 153
Hovedkassekommissionen, Kbhvn. 1785 - 1838 *- 159-I6I
Kasseekstrakter, danske fæstn. 1815 - 48... - 151
Kontering, hvd. bygn. kassen 1809 - 48 m.

journaler.................................   - 161-164
Licitationer, priskuranter og forpagt

ninger 1704 - 1848............. - 164-165
Kronarbejdsregnskab 1797 - 1828......................... - 155
Slaveregnskab 1810 48........................ - 166
Ugelister f. leveret arbejde og materia

ler 1806 - 48......................... - 166-167
Regnskab for enkelte mestre, Kbhvn. 1810-48 - 167-172
Regnskab for materialforv.Stolby 1805 - 28 - 172-173
Materialregnskab, Kbhvn. 1829 - 48.................... - 173-175
G. C. C. s notater og I. C. s svar

danske, norske og holst. fæstn. 1777-1848 175-176
Pæstningsregnskaber............................................................. I77
Regnskabsarkiv for Citadellet Pr.havn 1740-1848 177
Regnskabsarkiv for danske fæstninger 1783-1850

København ind......................... 179
Materialregnskab for danske fæstn. 1764-1848,

ind. inventar......................... 182
Pengeregnskab for danske, norske og holst.

fæstn. 1764 - 1786............... 185
Indsendte regnskaber for norske fæstn.

1787 - 1806............... 186
Indsendte regnskaber for holst. fæstn.

1764 - 1848............... 186
Rapporter over arbejder ved rigets fæstn.

1807 - 48................. 189-190



- 155 -

År art nr. Ins.corpsets danske arkiv 176t-1.3Zt^.

1764-1848 1. Gageringskassen 1764 - 1843.

Heri findes lønningsregnskab for Ing. 
Corpset, idet der er detailleret regn
skab for Danmark for hver person, især 
ind. skatteregnskab, medens Holstens 
og Norges lønningssiammer er opførte 
uden detalregnskab indtil 1775 ind. 
og i tiden 1809 og frem ofte i detail.

1767-1772 pk 1 Lønningsregnskab 1767 - 72
1775-1782 2 1775 - 82

NB; Kun Danmark 1785 - 1808 mangler.

1809-1819 pk 5-4 Lønningsregnskab 1809 - 19 
heri også Norge og Holsten.

1820-1827 pk 5 Lønningsregnskab 1820 - 27
1828-1852 6 1828 - 52
1855-1855 7 1855 - 55
1856-1858 8 1856 - 58
1859-1842 9 1859 - 42
1842-1845 10 1842 - 45

heri mandskabelister for begge ing. 
kompagnier.

1846-1848 11 Lønningsregnskab 1846 - 48 
heri mandskabslister for begge ing. 
kompagnier og for Ing.det. Nørre
jylland og Pyn 1848.

NB; Se også Holst. Ing. det.s 
arkiv, pakkerne 121 - 126 

ved vedr. gagering 1814 - 48.
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År

1764

1767

art

2.

Ing.corpsets danske arkiv 176/;

Hovedbygningskassen.

Bestyret af hovedkassekommissionen, 
som arbejdede efter instruks til Inge
niørkorpset af 24/5 1764 med kgl. 
stadfæstelse af 2/5 1764 ( se genma.i. 
V. Suckows arkiv, pk. 1) samt regle
ment af 14/9 1765 og kgl. res. af 
19/6 1795 og endelig instr. af 28/5 
1829.

Fra tiden før 1764 findes kun få 
regnskaber. Hvert af de 5 detachemen
ter havde en kassekommission, som ind
sendte regnskab til "Hovedbygnings- 
kassen” i København. Her blev regn
skabet revideret og sendt til Gene- 
ralkrigsdirektoriet (G. C. C. ), som 
reviderede regnskabet og gjorde nota
ter, som Ingeniørkorpset måtte be
svare, hvorefter krigsbestyrelsen 
deciderede.

Fra efteråret 1767 sluttede regnskabs
året med udg. af oktober, og regn
skabet indsendtes senest i februar - 
efter instruksen af 28/5 1829 senest 
inden juni måneds udgang ( se pakke 
92-95, G. C. C. s ordre for danske 
fæstn. 1829 nr. 40).
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År art nr. Inr.corpsets danske arkiv 176/4.-18/i.S.

1842-1844 pk 12

Pengeregnskab.

Pengeregnskab for danske og holst.

1845-1847 pk 13

fæstn. 1842 - 44. Heri også ekstra
ordinære udgifter og notater.

Pengeregnskab for danske fæstn.

1817-1854 pk 14

1845 - 47. Holst. fæstn, mangler.
Heri notater også for holst. fæstn.

Kvartalsekstrakter 1817 - 34 for

1855-1858 pk 15

gageringskassen, bygningskassen, 
biblioteket m. v. Enkelte bilag 
mgl. Danmark og Holsten.

Kvartalsekstrakter 1835 - 38 for

1859-1841 pk 16

gagerings- bygn. og bibliotekskas- 
seime m. v. Danmark og Holsten.

Kvartalsekstrakter 1859 - 41 for

1844-1845 pk 17

gagerings- bygn. og biblioteks- 
kasserne m. V. Danmark og Holsten.

Månedslister (Styrkelister).

Ingeniørkorpsets personel 1844 - 45

1846 pk 18
ind. de 2 ing.komp.er . 

Ingeniørkorpsets personel 1846

1847-1848 pk 19 Ingeniørkorpsets personel 1847 - 48.
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År art nr. Ing. corpsets danske arkiv

Fourageregnskab.

1816-1852 pk 20 Ing.korpsets heste 1816 - 52.

Lønningsregnskab.

1805-1820 pk 21 Regnskab (delvis med kvitteringer) 
for gage, kvarterpenge og div. 
tillæg 1805 - 20.

Biblioteksregnskab.

1822-1851 pk 22 Regninger for købte bøger 1818 - 24 
Regnskab for biblioteks og instrument
samling 1822 - 51.
Katalog for bibliotek og instrument
samling pr. 12/5 1822 og tilgang til 
1851. Ind. notater.

1852-1841 pk 25 I. C. s bibliotek og instrumentsamling. 
Regnskab og tilgang 1852 - 41. Ind. 
notater.

1815-1848 pk 24 I. C. s bibliotek og instrument
samling. Regnskab og tilgang 1842 - 48. 
Kataloger 1815 ?, 1855 - 45.

Skat m. V.

1802-1816 pk 25 Pakken har 5 læg.
1. Lister over Kop - og karleskat

1802 - 12.
2. Indkomstangivelser 1810 - 14
5. Klædeberegninger 1811 - 16.
NB; Vedr. skattelister se også pk.

548 il. C. s danske arkiv (etater).
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Ar

1785-1855

1854-1848

1788-1848

1829-1845

1844-1848

1797-1848

1766-1848

«T»t

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk

7

8-9

InfT« corpsets danske arkiv

Arkiv for HovedkassekommiBsionen

i København.

Heri dens kasseregnskab samt dens 
regnskab for Kjøbenhavns fæstning 
(håndværkerregnskab, licitationer, 
kronarbejder m. v., materialregnskab 
og notatbesvarelser.

Indk. breve fra 6. C. C. vedr. 
udgifter ved forvaltningen af I. C. s 
midler 1785 - 1855 - enkelte år manglei

Indk. breve fra G. C. C. vedr. ud
gifter ved forvaltningen af I. C. s 
midler 1854 - 48.

Indk. breve vedr. div. retssager, 
Citadellet Pr. havn, forpagtnings- 
klager 1788 - 97 (Kbhvns. fæstn.), 
en dom 1859 og Ing. C.s plan af 1855. 
1807 - 48.

Indk. breve fra bestyrende ing.offi
cerer med rekvisition på penge 1829 - 
45. Efter 1854 til vejarbejder.

Indk. breve fra bestyrende ing. 
officerer med rekvisition på penge 
1844 - 48.

Breve til og fra Ing. C. s hoved- 
kassekommission 1828 - 48. Heri en 
enkelt skr. fra 1797.

Se regnskabsarkivet efter 1848.

Kvitteringer for pengeanvisninger 
til I. C. 1766 - 99 og 1829 - 48.
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År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 176A-1?^48.

1829-1849 pk 10

arkiv for hovedkassekomm. fortsat:

Pakken har 3 bind:

1785-1828 pk 11

1. Forhandlingsprotokol for Hoved- 
kassekonunissionen 1829 - 42.

2. Bog over kopi af anvisninger på 
kassen 1828 - 58.

5. Bog over kasseekspeditioner 1828 - 49

I pakken findes:

1829-1849 pk 12

1. Lister over "Pengebeviser" etc.
1785 - 94.
2. Kassebog 1796 - 1808
5. Hvd.kassebog 1808 - 20
4. - 1820 - 28.

I pakken findes:

1855-1850

pk 13

1. Hvd.kassebog 1829 - 58
1858 - 40
1841 - 43
1844 - 47
1847 - 49.

2. Kassebog f. Art. kas. i Bådsmandsstr. 
1835 - 39.
Kassebog for Citadellet Pr.havn
1848 - 50.
Diverse opgørelser 1857 - 46.

Overgået til arkivet efter 1848.

1790-1808 pk 14 Journal over penge- beviserne til

1840-1848 pk 15

kassen 1790 - 1808.
Kassebøger over løbende udgifter
1829 - 58 ( 1850 mangler).
(Sandsynligvis Kbhvns. fæstn.)

Kassebøger over løbende udgifter

1829-1846 pk 16

1840 - 48. (1859 mangler).
(Sandsynligvis Kbhvns. fæstn.)

Kladderegnskab 1829 - 58, dog mangl a-r
meget.
Kassens journaler 1856 - 45 og kassebog 
1846. D. V. s. at 1844 - 45 og
1847 - 48 mangler.
Enkelte kvitteringer 1847 - 48 findes.
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År

1795-1848

1815-1852

1853-1859

1840-1844

1845-1848

1809-1825

art

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk

17

18 a

18 b

19

20

21

22

Ing.corpsets danske arkiv I76/4-I3/4.3 .

arkiv for hovedkassekomm. fortsat:

Balance for 1795 - 1810, 1818 og 
1824 - 48. Pig. år mangler: 
1825/27/54/1858 - 40 og 1844.
I året 1828 er bilaget for bygnings
skriver Balles transport til tugthuset. 
Summariske oversigter over udgifter 
til Kjbhvns. fæstn. 1850 - 59 og et 
bilag fra vejkassen 1850.

Kasseekstrakter for

danske fæstninger.

Indsendte kasseekstrakter 1815 - 32, 
kvartalsrapporter.

Indsendte kasseekstrakter 1853 - 39, 
kvartalsrapporter.

Indsendte kasseekstrakter 1840 - 44, 
kvartalsrapporter.

Indsendte kasseekstrakter 1845 - 48, 
kvartalsrapporter.

Overgået til arkivet efter 1848.

Kontering af udførte arbejder

under Hovedbygn.kassen.

Journaler over de udførte arbejder 
1809 - 25.
1. Journaler 1809 - 13 over udførte 

arbejder i Kjbhvns. fæstning.
2. Kapt. Frangens journal over udf. 

arbejde ved Kjbhvns. fæstn. 1809-12.



Ar

1809-1825

1824-1826

1827-1850

ant- Ing.corpsets danske arkiv 176/4-1^43.

pk

pk

pk

22

25

25 b.

fortsat:
5. Journal over arbejder i Kjbhvns. 

fæstn. 1817, 1819 - 20.
4. Kassebogsopgørelser for danske 

fæstn. 1818 - 20.
5. Kladdebog 1821 over håndværker- 

udgifter ved Kjbhvns. fæstn.
6. Bog over leverandørers tilgodeha

vender for hele riget 1821.
7. - do - 1822.
8. Kladdebog m. kontering af hånd

værkertilgodehavender Kbhvns. fæstn. 
1822.

9. Bog over leverandørers tilgodeha
vende for hele riget 1825.

10. Kladdebog for kontering af hånd
værkertilgodehavender ved Kbhvns. 
fæstn. 1825.

11. Extrakt af Citadellet Pr. havns 
vedligeholdelsesudgifter 1740 - 1820.

Journaler over de udførte arbejder 
1824 - 26.
1. Hvd. bygn.kassens bog over regnskab 

for rigets fæstn. 1824.
2. Bog over kontering af håndværkerudg.

Kbhvn. 1824.
5. - - 1825.
4. Hvd. bygn.kassens regnskab for rigets 

fæstn. 1825.
5. Majorens egen kassebog for rigets

fæstn. 1821 - 25.
6. - «• - 1824.
7. Bog over kontering af håndværker

udg. Kbhvn. 1826,
8. Hvd. bygn.kassens regnskab for 

rigets fæstn. 1826.

Journaler over udførte arbejder 
1827 - 50.
1. Hvd. bygn.kassens regnskab for 

rigets fæstn. 1827.
2. Bog over kontering af håndværkerudg. 

m. V. Kbhvn. 1827.
5. - " - 1828.



Ar -flZl- -ar.
1827-1830 pk

1829-1831

1831-1833

1834-1835

1836-1838

pk

pk

pk

pk
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23 b.

24

24 b.

25 a.

25

Ing.corpsets danske arkiv ]76z.-1^jL^ ,

fortsat:
4. Hvd. bygn. kassens regnskab for 

rigets f«stn. 1828.
5. - ” - 1829.
6. Kvitteringsbog for udført arbejde 

i Citadellet Fr.havn 1830.
7. Hvd. bygn.kassens regnskab for 

rigets fæstn. 1830.

Journaler over udførte arbejder 1829 - 
31.
1. Konto for bygn.kassen 1829.
2. Kontrabog for tømrermester Meyer 

1830. Kbhvn.
3. Konto for Hvd.bygn.kassen 1830.
4. Kontrabog for håndværkerudg. 

i Kbhvn. 1831.
5. Konto for Hvd.bygn.kassen 1831.

Journaler over udførte arbejder 1831 - 
33.
6. Konto for Hvd.bygn.kassen 1831.
7. - " - 1832.
8. - " - 1832.
9. - " - 1833.

10. Kassekonto for Citadellet Fr.havn 
1833.

Journaler over udførte arbejder 
1834 - 35.
1. Konto for Hvd.bygn.kassen 1834.
2. - " - 1834.
3. - - 1835.
4. - - 1835.

Journaler for kontering af leverancer 
1836 - 38.
5. Konto for Hvd.bygn.kassen 1836.
6. - h - 1836.
7. - " - 1837.
8. - » - 1838.
9. - n - 1838.
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Ar

1859-1845

1844-1848

flJt

pk

pk

pk

1764-1801. pk

1822-185H pk

26

27

28

29

29 b.

Ing.coppsets danske arkiv 1762i-1^46.

Journaler for kontering af leverancer 
1859 - 43.
1. Konto for Hvd. bygn. kassen 1859.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

1859-.
1840.
1841.
1842. 
1842. 
1843.

Journaler for kontering af leverancer 
1844 - 48.
1. Konto for bygn,kassen 1844.
2. - •• - 1844.
3. - •• - 1845.
4. - ” - 1845.
5. - ” - 1846.
6. - " - 1846.
7. - " - 1846.

for 2. distr. (Kbhvn. fæstn).
8. Konto for bygn.kassen 1847.
9. - ” - 1847.

10. - ” - 1848.

Overført til arkivet efter 1848.

Licitationer.

Herunder auktioner, kontrakter, pris
kuranter, tilbud og forpagtning.

Licitationsprotokol 1764 - 96, 
licitationer 1764 - 68, 1772 og 1777, 
1798 - 1801.

Priskuranter for håndværksarb. 1825-38, 
forpagtningskontrakter Kbhvn. 1825-38, 
betingelser og kontrakter 1822 - 58, 
diverse tilbud.



art
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Ing.corpsets danske arkiv 1764-1343 • _

1777-1847

1797-1828

1816-1827

1828-1859
1858-1848

1797-1828

1797-1804

1805-1809
1810-1828

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk
pk

3o - 31

32 a

32 b.

33 a 

33 b

Priskuranter 1327-47, licitationer 
1332-46, tilbud, lejemål, kontrakter 
og betingelser 1336 (udkast). Bortfor
pagtninger af arealer (København) og 
kvitterinjz for penge dette vedr. 1777- 
1797* NB, Væsentlig vedr. Københavns 
fæstning.
Forpagtningsauktioner 1797 - 1323 ind. 
kontrakter I3o2-15 og bolværksforpagt
ninger 1323-27 med sager fra Frederi
cia. NB. Københavns fæstning.

Heri 2 stk. kort over fæstningen.

Forpagtningsauktioner fra Københavns 
fæstnings 1316-27 og udløbne kontrak
ter 1791-1808.

Forpagtningsauktioner 1323-39, Kbhvn.

” 1333-46, samt
papirer vedr. forpagtning af garnfi
skeri 1333-47 og afgifter 1333-43 m.v. 
København.

34

35 a. 
35 b.

Kronarbeide.

Heri lister over underofficerer og 
menige, med regiments angivelse og som 
har arbejdet på fæstningen København 
1797 - 1323, tillige med vederlags
regnskab.

Lister årsvis over kronarbejdere og 
deres betaling 1797 - I3o4-
- " - I3o5 - 13o9.
- ” - I3lo - 1323.

NB. 1321 mangler.
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166 -

Ing.corpsets danske arkiv 1764-1646.

1785-1825 36

1824-1848 pk 37

Slaveregnskab.

Omfatter regnskab for slavetillæg 
for slaver anvendt på Kbhvns. fæstn, 
og dennes materialgård.

Regnskab for 1810 - 25 og et enkelt 
bilag 1785 og en årgang lister 1807.

Regnskab for slavernes anvendelse 
i Kbhvns. fæstn. 1824 - 48.
Heri enkelte instrukser og regler 
for slaver samt breve (meldinger, 
ansøgninger) vedr. slaver.

1806-1807

1808-1858

1848

pk

pk

pk

38

39

40

Ugelister for leveret arbejde 

og materialer.

Ugelister (regninger) fra div. 
håndværkere i Kbhvn. 1806 - 07.
Lægene ordnet fagvis.

Ugelister for div. håndværkere i 
Kbhvn. 1808 - 09 og 1857 - 38 (delvis). 
Lægene er ordnet fagvis.
NB: I tiden 1810 - 56 er intet 

bevaret.

Rekvisitionsbog 1845 - 46, kopibog 
for ugesedler fra håndv.svende i 
Kbhvn. 1840, 1847 - 48, udbetalings
sedler til mestre 1847. Ugelister 
1843, jorunal over udf. arb. i Kbhvn.s 
2. distr. 1844, div. lister 1844 og 
ugelister 1848.
Heri også tømrerm. Thystrups bog over 
arbejde 1844 - 48.
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År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1764-1048.

1840-1847 pk 41 Rapportbøger for de faste håndv.s
anvendelse i Kbhvn. 1840 - 47 og uge-
lister for samme 1841 - 45.
Enkelte år mangler.

Regnskab for enkelte mestre.

Kjbhvns. Fortification.

1810-1848 Murer- og stenhuggerarbejde 1810 - 48.

Kontrabøger for:
1810-1820 pk 42 Murermester Brandt 1810 - 20 Kbhvn.

1821-1824 pk 45 Brandt 1821-24

1825-1828 pk 44 Brandt 1825 - 28

1829-1852 pk 45 Brandt 1829 - 52

1855-1854 pk 46 Brandt 1855 - 54

1855-1856 pk 47 Brandt 1855 - 56

1819-1840 pk 48 Ågård 1819 - 40

1829-1847 pk 49 Balkow, Sibbem 1829
og Slangerup 1845 - 47.
Kbhvn.

1857-1858 pk 50 Brandt 1857 - 58 Kbhvn.

1859-1841 pk 51 Brandt 1859 - 41

1840-1847 pk 52 Ågård 1840 - 47

1842-1844 pk 55 Brandt 1842 - 44

1810-1845 pk 54 Stenhuggermestre, Kbhvn. 1810 - 45.



- 168

År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1762^-18/4.8-

Tømrerarbejde

1810-1848 1810 - 1848.

Kontrabøger for:
1810-1823 Pk 55 Tømrermester Thyberg 1810 - 11 og

1817 - 23.

1811-1834 pk 56 Meyer 1811, 1823, 1825,
1827, 1829,
1831 - 34 Kbhvn.

1824-1834 pk 57 Thyberg, Weber og
Westergård,Kbhvn.
1824 - 30 og 1831 - 34.

1835-1839 pk 58 Meyer 1835 - 39 Kbhvn.

1840-1842 pk 59 Meyer 1840 - 42

1843-1844 pk 60 Meyer 1843 - 44

1845 pk 61 Meyer 1845

1845-1847 pk 62 Meyer 1845 - 47

Snedkerarbejde.

Kontrabøger for:
1810-1824 pk 63 Snedkermester Vilmann Kbhvn.

1810 - 24
(1812 og 1814-17 mangler

1810-1832 pk 64 Dttrwetter,Kbhvn.
1810 - 32 (I812-17mgl)

1825-1829 pk 65 Wellmann 1825 - 29 Kbhvn

1834-1836 pk 66 Wellmann 1834 - 36
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År art •nr. Inff.cornsets danske arkiv 1

1853-1859 pk 67 Snedkermester DUrwetter 1833 - 39 Kbhvn.

1830-1835 pk 68 Wellmann 1830,
1832- 33 -

1837-1839 pk 69 Wellmann 1837 - 39 -

1840-1842 pk 70 Wellmann 1840 - 42 -

1820-1847 pk 71 Dttrwetter, Weybye og
Nyebølle 1820 - 1847 Kbhvr

1839-1845 pk 72 Dttrwetter 1839 - 45

1843-1845 pk 73 Wellmann 1843 - 45

1846-1847 pk 74 Wellmann 1846 - 47

Malerarbejde.

Kontrabøger for:
1810-1821 pk 75 Malermester Jacson, Kbhvn. 1810 - 21

1818-1830 pk 76 Hoffgaard 1818 - 30
(1819 mgl.) og

1823-1829 Schlesch 1823 - 29.

1831-1836 pk 77 Høckendorff (Hoffgårds
enke, Kbhvn).

1831 - 36 Kbhvn.

1831-1847 pk 78 Høckendorff 1846 - 47 og
Hultmann 1831 - 33 og

1845. Kbhvn.

1837-1839 pk 79 Høckendorff 1837 - 39 Kbhvn

1840-1841 pk 80 -tt- 1840 - 41

1842-1844 pk 81 1842 - 44 -



År. art nr.

1845 pk 62

lttxO-1824 pk 63
1812-1816 pk 64
1815-1822 pk

1818-1845 pk 65

1823-1851 pk 66

1831-1848 pk 67

1832-1835 pk 66
1836-1838 pk 69
1839-1841 pk 9o
1841-1842 pk 91
1845-1844 pk 92

1845 pk 93
1846-1847 pk 94

170 -

Ing.corpsets danske arkiv I764-I646.

Malermester Høckendorff, Kbhvn. 1345* 
” Hultmann, ” ”

Smedearbeide,

Kontrabøger for:
Smedemester Lange,Kbhvn. l8lo-24«

” Elstrøm 1812-16.
" Olsen 1815-22.

” Wissing 1818
” Lange 1824-29«
" Horn 1829-34.
’’ Giessing 1834
” I4ibach efterfølgerl832-45.

” Riede, Kbhvn. 1823-31.

Vejebøger for diverse jernstøbere, 
blytækkere, klokkestøbere, kobber
smede, plattenslagere etc. 1831-46 og 
kontrabøger for diverse smedemestere 
og jernstøbere 1834-47.

Kontrabøger for:

Smedemester Riedel, Kbhvn. 
” Riedel, ”

1832-35.
1836-36.
1639-41.
1641-42.
1843-44.
1645
1646-47.
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År art nr. Ing.corpsets danske arkiv I764-IS4S.

Blikkenslagerarbejde.

Kontrabøger for;
pk 95 Blikkenslager Bentfeldt, Kbhbn.

1810-1847 pk 96 div. - og blytækkere - 1810 - 47

pk 97 - 98 findes ikke.

Giarmesterarbejde.
Kontrabøger for:

1810-1822 pk 99 Glarmester Clausen 1810 - 18
Petersen 1819 - 22

samt 2 fra 1844 - 45 . Kbhvn.

1823-1852 pk 100 Glarmester Petersen, Kbhbn. 1823 - 52.

1835-1858 pk 101 Pieckel 1835 - 58.

1839-1844 pk 102 Pieckel 1839 . 44-

1845-1846 pk 103 Pieckel 1845 - 46.

1847 pk 104 Pieckel 1847.

Vandforsyningsarbejde.

Kontrabøger for:
1818-1847 pk 105 Vandmester Sørensen 1818 - 23,

1832 - 47
1835 - 47.

Falk 1818, 1820 og
1825.

Hansen 1818, 1820 og
1825.

Hiort 1810 - 47.
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2k.

1810-1848

1809-1848

1855-1847

1819-1847

1810-1847

1810-1846

1805-1819
1820-1828

art

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk
pk

106

107

108

109

no

111

112
115

Ing. corpsets danske arkiv 1764-13/j.8.,

Tømmerleverancer.

Kontrabøger fra:
fa. Collstrup og Maag, Kbhvn. 1810 - 48

Vognmandskørsel.

Kontrabøger fra:
Vognmand Juel 1809 - 11 Kbhvn.

Carstensen 1810 - 55 
Hansen 1847 - 48

Carstensen 1855 - 47

- div. i Kbhvn. 1819 - 47 ( ind.
sandleverancer).

Diverse Leverandører.

Kontrabøger for:
Div. leverandører, Kbhbn. 1810 - 47 
(urtekræmmere - isenkræmmere etc.)

Div. leverandører, Kbhvn. 1810 - 46 
(gartnere, filehuggere, brolæggere etc.)

Materialforvalter Stolby.

Kontrabøger v. Ing. C. 1805 - 19 
- - - 1820 - 28.
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År art nr. Inp;. corpsets danske arkiv 176/+-l^/4-8 .

Regnsk. m. redskaber.

1835-1848 pk 114 Fortegnelse over redskaber på 
Materialgården og i distrikterne 
i Kbhvn. 1835 - 48.

Materialregnskab.

Fæstningens Materialgård, Kbhvn.

1829-1850 bd 115 - 117
Regnskab over:
115. Redskaber 1829 - 50.
116. Inventar!esager 1829 - 48.
117. ,Bygn.materialer 1829.

1830-1832 bd 118 - 120 118. - - 1830.
119. - - 1831.
120. - - 1832.

1833-1835 bd 121 - 123 121 - - 1833.
122. - - 1834.
123. - - 1835.

1836-1838 bd 124 - 126
Regnskabsbøger over bygn.materialer:
3 stk. 1836 - 38.

1839-1841 bd 127 - 129 3 - 1839 - 41.

1842-1845 bd 130 - 133 4 - 1842 - 45.

1846-1848 bd 134 - 136 3 - 1846 - 48.

bd 137 - 142 mangler.

1818-1837 bd 143 Lister over indtægt og udgift ved 
bygn. materialer 1818 - 37.
NB: 1819 - 26 og 1831 - 35 mgl.



174
År art nr. Ing.corpsets danske arkiv I764-IS48.

pk 144 Lister over indtægt og udgift ved
1838-1848 bygn. materialer 1858 - 48.

1846 - 47 og 1841 - 42 mgl.

1840-1848 pk 145 Bagbog 1840 - 48 over indkøbte
materialer (1842 mgl.)
Fortegnelse over ind- og udleve"rede
materialer 1812 - 24 (1815 - 15, 1818,
1820 mgl.)

1825-1827 pk 146 Fortegnelse over ind- og udlev, materiale
1825 - 27

1828-1848 pk 147 Fortegnelse over ind- og udlev.
materialer 1828 - 48. Enkelte år mgl.

1820-1829 pk .. 148 Ugebøger over ind- og udlev, materialer
Kbhvn. 1820 - 29.

1850-1851 pk 149 ” 1850 - 51

1852 pk 150 " 1852

1853 pk 151 ” 1855

1854 pk 152 " - 1854

1855 pk 153 - " - 1855

1855 pk 154 " 1855
heri også brødlister, håndværkerfor
deling m. V.

1856 pk 155 Ugebøger over ind- og udg. materialer
Brødlister, håndværkerfordeling etc.
1856.



- 175

År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1764-3848.

1857-1848 Ugebøger over ind- og udg. materialer
Brødlister, håndværkerfordeling etc.

pk 156 1857
157 1857
158 1858
159 1859
160 1840
161 1841
162 1842
165 1843
164 1844
165 1845

samt materialeforbrug for det
1. ing. kmp.

166 1846
167 1847
168 1848

169 - 174 findes ikke

G. C. C. s notater til I. C. s

regnskab og besvarelser herpå.

Danske, norske og holst. fæstn.

1777-1795 pk 175 Notater 1777 - 93
1790-1827 pk 176 1790 - 1827

heri også kvitteringer for aflev.
af regnskab.

1829-1852 pk 177 » -1829 “ 32 med kvittering
f. regnskab.

1811-1859 pk 178 Notater 1853 - 37. Heri en bekendtg
om afgift på sand 1811.

1858-1840 pk 179 Notater 1858 - 40.

1841-1845 pk 180 1841 - 43.

1844-1848 pk 181 1844. - 48.
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År art nr. Ing.C'^'rpsets danske arkiv 1762,-1848.

1764-1848 pk 182 Notater særlig vedr. bibl. og 
instnunent saml ingen 1845 - 48 samt
1. Kgl. kvitteringer for I. C.s 

regnskab 1764 - 75.
2. Ekstra bevill. 1795 - 97.
5. Kontobog over udg. på en

extra post på 5ooo rdl. 1764 - 1808.

pk 185 - 186 overført til arkivet efter 1848.



År

1740-1848

1740-1814
1815-1822
1825-1829

1850-1852

1855-1840

1841-1846

1847-1848

1840-1848

art

pk

pk

pk

pk

pk

pk

- 177

Ing.corpsets danske arkiv 176t-l?^4S.

Fæstningsregnskab.

Regnskabsarkiv for Citadellet

Frederikshavn.

Koniregnskab,

Ind- og udg. breve, bygn.projekter 
og pengeregnskab.
Delt i 1. kopiregnskab og 2. kopi
regninger.

187
188 
189

190

191

192

195

194

Arkivet er således delvis bestyrende 
ing. officers eget arkiv foruden regn
skabsarkiv .

1740 - 1814
1815 - 1822
1825 - 1829

I pakken er en instruks for fæstn, 
uoff.en i Citadellet og en skitse 
af vejen langs husarkasernen.

1850 - 1852
heri en betænkning (1851) om Citadellets 
forsvarstilstand.

1855 - 1840
heri div. skr. 1820 - 1858.

1841 - 1846
heri enkelte tegninger.

1847 - 1848
i årgang 1848 en tegning af byen Kbhvn.

1840 - 1842 kassebøger for
Citadellet Fr.havn
1848 materielregnskab.
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År

1846

1768-1777

1778-1800
1801-1826
1827-1855
1856-1848

1854- 1848
1855- 1848

art

pk

pk

pk

pk

195

196

197

198
199
200 
201

202
205

— Ing.corpsets -danske arkiv ,

Byggeinventarium for Citadellet 
Frederikshavn 1846.

findes ikke.

Kopiregninger fra Citadellet

Frederikshavn.

Kopier af regninger og arbejdslister 
1768 - 77

- ” - 1778 - 1800
" - 1801 - 1826

Kopier af regninger 1827 - 1855
" - 1856- - 1848

heri også div. skr. 1855 - 45 og en 
kvitteringsbog for udførte istand
sættelser og reparationer 1819 - 29.

Kontrabøger for håndværkere og

leverandører.

til Citadellet Fr.havn.

Kontrabøger 1854 - 48
1855 - 48



Ar art.

179 -

. corpsets danske .arkiv„1264.-1$45.

Regnskab for De danske Fæstninger.

Delt i kopiregninger og kopiregnskab.

Regnskabet begynder i 1783 og før 
denne tid, d. v. s. 1764 - 1783 
blev regnskabet ført fælles for hele 
riget. Der henvises for denne periode 
til pakkerne 359 - 560 her i regn
skabsarkivet.
Pakkerne er alm.vis ordnet i læg med
1. anviste penge
2. regnskab for Kbhvns.fæstn.
3. Citadellet Pr.havns regnskab
4. Kronborg fæstn.s regnskab
5. Korsør - Nyborg fæstn.s regnskab og
6. Fredericia fæstn.s regnskab ind. 

Fladstrand og Hals skanse.

NB; I pakkerne kan een eller flere 
fæstn, mangle.

1783-1795 pk 204
205
206
207
208 
209

Kopiregninger.

Pengeregnskab 1783 - 84
Kopiregninger 1785 - 86

1787 - 90
1791
1792 - 95
1794 - 95

Heri bilag for evakuering ved branden 
i Kbhvn. 1794.

1796-1804 210
211
212
213
214

Kopiregninger 1796
1798
1800
1802
1804

- 97
- 99
- 01 
- 03

NB; I pakken er et læg med regninger 
fra Kbhvns. fæstn. 1801 - 02.
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År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 1764-1313.
kopiregninger fortsat:

1805 pk 215 Kopiregninger 1805
1806 216 - 1806

Heri flere læg med regninger fra
1801 - 44 bl. ia. Kronborg 1801 - 04,
Veaterporta ravelin 1804, Kastrup
batteri samt regn. fra arveprinsens
ligfærd.

1805-1806 pk 217 Kopiregninger 1806
heri også 1805 - 05 fra Kronborg.

1807-1850 pk 218 Kopiregninger 1807
219 - 1808
220 - 1808
221 - 1809
222 - 1810
225 - 1811
224 - 1812
225 a - 1815
225 b - 1814
226 - 1815 - 16
227 - 1817 - 18
228 - 1818
229 - 1819
250 a - 1820
250 b - 1820
251 - 1821
252 - 1822
255 - 1825
254 - 1824
255 - 1825
256 - 1826
257 a 1827
257 b - 1827
258 - 1828
259 a - 1829
259 b - 1829
240 - 1850
241 - 1850
242 a - 1851
242 b - 1851
242 c - 1851
245 - 1852
244 - 1852



kr art

1707-1850
pk

- 181 -

danskenr. Ing.corpsets

kopiregninger fortsat:
245 Kopiregninger 1853
246 - 1854
247 - 1854
248 - 1855
249 - 1856
250 - 1857
251 - 1858
252 - 1859
253 - 1859
254 - 1840
255 - 1841
256 - 1841 -
257 - 1842
258 - 1845
259 - 1843
260 - 1844
261 - 1845
262 - 1846
265 - 1847
264 - 1848 -

265 - 1848 -

49 (Citadellet
Pr.ham).
(leverancer
5års-krigen)

1785-1848 Kopiregnskab 1785 - 1848.

Pengeregnskab for danske fæstninger, 
nærmest i store træk.
Hver pakke er ordnet efter fæstn, i 
rækkefølgen:
København
Kronborg
Kørsør-Nyborg
Fredericia
Randers
Pladstrand og
Hals skanse.
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År BXt- InR« corpsets danske arkiv 176/i.-1824.8.

1785-1848
pk

pk

266 - 275

274
275
276 a
276 b
277
278
279
280 
281 
282

kopiregnskab fortsat: 
findes ikke

Kop ir egn sk ab 1785
1794
1805
1808
1810
1816
1825
1852
1858
1845

95
1804
07
09
15
24
51
57
44
48

1764-1848

286

287
288
289
290 
291

Material - og Inventarieregnskab

- Danske Fæstninger - 1764 - 1848.

I dette regnskab findes regnskab for 
ind- og udg. materialer samt inventar
beskrivelser for Corps de Garder, 
broer, stokhuse, værksteder, tøjhuse 
og krudttåme m. v. altså selv fæst
ningerne, og efter 1786 også andre 
bygninger og kaserner.
I mange af pakkerne mangler Fredericia 
og Fladstrand fæstn, samt Hals skanse. 
Bøger f. Kjbhvns. fæstn har ofte re
gister over de beskrevne bygn. m. v. 
Efter 1850 findes for Kjbhvn. en dei 
breve vedr. fortificationen her.

NB: pakkerne 285 - 285 findes ikke.

Material- og inventarieregnskab
1764 - 74

" - 1775 - 76
1777

" - 1778 (1777)
1779

- " - 1780
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År art nr. Ine.coFDsets danske arkiv 176/4-1816.

1764-1848 material- og inventarieregnskab fortsat:
pk 292 Material- og inventarieregnskab 1781

293 - " - 1782
294 - " - 1783
295 - " - 1784
296 - ” - 1785
297 - " - 1786
298 - " - 1786
299 - ” - 1787
300 - '• - 1787
301 - •' - 1788
302 - " - 1789
303 - '• - 1790
304 - •’ - 1791
305 - " - 1791
306 - " - 1792 - 93
307 - •’ - 1792
308 - ’• - 1793
309 - " - 1793
310 - " - 1794
311 - " - 1794
312 - " - 1794
313 - '• - 1795
314 - " - 1796
315 a - " - 1797
315 b - ” - 1798
316 - " - 1799
317 a - '• - 1800
317 b - ’• - 1801
318 - '• - 1802
319 - '» - 1802 - 04

heri en fortegnelse af 1803 over
alle mil . bygn. i fæstn, i Danmark,
Norge og Holsten.

320 Material- og inventar!eregnskab 1805
321 - •’ - 1806 - 07
322 - ” - 1807 - 08

heri materialforbrug ved udbedring
af skader ved Kjbhvns. bombardem.
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År art ar. Ing.corpsets danske arkiv I764-I848

1764-184e material- og inventarieregnskab fortsat:

pk 525 - II 1808 - 09
524 - '• 1810 - 11

incl. noget inv. 1809
525 - II 1812 - 15
526 - II 1812 - 14
527 - II 1815 - 16
528 - II 1817
529 - n 1818
550 - II 1819
551 - II 1820

(kun Kbhvn. samt
inventarieopg. her
1818 - 19)

552 - II 1820
555 - n 1821 - 22
554 - II 1825
555 - II 1825
556 - n 1824
557 - II 1825
558 - II 1826
559 - II 1826
540 - II 1827
541 - ti 1828
542 - II 1829
545 - II 1829
544 - II 1850
545 - II 1851 - 52

heri en del korresp.
vedr. Kjbhvn. for
tification.

546 - II 1852
heri en del korresp.
vedr. Kjbhvn.for
tification.

547 - II 1855 - 54
/548 - II 1855
549 Pakkea har et; bind med inventarium

f. Kjbhva. 1855
550 Materiel- og inventarieregnskab 1856 -57
551 - II 1858 -59

heri ea generalfort, over samtlig
mil. bygn. i Danmark og Hertugdøm-
merae.
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År

1764-1846
art Ing.corpsets danske arkiv 1764-1848.

pk 352 
a-b-c

353
354

355
356 a

356 b
357
358

material- og inventarieregnskab fortsat:

- " - 1840 og kalk
regnskab 1831 - 40 

" - 1841
- ” - 1841

heri et kort over 
Kjbhvn.s fæstning.

- " - 1842
- II - 1845

heri fort. over mil. 
bygn. i Danmark og 
Hertuffdømmeme (assu
rance)

II _ 1844
" - 1845
" - 1846 - 47(48)

Pengeregnskab for danske,

norske og holstenske fæstninger

1764-1786 1764 1786.

pk 359
360

Pengeregnskabet for rigets fæstninger 
er fra korpsets oprettelse til 1786 
ført for hele riget.
Regnskabet efter 1786 er i pakkerne 
204 - 265 for de danske fæstningers 
vedkommende.

Pengeregnskab 1764 - 77
1778 - 86



Ar

1787-1806

1787-1791

1775-1776

1777

1778-1806

1764-184€

1829-184€

.act.

pk

561

562

565

564

565

±Hb -

Inp;*corpsets danske arkiv 1762j-184^.

Indsendte regnskaber fra de

norske fæstninger 1787 - 1806.

Regnskaber før 1787 findes i pakkerne 
559 - 560.

Pengeregnskab 1787 - 97 - årene 
1791 - 94 mangler.

Material- og inventar!eregnskab indsendt 
1775 - 76.

- do - indsendt 1777

- do - - 1778 - 79,
og 1805 - 06.

heri kvitteringer for modt. materialer 
til Vardøhus 1800 - 06.

Indsendte regnskaber fra

de holstenske fæstninger

1764 - 1848.

Se tillige Holst. Ing. det.s arkiv, 
pakke 121 - 126 b (1814 - 48).

Pakken har 4 bind:
1-2 protokol over forhandlinger 

i GageringakommlBSionen i 

Holst. Ing. det. 1829 - 45.
5 Håndbog for Gageringskassen

1856 - 48.
4 Kassebog for Gageringskassen

i Rendsborg.
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År art nr. Ing.corpsets danske arkiv 176/+-1548.

1829-1847 pk 366 Pakken har 5 hind, kassebøger (2 stk.)
1829 - 47 og forhandl.prot. 1829 - 59
vedrørende By^ineskassen.

NB; Se iøvrigt Holst. Ing. det.s eget
arkiv, regnskab.

1764-1812 pk 567 Kopi af pengeregnskaber 1764 - 1812
1774 og 1804 mgl.

1815-1852 pk 568 Kopi af pengeregnskaber 1815 - 52.

1855-1846 pk 569 " - 1933 - 46.

1807-1844 pk 570 Pakken indeholder kopi af pengeregnska-
ber 1807 - 44, dels for enkelte pro-
jekter og dels for alle holst. arbejder.
Endv. bygn. proj. og div. opgørelser
samt skr. 1801 - 59 (besvarelser
af notater bl. a.)

1780-1789 pk 571 Kopi af pengeregnskab 1780 - 89
1790-1797 572 - " - 1790 - 97

heri enkelte breve vedr. bygn. proj.
1790 - 96.

1787-1817 pk 575 Kopi-regnskab for Glückstadt fæstn.
1787 - 1805, 1806 - 12 og 1815 - 17.

1780-1798 ülc 574 Kopiregninger 1780 - 81
575 1782 - 85
576 1784 - 85
577 1786 - 87
578 1788 - 89
579 579 - 1790 - 92
580 1795 - 94
581 1795 - 96
582 1795 - 98

NB; efter 1798 findes intet kopi
regnskab .
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År nr. Ing.corpsets danske arkiv I764-I84Ö.

Material- og Inventarieregnskab.

1770-1771

1771-1014
pk

585

584
585 
386 
587 
388
589
590

591
592 
595
594
595

Indeholder 3 bind med materialregn- 
skaber for de holst. fæstn. 1770. 
Inventarium for Prederiksort, Gottorp, 
Hitler skanse og Helgoland 1771 samt 
Inventarium for Rendsborg og Glück
stadt 1771.

Materialregnskab 
Inventarium 
Material- og Inv. 
Materialregnskab

Inventarium
Material-og 
inventarieregnsk

1771
1772 
tl773
1774
1775 
1774

1777 - 78 
1779 - 80 
1781
1782 - 83
1784
1785

596

597
598
599 
400 
401

402
403

heri Chr.s Plejehus

Material- og
inventarieregnsk. 1786

1787
1788 - 89 
1790

Materialregnsk. 1791 - 94 
Material- og
inventarieregnsk. 1795 - 97 

1807
1813 - 14

NB; Material- og Inventar!eregnskabet 
er ikke fremsendt efter 1797.



kr

1807-1848

1807-1827

1828-1852

1855-1857

1858-1841

art

pk

pk

pk

pk

404

405

406

407

189 -

Iryy« corpsets dannkp nrHv i 7/^,-7

Rapporter over arbejdet ved

rigets fæstninger 1807 - 4<^.

Rapporterne fremsendtes for Kcbenhavns 
fæstning som ugerapporter og for øv
rige danske fæstninger son kvartals
rapporter. Rapporterne samledes års
vis og gør undertiden rede for de for
brugte midler.
NB; Se også I. C. s danske arkiv 
pakkerne 2j0 - 2^1. I bindene er 
indholdsfortegnelse.

Pakken indeholder 7 bind med arbejds
rapporter fra rigets fæstninger 
1825 - 27 med een årgang pr. bind, 
herudover et bind for «årene 1816 - 22 
samt eet bind 1807 - 15 med udeluk
kende holstenske fæstninger og i 
dette bind fig. tegninger: 
i plan 1810 af Kjderredouten, plan 
af redouten ved Nobiskrug og af fæst
ningerne Rendsborg og Clttckstadt 1810.

Pakken har 5 bind med arbejdsrap
porter fra rigets fæstninger 182o 
med een årgang pr. bind.

52

Pakken har 5 bind med arbejdsrapporter 
fra rigets fæstninger 1855 - 57 med 
een årgang pr. bind .

Pakken har 4 bind med arbejdsrapporter 
fra rigets fæstninger 1858 - 41 med 
een årgang pr. bind.



19o
År art nr. In/?, corpsets danske arkiv 1764-184^5..

L842-1845 pk 408 Pakken undeholder 4 hind med arbejde-
rapporter fra rigets fæstninger
1842 - 45 med een årgang pr. hind.

.846-1848 pk 409 Pakken har 4 hind med arbejds
rapporter fra rigets fæstninger
1846- 48 med een årgang pr. hind.
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Indholdsfortegnelse til Danske Ing.detachements ar

Div. kassebøger f. ing. offc........................... side 193

Indk. breve til Kronborg fortifikation
1605 - A8......................................................... - 193

Korrespondancebøger for Nyborg-Korsør
Fortifikation 1807 - 48.................. - 195

Indk. breve til Fredericia Fortifikation
1814 - 48 samt korr.sp.1801 - 47..▼ 196

Saml. af ugerapp. og korrespondance
bøger Kbhvn. og Kronborg 1824-48 - 197

Saml. af arbejdsjournaler fra Kbhvns.
fæstning 1821 - 39 ......................... - 198

Saml. arbejdsjournaler fra Citadellet,
Fr. havn 1829 - 42......................................... - 200
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Det Danske Ingeniørdetachements Arkiv ca I8ol - 1843»

Ved Ingeniørcorpsets oprettelse 28/12-1763 arvede dette 
en tjeneste, som hidtil var forvaltet af de tre fortifi
kationsetater (danske, norske og holstenske i henholdsvis 
København, Aggershus og Rendsborg). Tjenesten i Norge og 
Holsten fortsatte næsten uændret og efterhånden kaldtes 
de detachementer (ca I8o3)- Tjenesten i Danmark fortsatte 
i selve korpset og ved bestyrende ingeniørofficerer i 
rigets fæstninger, de såkaldte fortifikationer.
Der fandtes følgende fortifikationer:

Kjøbenhavns fortifikation, idet dog Citadellet Frederiks
havn havde sin egen bestyrelse (en tid var dette også 
tilfældet for Christianshavn).

Kronborg fortifikation, hvortil oftest hørte bestyrelsen 
af Frederiksværk, Hellebæk, Ålsgårde og Fredensborg m.v. 

Korsør - Nyborg fortifikation.

Fredericia fortifikation, som foruden tjenesten i den 
nordlige del af Slesvig passede selve Fredericia fæst
ning, Hals skanse og Fladstrand fæstning samt militære 
bygninger i Nørre Jylland.

Medens norske og holstenske Ingeniørdetachementer havde 
egne arkiver i henholdsvis Norge (Aggershus) og Holsten 
(Rendsborg) er det kun i begrænset omfang lykkedes at 
finde et selvstændigt arkiv for danske detachementer,idet 
forklaringen må være, at arkivalierne er indgået i korp
sets arkivJ særlig indeholder regnskabsarkivet arkivalier 
(korrespondance), som egentlig er detachementets arkiv.
De arkivalier, som er samlet i dette arkiv, er fundet i 
de senere ingeniørdirektioners arkiver og her samlet til 
et særligt arkiv, hvis indhold er af yngre dato,d.v.s. 
efter år l8oo og frem til 184^-
Ingeniørcorpsets danske arkiv indeholder i pakkerne 253 - 
257 udgåede breve til Ingeniørcorpset fra Den danske 
Ingeniørbrigade, som detachementet i lighed med norske og 
holstenske detachementer hed i tiden I8o9-l6. Pakkerne 
indeholder også udgåede breve til de danske fæstninger, 
alt i tiden I8o7-17* Pakkerne nr.219 a,b og c i Ingeniør- 
corpsets danske arkiv rummer papirer fra den 1. ingeniør
officer i Københavns fæstning i tiden 1797 - I83o. Disse 
arkivalier skal ses i forbindelse med detachementets arkiv, 
som ellers afspejler en stor del af korpsets indre liv.
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År art ar. Danske Ing.detachements arkiv 1801-1546.

Div. Kassebøger for ing.offc.

(Kladde for hvd.kassebogen).

1856-1846 pk. 1 Major Nissen 1856 - 46.
Kaptajn Bracht 1842.
Bøgerne vedr. arbejder i kongeriget. 
Tidl. pk. 405 il. C. s regnskabsarkiv.

1828-1848 pk. 2 Register til kassebog 1828
Major Nissen, bog for vejkassen 1855-36 

kassebog 1828 - 50..
Oberstljt. Quaade - 1856 - 57

- - 1841
Kapt. Bunding - 1841
Ing.lnt. Høyer - 1848
Oberst Beichmann - 1848
Oberstljt. Nissen - 1847.

pk. 3 Arbejdsjournaler, rapporter og ugeliste: 
m. V. vedr. den nye artillerikaseme 
på Chr.havn (Bådsmandsstrædes kaserne)

Kronborg Fortifikation.

1805-1811 pk. 4 Indk. breve til Kronborg Fortf. 
uden registratur 1805 - 11» endv. 
et læg m. tegn. til Kronborg fæstn.s 
forbedring 1805 og en plan af en 
vagtbygn.

NB:, se uk. 292 i I. C. s danske
arkiv.



År

1812-1819

1820-1826

1827-1835

1834-1845

1846-1848

axt-

pk.

pk.

pk.

pk.

pk.

5

194 -
Danske Ing.detachements arkiv 1301-1S4S,

Indk. breve til Kronborg Portf.
1812 - 19. Uden registratur.
I pakken findes plan for Ing. C.
1814 og 1816.

Indk. breve til Kronborg Portf.
1820 - 26.
Uden registratur.

Indk. breve til Kronborg Portf.
1827 - 33.
Uden registratur.
I pakken findes plan for ing.offc.s 
fordeling efter plan af 1843.

Indk. breve til Kronborg Portf.
1834 - 45.
Uden registratur.
1 pakken findes status /1834 over 
offc.s anvendelse efter Vejrkorpsets 
indlemmelse i Ing. C., parolbefaling 
/1836 om spidsrodsstraffens afskaffelse 
og nye licitationebetinggelser/1836, en 
redegørelse for malervarers kvalitet/l83£
2 stk. tegn. af arealer, der afgives 
til et skibsværft /1844 og tegn. /1845 
til strøer af sten til henlægn. af kano
ner.

Indk. breve til Kronborg Portf.
1846 - 48.
Uden register.
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År art nr. Danske Ing.detachements arkiv 1801-18/48»

Nyborg - Korsør Fortifikation.

1807-1816 pk.

1

10 1. Korrespondancebog for Nyborg og 
Korsør Fortifik. 1807 - 09.

2. Korrespondancebog for Nyborg- 
Korsør Fortf. 1811 - 1812.

5. - do - 1812.

4. - do - 1812 - 16.

1816-1854 pk. 11 1. Korrespondancebog for Nyborg- 
Korsør Fortfk. 1816 - 22.

2. - do - 1822 - 29.

5. Korrespondancebog vedr. gage
1816 - 54.

4. Læg af korr.sp. vedr. gage 1854.

1857-1848 pk. 12 1. Korrsp.bog for Nyborg-Korsør Fortf.
1857 - 41

2. - do - 1841 - 45
5. - do - 1845 - 47
4. - do - 1848.
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År art nr. Danske Ing.detachements arkiv 1801-1846.',

Fredericia fortifikation.

1814-1854 pk. 13 Indk. breve 1814 - 34.
Ingen register.

1843-1848 pk. 14 Indk. breve 1843 - 48.
Heri findes enkelte kalker og tegn. 
Pakken 1848 indeholder gode opl. om 
Fr.cia fæstn, i krigens første år.

1801-1826 pk. 15 Korrespondance fra Fr.cia Fortf.
1801 - 26.
1802 - 14 mangler.
Indholdet er meget blandet, der er dog 
enkelte år korresp.r-journaler ellers 
væsentlig kladdekopier.

1827-1848 pk. 16 Korr.sp. fra Fr.cia Fortf. 1827 - 48. 
Pakkens indh. se pk. 15.
Årene 1834 - 44 mangler.

1831-1841 pk. 17 Korrsp.og kopibøger 1831-41.
1. Dækker tiden 1831 - 34.
2. - - 1834 - 37.
3. - - 1837 - 38.
4. - .- 1838 - 41.

1841-1847 pk. 18 Korresp. og kopibøger. 1841 - 47.
1. Dækker tiden 1841 - 42.
2. - - 1842 - 44.
3. - - 1844 - 47.



Ar

1824-1848

1824-1852

1855-1847

1857-1845

art

pk

pk

19

20

21

197 -

.ke Inf!:.detachements arP:iv .

Samling af ugerapporter over udf.

arb. og korrespondancebøger fra
Kbhvns. og Kronborge fæstninger.

1824 - 1848.

Hvert bind indeh. både ugerapp. og 
korrespondance. I samlingen findes kun 
Kbhvns. og Kronborg fæstn. For de øvrige 
fæstn.8 vedkommende, se pakkerne 10 - 
18.

Kjøbenhavns fæstn. (1. distr.).

Pakken indeholder 5 bind.
1. ugerapp. og korresp. 1824 - 26.
2. - - 1826 - 28.
5. - - 1828 - 29.
4. - - 1829 - 51.
5. - - 1851 - 52.

Pakken indeh. 5 bind.
1. ugerapp. og korresp. 1855 - 57.
2. - - 1855 - 57.
5. ugerapporter 1857 - 58.
4. - og korrsp. 1857 - 59.
5. ugerapporter 1845 - 47.

Kjøbenhavns fæstning (2. distr.).

Pakken indeh. 6 bind.
1. ugerapp. og kontering 1857 - 59
2. ugerapporter 1859.
5. - 1840.
4. - 1841.
5. - 1842.
6. - 1845.



Jl£axt

198 -

Danske Ing.detachements arkiv 1?^O1-1848.

1828-1851

1821-1859

1824-1855

1854-1858

1821-1829

pk.

pk.

pk.

pk.

22

25

24

25

Kronborg fæstning.

Pakken indeh. 2 bind.
1. Ugerapporter 1829 - 51
2. - 1825 - 28.

Samling af arbe.ids.ioumaler fra

Kjøbenhavns fgstnlng 1821 - 59.

1. distrikt.

1 pakken er 6 bind.
1. Journal, delt i §§ 1824
2.
5.
4.
5.
6.

- 1829
- 1850
- 1851
- 1852 
- 1855.

1 pakken er 6 bind.
1. Journal, delt i §§ 1854.
2. - - - 1855.
5. - - - 1856.
4. - - - 1857.
5. - for "Trekroner’' 1857
6. - delt i §§ 1858.

2. distrikt.
I pakken er 5 bind.
1. Journal, delt i §§ 1821 - 24
2. - - - 1825.
5. - - - 1826-27
4. - - - 1828
5. - - - 1829
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År art nr. Danske InE* detachements arkiv 1^'

2. distrikt fortsat:

1830-1855 pk. 26 I pakken er 4 bind.
1. Journal, delt i §§ 1830
2. - 1831
5. - 1832
4. - 1835.

1834-1837 pk. 27 I pakken er 4 bind.
1. Journal, delt i §§ 1834
2. - 1835
5. - 1836
4. - 1837.



Ar art

2oo -

banske Inr.acl'ierrerits arkiv 1 ?C1 -1'4

1829-1856

1857-1842

pk.

pk.

26

29

Citadellet Trederikshavn.

Pakken indeholder 5 bind.
1. Journal f. Port.arb. 1629.
2. - - - 1850
5. - - - 1854
4. - - - 1855
5. - - - 1856.

NB; 1851 - 55 mangler.

Pakken indeholder 6 bind.

1. arbejdsjournal 1857.
2.
3.4.
5.
6.

1858185918401841 1842.

1844-1848 pk.

Københavns Fæstning.

Kopibog 1844/45.
1847/48 samt

Ugerapporter 1844/45. 
Brænderegnskab 1829 - 48.
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Holstenske Ingeniørdetachement fortsatte virk
somheden fra den tidligere og selvstændige Holstenske 
Fortifikationsetat.

Arkivalierne fra før 1764 er for størstedelens 
vedkommende indlemmet i Ing. C. s holstenske arkiv, idet 
korpset har haft denne ordning, som er respekteret ved 
opstillingen af arkivet i 1968 - 70.

Mangler ved arkivet før 1764 kan eventuelt fin
des i Rigsarkivet, idet Fortifikationsetaten i Holsten 
før 1764 var i direkte kommandoforhold til overkrigs
sekretæren og Generalkommissariatet.

Føret ved Det kgl. Ing.corps oprettelse i dec. 
1765 blev fortifikationeadministrationen i Holsten un
derlagt korpset.

Ved oprøret i Holsten ophævedes detachementet, 
og bestyrelsen i Slesvig blev udskilt, og Ing.direkti
onen for Holsten - Lauenborg oprettet.

---oooOooo---
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Indholdsfortegnelse til Holstenske Ing.detachements arkiv.

Registratur, ind- og udg. skr. 1788 - 1847..side 203
Kopibøger 1798 - 1848...................................................... - 205
Indk. breve 1764.................................................................. - 206
G. C. C.s ordrer 1724 - 1843 samt indk.breve - 207
Udg. breve 1764 - 97........................................................ - 213
Alm. tjeneste, indk. breve fra holst. fæstn.

samt rapporter 1814 - 48.................................. - 214
Udenbys sager 1818 - 48................................................. - 216
Artilleribygninger og kaserner 1816 - 48.... - 218
Broer og sluser 1818 - 48............................................ - 220
Kørsler 1815 - 48............................................................... - 220
Dokumenter 1762 - 1848................................................... - 221
Ind. og udg. breve af blandet indhold

1814 - 48......................... - 222
Bygn. projekter 1765 - 1848.............................. - 224
Rapporter over udførte arbejder 1818 - 48... - 226
Regnskab vedr. holst, fæstninger 1814- 48... - 227
Ingeniørtropper 1842 - 48................................... - 228
Enkelte fæstninger, ind- og udg. breve

1815 - 48................................... - 229
Uniformering 1814 - 46.......................................... - 232
Kassekommissionen 1832 - 48.............................. - 236
Auktions- og revenantsbons................................ - 236
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År art Holst. Ing.detachements arkiv 17O1-1Ö4Ö.

1788-1847
Registratur over ind- og udgåede
skrivelser 1788 - 1847.

I perioden før 1788 kan der i pakkerne 
med ind- og udgåede breve være et re
gister, men øvrige registre eksisterer 
ikke«

Indkomne ordrer fra G. C. C. findes 
fra 1702 i Ing. C.s holstenske arkiv 
i bindene nr. 60 - 63 (1707 - 52 mgl.)

1788-1812 pk 1-5

---oooOooo---

Registratur over G. C. C. s ordrer, 
ind- og udgåede breve , indg. penge
anvisninger m. V.

1. Lækker tiden 1788 - 97.
^ - - 1798 - 1805.
^ - - 1806 - 12.

1812-1820 4-8 Registratur over ind- og udgåede 
breve.

Lækker tiden 1812 -
- - 1817.
- - 1818.
- - 1819.

8. - - 1820.

16



-År

1821-1824

1825-1828

1829-1854

1855-1858

1859-1842

art

pk

pk

pk

pk

12

15 - 16

17 - 20

21 - 24

25 - 28

2o4 -

Holst. Ing.detachements arkiv 1701-15^48.

Registratur over ind- og udgåede 
breve.

9. Dækker året 1821.
10. - - 1822.
11. - - 1825.
12. - - 1824

Registratur over ind- og udgåede 
breve.

15. Dækker året 1825.
14 - - 1826.
15. - - 1827.
16. - - 1828.

Registratur over ind- og udgåede 
breve.
17. Dasker året 1829 - 50 
18^ - - 1851 - 52
ISi - 1855.

- - 1854.

Registratur over ind- og udgåede 
breve.

21. DBBkker året 1855.
22. - - 1856.

- - 1857.
24. - - 1858.

Registratur over ind- 
breve.

25. Dækker året 1859.
26. - - 1840.
27. - - 1841.
28. - - 1842.

og udgåede



Ar

1845-1847

1798-1804

1815-1816

art

pk

pk

pk

pk

29 - 55

54 - 55

56 - 57

58 - 40

2o5 -

Holst- Ing.detacheTTients arkiv

Registratur over ind- og udgåede 
breve.

29. Dækker året 1845.
50. - - 1844.

- 1845.
52. - - 1646.

- - 1047.

Korrespondance.

Registratur over udgåede breve.

Kopibøger;
54. Dækker tiden 1798 - 1602.
55. - - 1802 - 1804.

mangler.

Kopibøger:
38. Dækker tiden 1815 - 14.

- 1815 - 14.
40. - - 1814 - 16.

NB: Tiden 1804 - 14 mangler.



År.
art I nr.

2o6 -

Hoist. Ing.detachements arkiv 17O1-1?^48.

1817-1826 pk 41 - 46 Korrespondanceprotokoller og journaler 
over ”Anordninger og Befalinger”.
Et bind i rækkefølgen :
41^ Dækker året 1817.

n n 1818.
41x n n 1819.

n tiden 1819-20.
1» n 1821-23.

ft 1823-26.

1826-1855 pk 47 - 5o

1856-1848 pk 51 - 53

1764 pk 54 a.

Korrespondanceprotokoller og journaler 
over ”Anordninger og Befalinger”.
47. Dækker tiden 1826-27.
/tSr ” ” 1828-29.
/kSr " ” 1830-32.
iflLt ” ” 1833-35.

Korrespondanceprotokoller og journaler 
over ”Anordninger og Befalinger”.
51, Dækker tiden 1836-39«

” 1840-45.
ill. ” ” 1846-46.

Indkomne breve til holstenske Ingeniør
detachement 1764 med register.



Ar

1724-1766

1766-1767

1767

1768

art

pk

pk

pk

pk

54 b.

55 a-

55 b.

56 a.

- 2o7 -

Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1^4^.

Pakken indeholder 4 læg.

1. Ordrer fra Krigsdirektoriet 
1764 - 65.
Senere register er indlagt.
Indk. breve 1765.
Senere register er indlagt.

5. Varia 1765 enkelte 1766.
Bl. a. skatte- og betalingslister.

4. Register over ind- og udg. breve 
1724 - 2y; men brevene mangler.

Pakken indeholder 5 læg.

1. Ordrer fra Krigsdirektoriet 1766. 
Senere register er indlagt.

2. Indk. breve 1766 og enkelte 1767. 
Senere register er indlagt.

Varia 1766. (Regnskab).

Pakken indeholder 5 læg.

1. Ordrer fra Krigsdirektoriet 1767. 
Senere register er indlagt.

2. Indk. breve 1767.
Senere register er indlagt.

Varia 1767.
Uden register ( Regnskab).

Pakken har 5 læg.

1. Ordrer fra G. C. C. 1768. 
Senere register er indlagt.

2. Indk. breve 1768.

Senere register er indlagt.



Ar art JOT.

1768

1769

1770-1772

1771-1777

pk

pk

pk

pk

56 a

56 b.

57

50

2o8

Holst. Ing.detachements arkiv I7OI-IÖ4S,

fortsat;
Varia 1768.
Uden register (Regnskab).

Pakken har 5 læg.

1. Ordrer fra G. C. C. 1769. 
Senere register er indlagt.

2. Indk. breve 1769.
Senere register er indlagt. 
Varia 1769.
Uden register ( regnskab).

Pakken har 4 læg + varia.
1. Ordrer fra G. C. C. 1770.

Register indlagt.
2^ Ordrer fra G/ C. C. 1772.

Register indlagt.
NB: Ordrer fra 1771 mgl.
Indk. breve-1770.
Indlagt register.

4. Indk. breve 1772.
Indlagt register.
NB; Indk. breve 1771 mgl.

Varia. 1770 - 71,regnskab - dog også 
lister over ansatte.

Pakken har 5 læg + varia.
K. Ordrer fra G. C. C. 1775 - 77.

Ordnet årsvis med register.
2. Indk. breve 1773 m. register.
li - - 1774

- - 1775



Ar

1771-1777

1778-1782

1785-1787

1788-1795

art
pk

pk

pk

58

59

60

61

2o9 -
Holst« Ing.detachements arkiv 17Q1-184Ö.

fortsat:
Indk. breve 1777 m. register.
NB; - - 1776 mgl.

Varia. 1771 - 76 væsentlig regn
skab. Herunder en skiftesag 
for designateur Paul Ladevig 
1774.

Pakken har 6 læg.

li Ordrer fra G. C. C. 1778 - 82. 
Ordnet i 4 læg med register.

2. Indk. breve 1778 med register.

- - 1779 -
- - 1780 -

5. - - 1782 -
NB; - - 1781 mgl.

6. Varia 1781. bl. a. vedr. slaver.

Pakken har 5 læg«
li Ordrer fra G. C. C. 1785 - 87, 

ordnet årsvis med register.
2. Indk. breve 1785 - 84 m. register, 
li - - 1785 - 86
NB; - - 1787 mgl.

Pakken har 4 læg.
li. Ordrer fra G. C. C. 1788 - 95. 

Registratur findes i dette arkivs 
bind 1.
Indk. breve 1788 - 89, reg. i bd. 1. 

li - - 1790 - 91, -
- - 1792 - 95, -



År

1794-1797

1798-1799

1801

1802-1805

art

21o -

Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1^4^.

pif

pk

pif

pk

62

65 a

65 b

64

Pakken har 4 læg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1794 - 97. 

Regletr, findes 1 dette arkivs bd.l.
2. Indk. breve 1794 - 95, reg. i bd. 1.
i. - - 1796
jb. - - 1797

Pakken har 2 Isg.
1, Ordrer fra G. C. C. 1798 - 99. 

Register i bind 2.
2. Indk. breve 1798, reg. i bd. 2.

Pakken har 2 leg.
1, Ordrer fra G. C. C. 1801.

Register i bind 2.
2. Indk. breve 1801. Reg. i bd.« 2.
NB; - - 1799 - 1800 og ordrer

fra 1800 findes Ikke.

Pakken har 5 læg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1802 - 05. 

Register i bd. 2.

2. Indk. breve 1802. Reg. i bd. 2.
’ 1805.
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Ar art nr. Holst In«.detachements arkiv 1701-1840•

1804 pk 65 a. Pakken har ? Isg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1804. reg. 1 bd.2
2. Indk. breve 1804 — ”

1805 pk 65 1). Pakken har 2 l»g.
1. Ordrer fra G. C. C. 1805.
2. Indg. breve 1805.
NB£ Register findes i bd. 2.

1806 pk 66 a. Pakken har 2 Isg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1806.
2. Indk. breve 1806.
WB; Register findes i bd. 5.

1807 pk 66 b. Pakken har 2 læg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1807.
2. Indk. breve 1807.
KB; Register findes i bd. 3.

1808 plc 67 a. Pakken har 2 læg.
1. Ordrer fra G. C. C. 1808.
2. Indk. breve 1808.
NB; Register findes i bd. 3.
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År art • nr. Holst. In^:.detachements arkiv 1701-1646,

1809 pk 67 b. Pakken har 5 læg.

1. Ordrer fra G. C. C. 1809.
2. Indk. breve 1809.
NB; Register findes i bd. 5.

1810 pk 68 a. Pakken indeholder ordrer fra G. C. C. 
og indk. breve 1810.
Register findes i bd. 5.

1811 pk 68 b. Pakken indeholder ordrer fra G. C. C. 
og indk. breve 1811.
Register flndiee i bd. 5.

1812 pk 69 Pakken indeholder ordrer fra G. C. C. 
og indk. breve 1812.
Register findes i bd. 5 og 4.

1815 pk 70 a. Pakken indeholder ordrer fra G. C. C.
og indk. breve 1815. Nr. 1 - 599. 
Register findes 1 bd. 4.

1815 pk 70 b. Pakken indeholder ordrer fra G. C. C.
og indk. breve 1815 nr. 400 - 750. 
Register findes i bd. 4.

NB: Indk. skrivelser fortsætter i
bd. 76.
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År art nr. Holst. In^.detachements arkiv 1701-1848.

Udgåede breve ( Kopibøger ).

1764-1770 pk 71 Pakken indeholder 6 samlinger af udg. 
breve ( kopier ) for 1764 - 65, 1766, 
1767, 1766, 1769 og 1770. Alle har 
et indlagt senere register - undtagen
1770.

1771-1774 pk 72 Pakken indeholder 4 samlinger af udg. 
breve ( kopier ) for 1771 - 72 - 73 og 
1774.
Register mangler.

1775-1778 pk 73 Pakken indeholder 4 samlinger med 
kopier af udg. breve 1775 - 78.
Register mangler.

1779- 1781 pk 74 Pakken indeholder 8 samlinger med 
kopier af udg. breve 1779 - 80 - 81 - 82 
- 83/84 - 83 - 86 - 87.
Register mangler.

1788-1797 pk 75 Pakken indeholder samlinger med kopier 
af udg. breve 1788 - 89 - 90 - 91 - 92 
- 93 - 94 - 95 - 96 og 1797 i 2 dele. 
Register findes i bd. 1 i dette arkiv.
NB; Kopier af breve 1798 - 1848

findes i bd. 34 - 53 i dette arkiv.



Ar art

214 -

Holst. Ing«detachements arkiv IVOl-l^^Ært.

Alm. tjeneste.

Under denne betegnelse samledes indk. 
breve, medens korrespondance må søges 
i korrespondanceprotokollame bd.
58 - 55.
I pakkernes læg findes en kladderegi
stratur for ind- og udg. breve, som 
oplyser om skrivelsernes indg. nr. 
og deres evt. korrespondanceprotokolnr., 
som iøvrigt også kan findes i bd.
1 - 55 i dette arkiv.

-- oooOooo---

1814

1815

1816

1817-1818

1819-1822

pk

pk

pk

pk

pk

76

77

78

79

80

Indk. breve 1814, ordnet i de 5 fæstn. 
Rendsborg, Glückstadt og Frederiksort.

Indk. breve og rapporter 1Ö15 ordnet i 
de 5 fæstn. Rendsborg, Glückstadt og
Frederiksort.

Indk. breve og rapporter 1816 
Rendborg, Glückstadt og diverse.

Indk. breve og rapporter 1817 samt 
en mappe div. 1818.
Et læg er mrk. Gltickstadt.

Indk. breve og rapporter 1819 - 22. 
Enkelte udg. breve.
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Ar art nr. Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1848

1825-1827 pk 81 Indk. og udg. breve og rapporter
1825 - 27.

1828-1851 pk 82 Indk. og udg. breve og rapporter
1828 - 51.

1852-1857 pk 85 Indk. og udg. breve og rapporter
1852 - 57.

1858-1842 pk 84 Indk. og udg. breve og rapporter
1858 - 42.

1845-1848 pk 85 Indk. og udg. breve og rapporter
1845 - 48.
Ved nr. 77/1846 findes en tegn. af 
en skubkarre.
Ved nr. 9/1845 en tegn. af en svømme- 
flåde m. beregn, og gi. danske og 
holst. mål.



- 216 -

År art nr. Holst. Ing.detachements arkiv I7OI-IS4S.

Udenbys sager.

< •

Ind. og udg. breve vedrørende igang
værende og projekterede arbejder ( excl. 
Rendsborg ).
I de forskellige læg er indlagt et klad
deregister, iøvrigt henvises til re
gisterbindene nr. 4 - 55.

-----oooOooo-----

1818-1822 pk 86 Indk. og udg. breve 1818 - 22.

1825-1829 pk 87 Indk. og udg. breve 1825 - 29.
Ved nr. 1/1825 en kalke af Chr.s 
Plejehus, ved nr. 9-10/1829 skitser 
af svømmeflåder og nr. 50. 54. 59/1829 
tegn. fra kas.bygn. i Altona, - do - 
ved nr. 56/1829.

1850=1852 pk 88 Indk. og udg. breve 1850 - 52.
Ved nr. 7/1850 en tegn. af kas.bygn. 
i Altona, nr. 185/1850 tegn. af 
marketenderibygn. i Altona, nr. 209/
1850 - do - nr. 7/1851 en kalke fra
Chr. s Plejehus, nr. 77/1831 en tegn. 
n-f ekcerserhus i Ekernfttrde.



kr art
217 -

Holst. Ing.detacheynents arkiv

1855-1Ö39 pk ö9 Indk. og udg. breve 1855 - 59.
Ved nr. 16/1855 en tegn. af en svømme- 
flåde i Glückstadt, nr. 1/1854 en 
tegn. af et gymnastikhus i Kiel og 
nr. 2/1854 - do - samt nr. 51/1854 
en tegn. fra Chr. s Plejehus, nr. 
42/1854 tegn. af tørvehus til Chr.s 
Plejehus, nr. 1/1855 en plan af ekser
cerpladsen i Eckemförde, nr. 15/1855 
en situationsplan og tegn. af arrest
hus i Kiel, nr. 75/1857 en tegn. til 
arrester på Gottorp, nr. 68/1858 en 
situationsplan fra Kiel, nr. 25/1858 
tegn. af gymnastikhus i Kiel, nr. 28/ 
1858 tegn. af stald i Itzehoe, nr. 
55/1858 tegn. af depot i Kiel, nr. 
5/1859 et projekt vedr. Chr.s Plejehus, 
nr. 59/1859 en plan af slotshaven i 
Kiel og nr. 78/1859 tegn. til marke
tenderi i Itzehoe.

1840-1848 90 Indk, og udg. breve 1840 - 48.
Ved nr. 55/1840 en tegn. til nybygn. 
i Itzehoe med en situationsplan og 
ændr. af en tjenestebolig, nr. 18/1841 
en plan af ridebanen på Gottorp, nr. 
20/1841 en tegn. af en svømmeflåde i 
Eckemförde, nr. 4 + 9/l84ii kalke 
af vaskehus i Eckemförde, nr. 7/184ii 
markørdækn. til skydebane i Eckem
förde, nr. 5/1845 kalke af provianthu
set på Gottorp, nr. 24/1845 tegn. af 
en svømmeflåde (Kiel), nr. 12/1846 
proj. til kaserne i Itzehoe ( 5 stk.) 
nr. 15/1846 kalke til - do -, nr. 
50/1846 tegn. af en bygn. på Chr.s 
Plejehus, nr. 49/1846 tegn. af ar
rester i Tøjhuset i Rendsborg, nr. 
17/1847 en kalke af kaserne i Altona og 
nr. 15/1848 tegn. til gymnastikhus 
i Eckemförde.
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Är art Holst. Ing.detachements arkiv. 17Q1-184.3*

Artilleribygninger

1818 - 47.

1818-1847 pk 91

1818-1842

Ind. og udg. breve vedr. artilleribygn. 
1818 - 47. Årene 1821 - 25 mangler.
I læg 1826 kalke af et krudtmagasin 
i Koblenz og en tegn. af et - do -
1 Rendsborg. Læg 1827 tegn. af en 
smedie, en situationsplan fra MateriTT 
algården og plan og snit fra Arsenalet, 
alle i Rendsborg.
Læg 1854 nr. 5 tegn. af en barriere
port og af et stakit, i læg 1855 nr.
2 tegn. af en laboratoriebygn. i
Rendsborg, læg 1841 tegn. af et maga
sin i Rendsborg, læg 1842 nr. 5 5 stk.
tegn. af uoff. elevskolens lokaler i 
Rendsborg, læg 1842 nr. 21 tegn. af 
staldbygn. i Rendsborg. Læg 1844
nr. 9 udkast til en sygestald i Rends
borg.

NB ; Ler findes kladderegistre i læg 
1818 - 42, resten mangler re
gistre.

1816-1848

1816-1855 92

Kaserner, barakker og vagter

1816 - 48.

Ind. og udg. breve 1816 - 55. I læg 
1829 nr. 16 5 stk. tegn. af et forslag 
til vagt- og marketenderibygn. i Stok
huset i Rendsborg, i læg 1851 nr. 18, 
29 og 51 div. tegn. vedr. en ny 
”hvælvet" kaserne i Rendsborg, I læg 
1852^ nr. 10 tegn. af et marketenderi 
i Rendsborg, i læg 1855 nr. 6 en 
tegn. af mandskabssenge, nr. 25 en
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kr

1816-1855

1854-1848

1845-1848

art

pk

pk

92

95
a og b.

Holst» Ing.detachements arkiv 1701-ldZ|.Ö, .

fortsat;
kalke af en tenaille i Rendsborg 
fæstn. nr. 28 en plan af et tørveskur 
i Rendsborg og nr. 51 en tegn. af en 
ventilator.

Ind. og udg. breve 1854 - 48.
I læg 1854 nr. 1 5 kalker fra Gami- 
sonshosp.s udvidelse i Rendsborg og 
nr. 18 har en kalke og 2 planer af 
samme. I læg 1855 nr. 19 en kalke af 
Stokhuset i Rendsborg og nr. 51 en 
kalke over Alt-holst. Port, Rendsborg.
I læg 1857 nr. 5 5 stk. tegn. fra 
Rendsborg:Kronværksporten, Arsenalet 
og Arresthuset. I læg 1858 nr. 1 kalke 
af et vognhus i Glückstadt. I læg 
1859 nr. 15 tegn. til et desinfektions
arrangement og ved nr. 51 en plan af 
en del af barakke X i Rendsborg. I læg 
1840 nr. 4 en plan af en del af ba
rakke 1 i Rendsborg. I læg 1841 nr. 7 
en tegn. af marketenderi i Rendsborg.
I læg 1842 nr. 5.2 kalker af en ny 
vagtbygn. i Nobiskrug. I læg 1845 en 
kalke af en del af Gamisonshosp. i 
Rendsborg.

NB; 1845 - 48 har ikke .i lægene
indlagt et kladderegister, som
ellers findes i de øvrige læg.
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År art Holst. Ing.detacheraenta arkiV-JL701-18/4.8,

Broer og sluser

1818-1848 1818 - 48.

94 I pakken ligger ind- og udg. breve 
dette emne vedr. I hvert læg ligger 
et kladderegister. Pig. tegn. etc. 
ligger i lægene:
Ved 1819, nr. 6 vandledninger i Rends
borg. Ved 1828, nr. 2 Altholstenske 
Thor-sluses istandsættelse, ved 1850 
nr. 2 en tegn. af passagen gennem en 
ny poterne i Nyværk i Rendsborg, ved 
1854 nr. 5 tegn. (kalke) af barriere
porten til Nyværksbroen i Rendsborg, 
ved 1856 nr. 15 en kalke af glaciset 
foran Kronprinsens bastion i Rendsborg 
og ved 1858 - 40 tegn. af terrainet 
uden for Nyværk i Rendsborg.

NB; Årgangene 1825, 1826 - 27 mgl.

1815-1848

pk 95

Kørsler 1815 - 48.

Ind. og udg. breve vedr. kørsler og 
vognpas. Hvert læg (undt. 1845 - 48) har 
et kladderegister.
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År

1809-1844

1852-1848

1762-1829

aiX

pk

pk

pk

JI£x

96

96 b

96 c

Holsr.»—Ing»dgl^achgIP^t..s .arkiv 1701-lg46^

Dokumenter.

Herunder er samlet købekontrakter, 
skøder og andre dok. enten i original 
eller afskrift.

---oooOooo---

Kontrakter og andre dok. 1809 - 44 i 
6 læg: I - VI. Heri afskrifter af dok. 
helt tilbage til 1656. Læg I - V har 
kladderegister.
Ved II nr. 17 findes en situationsplan 
fra Nobiskrug og ved IV nr. 7 2 stk. 
matrikelkort fra Nobiskrug.

Købekontrakter og dokumenter 1852 - 48, 
ordnet med 1 læg pr. år. I lægene 
1852 - 42 er indlagt kladderegistre.
I læg 1857 nr. 5 findes tegn. af en bygn 
til prins Frederik af Hessen opført i 
Rendsborg, i læg 1845 grundplan af 
en skolebyggegrund i Rendsborg, i læg 
1844 er en grundplan fra Nobiskrug og 
i læg 1847 tegn. af en proj. badeanstalt 
i Elefantens ravelin i Rendsborg.

Købekontrakter og dok.
1. Vedr. en sag fra Vollerwieck i 

Eidersted med en tegn. af en skanse.
2. Vedr. sag fra Vollerwieck.
5. Dokumenter vedr. et sygehus i 

Gltickstadt.
4. Dokumenter vedr. varmluftsopvarmning 

af hovedvagten i Gltickstadt. Heri 
tegn. af tugthuset her og et afløbs
arrangement .



Ar art

222 .

Holst> Ing^detach.eme.nts ar.kly,17QlrJLH4g^

1762-1829 pk 96 c fortsat;

5. Vedr. fiskerigrænser, heri en tegn. 
af Rendsborg og omegn.

6. Samling af ældre og ugyldige dok. 
1762 - 1829.

1818-1854 97 Pakken indeholder katalog over bog
samlingen ved Holst. Ing. det. årsvis 
fra 1818 - 48 med indlagte skrivelser 
biblioteket vedrørende.
Endvidere findes en inventaropgørelse 
fra 1852 over udrustning, redskaber, 
instrumenter og bibliotek, en for
tegnelse fra 1852 over tegninger og 
kort ogen afskrift 1854 af sidst
nævnte .

1814-1821 98

Blandet Indhold.

Ind. og udg. breve af ”Blandet Indhold" 
1814 - 21. Brevene ligger i læg årsvis, 
og omslaget er samtidig register.

NB; Detachementet har kaldt disse 
breve ; Mehrere Gegenstände.

1822-1824 Plc 99

1825-1827 pk 100

Ind. og udg. breve af blandet ind
hold 1822 - 24. Ordnet årsvis med 
et register pr. år.

Ind. og udg. breve af blandet indhold 
1825 - 27. Ordnet årsvis med register 
nr. år.
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År art nr. Helst. InR.detachements arkiv I7OI-IS/4.8.

1828-1831 pk 101 Ind. og udg. breve af blandet indhold 
1828 - 31. Ordnet årsvis med register 
pr. år.

1832-1835 plc 102 Ind. og udg. breve af blandet indhold 
1832 - 35. Ordnet årsvis med register 
pr. år.

1836-1839 pk 103 Ind. og udg. breve af blandet indhold 
1836 - 39. Ordnet årsvis med register 
pr. år.

1840-1848 plc 104 Ind. og udg. breve af blandet indhold 
1840 - 48. Ordnet årsvis med register 
pr. år.



År

1765-1848

1765-1780

1781-1799

1Ö00-1810

1818-1826

1819-1855

art

224 -

Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1^4^.,

pk

pk

pk

pk

105

107

108

109

110

Bygningspro j ekter.

1765 - 1848.

Ind. ind. og udg. breve.

Bygn.proj. 1765 - 1780. Projekterne 
er ordnet årsvis. 1772 - 75 og 74 
mangler.

NB; Pakke 106 mangler i nr.

Bygn.proj. 1781 - 99. Ordnet årsvis. 
I 1782 er en tegn. af en bro ved 
Deich-Thor i Glückstadt, i 1788 en 
tegn. af en voldport i ?.

Bygn.proj. 1800 - 1810. Ordnet årsvis.
I proj, 1805 tegn. af en pram til 
Rendsborg fæstn., i proj. 1807 tegn. 
af en sluse i Gottorpdæmningen ved 
Slesvig og en tegn. af en muddermaskine 
samt en tegn. af et latrin på Labora- 
tcrieøen i Rendsborg, 1808 tegn. af en 
del af Rendsborg fæstn, ligeledes i 
1810.

Bygn. proj. 1818 - 26 (1811 - 17 
mangler). Ordnet årsvis. På omslagene 
er et kladderegister.

Bygn. proj. 1819 - 35. Ordnet årsvis. 
På omslagene er et kladderegister.
I proj. 1855 tegn. af hovedbroen i 
Neuwerck.
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Ar

1856-1840

art

pk 111

Holst. Ing.dfitarhementa arkiv 1701-lgJLg.

Bygii- proj. 1056 - 40. Ordnet årsvis.
I omslagene er et kladderegister.
I læg 1057 tegn. af Gouvemementsbygn. 
i Rendsborg. 1050 tegn. af en sluse og 
cisterne i Rendsborg, og i 1840 tegn. 
af en nybygn. i Itzehoe og af port
partiet i Neuwerck (perspektiv).

1841-1848 112 Bygn. proj. 1841 - 48 samt bygn. - 
inventarium 1851 - 40. Ordnet årsvis. 
Enkelte læg har kladderegister. I læg 
1841 nr. 1 findes 2 stk. tegn. af 
ekcerserskolens bygn. i Itzehoe og i 
1845 nr. 55 tegn. af skader på beklæd
ningsmure i Rendsborg fæstn.
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År art Holst. Ing.detachements arkiv 1701-184^,

1818-1848

Rapporter over udførte arbejder
ved holstenske fæstninger

1818 - 48.

Se tillige I. C. s holst, arkiv 
bd. 40 - 44, rapp. fra holst. fæstn. 
1776 - 1808.

—ooooOoooo—

1818-1836

1837-1848

pk

pk

113

114

Rapporter 1818 - 36, ordnet i læg 
årsvis. I læg 1834 er en tegn.
(2 eks.) af en del af Rendsborg fæstn, 
i anl.af opmudringsarb. i graven. 
Kladderegister indlagt.

Rapporter 1837 - 48, ordnet i 
læg årevis. Lægene 1837 - 42 har 
kladderegister, resten mangler disse.
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År z
art nr. Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1848.

Regnekab vedr. holstenske

1814-1848 fæstninger 1814 - 46.

1814-1819 pk *115 Ind. og udg. breve 1814 - 19 ordnet
årsvis i læg m. register.

1820-1824 pk 116 Ind. og udg. breve 1820 - 24 ordnet
årsvis i læg med register.

1825-1829 pk 117 Ind. og udg. breve 1625 - 29, ordnet
årsvis i læg med register.

1850-1856 plc 116 Ind. og udg. breve 1850 --56, ordnet
årsvis i læg med register.

1857-1840 pk 119 Ind. og udg. breve 1857 - 40, ordnet
årsvis i læg med register.

1840-1848 pk 120 Ind. og udg. breve 1840 - 48, ordnet
årsvis med register.
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Är art nr.  Holst, InfT.detacheTPents arkiv 1701-1848,

1814-1848 Gageringsregnskab 1814 - 1848«

Ordnet årsvis med indlagte registre.
Ind. og udg. breve.

pk 121 1814 - 18.

pk 122 1819 - 25.

pk 125 1824 - 28.

pk 124 1829 - 56.

pk 125 1857 - 41.

pk 126 a 1842 - 44.

pk 126 b 1845 - 48.

Ingeniørtropper.

1842-1846 pk 127 Ind. og udg. breve vedr. de i 1842
oprettede Ing. trp. 1842 - 45 og
1848.
NB; Se iøvrigt i detachementets arkiv.
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kr art s_.a]±xy_.lZ0J-irt4^

Enkelte fæstninger.

Ind. og udg. breve, særlig rapporter 
fra de arbejdsbestyrenae officerer.

-----oooOooo-----

1815-1848

pk 128
1815-1846

1819-1822

1825-1827

1828-1851

pk

pk

pk

129

150

151

Rendsborg fæstning 1815 - 48.

Breve vedr. fæstnings- og byggearbejder 
i og ved Rendsborg 1815 - 46.
6 pakker vedr. skadeserstatninger ved 
demolering, palissadering, gouvernements- 
hus og skole, arbejder uden for fæst
ningen, arb. i Nobiskrug og Budelsdorff 
bastioner samt bygn. i Vinzier bastion. 
Herved mange tegninger.

Rendsborg. Ind. og udg. breve 
1819 - 22.
Ved nr. 77/1820 en tegn. af prins 
Carls lunette m. v.

Rendsborg. Ind. og udg. breve 
1825 - 27.
Ved nr. 95/1827 en tegn. af latriner 
og ved nr. 68/1827 kalke m. div. proj. 
nybygninger.

Rendsborg. Ind. og udg. breve 
1828 - 51.
I lægene findes flere tegninger.



kr art

23o -

Holst. Inr.detachements arkiv 1701-1^48.

1832-1858 pk 132 Rendsborg. Ind- og udgåede breve 
1832 - 38.
I ladene findes flere tegninger.

1839-1848 pk 133 Rendsborg. Ind- og udgåede breve 
1839 - 48.
I laqgene findes flere tegninger. 
Laqgene 1843 - 48 har intet kladde
register.

NB, I særligt laqg findes ind- og 
udgåede breve i anledning af en be
falet indberetning om forsvarstil
standen i Rendsborg, Frederiksort 
(det truende oprør).



Ar art

231 -

_Ho2st... .Xng.e^Q.tachenjejitSL..arkiY. 1701-1343^

Rendsborg fæstning - Revetering.

Herunder er samlet ind. og udg. breve 
vedr. beklædningsarbejder ( ved murene) 
i fæstningens forsvarsværker. I lægene 
findes indlagt et kladderegister.

-----oooOooo-----

1820-1826 pk 134 Rendsborg. Reveterjng 1820 - 28.
I lægene findes enkelte tegninger. 
1822 mangler.

1829-1846 pk 133 Rendsborg. Revetering 1829 - 46.
1 lægene findes enkelte tegn.
1835 mangler.
Kommissionspapirer vedr. reveterings
murens tilstand 1836 - 40, heri en 
tegn. af fæstn.
Forslag 1837 - 38 for vedligeholdelse 
af murene, heri flere tegn.



Ar

1814-1846

art

pk 136

232 -

Holst. Ing.detachements arkiv, 1701-1843^

Diverse vedrg^rende uniformering.
marketendericommission og cholera- 
gommi98iQn-9aM Rr^narijejdg»

lad- -Qg udgåede breY.Ox

Uniform^riDg - 1646r

14 la% med register«
I laeg 1S17 er en tegning af uniform 
for Ingeniørcorpset (skrivelse mang
ler), i laeg 1819 en tegning af vald
rapper for ingeniørofficerer og sam
me laeg har unifonnsreglement for 
Ingeniørcorpset med en tegning af 
overkjole, laeg 1^2o en tegning af en 
flad hue for ingeniørofficerer, laeg
1822 tegning af uniform for ingeniør
officer og af sløjfen i guld til 
anbringelse på krave og opslag, laeg
1823 tegning af kjolen til uniform 
for ingeniørofficerer, laeg 1842 tegn. 
af uniform for ingeniørofficerer med 
klaedesprøve (2 stk.) med beskrivelse 
endvidere en tegning af valdrappe for 
ingeniørofficerer, laeg 1845 trykt 
unifonnsreglement af 1843 samt diverse 
cirkulærer og en tegning af en dragon- 
hjælm.



Ar art

pk 157 - 158

255

HQjgt. lDg..(jl^ta.gh.epignt? arkiv •_

1765-1767

1818-1848

pk

pk

pk

pk

pk

pk

pk

159

140

141

142

145

144

144 a

Rendsborg fæstnlnp og dens
terrain samt licitationer".

157» Genopførelse af bygn. inden for 
demarkationslinien. Heri flere 
terrainkort (Komm. af 50/7 1846).

158. Licitationsprotokoller 1765 - 67.

Frederiksort fæstning.

Ind. og udg. breve 1818 - 48, særlig 
rapporter fra de arbejdsbestyrende 
officerer. I lægene findes indholds
fortegnelse i reglen.

-----oobOooo-----

1818 - 21 ind. og udg. breve.

1822 - 24 ”

1825 - 27 "

1828 - 52 "

1855 - 58
I læg 1857 tegn. af fæstns. 
grave og af en sluse.

1859 - 48 ind. og udg. breve
Sag om bortforpagtning af 
Ihnherier 1854 - 59. I læg 
1841 (snit) af krudt-
tårnet i fæstningen.

Inventarium og bygn.beskrivelse 
1780 og 1837.



År

1765-1848

1765-1810

1810-1814

1797-1806

1764-1814

1764-1814

arJL, MLx

234 -

Jip.lst* Ing »detachements arkiv 1701-104^

Glttckstadt fæstning.

Ind. og udg. breve 1765 - 1848 vedr. 
fæstning- og alm. tjeneste. Som regel 
findes register i lægene.

---oooOooo---

pk

pk

pk

pk

pk

145

146

147 - 148

149

150

Glttckstadt 1765 - 1810.
Indg. breve delt i indg. breve fra G. 
C. C. og breve vedr. alm. tjeneste.
I lægene findes enkelte uniformstegn.

Glttckstadt 1810 - 14.
Ind. og udg. breve. I læg 1812 
tegn. af en del af fæstn.
NB; årgang 1813 mangler.

Glttckstadt 1797 - 1806.
Kopibog 1818 - 22 og 1842 - 45 
samt 1848: indk. og udg. breve.

Glttckstadt. Byggeprojekter.
1764 - 1814. I læg 1811, 17 tegn. 
af bolværker ved provianthuset.

Glttckstadt. 5 læg med ind. og udg. 
breve.
1. Fæstn.bygn. 1782 - 1811.
2. Art. - 1764 - 1811.

Porte og broer 1765 - 1805.
Lefension 1795 - 1806.
Kommandoens overlevering 1797 - 1814.

I læg 4 findes ved nr. 12/1806 en tegn. 
af Batardeaux over fæstningsgraven.



kr art

• 235 -

Holst. Ing.detachements arkiv 1701-1^4^

Gittckstadt fæstning fortsat:

1757-1811

1770-1816

1817-1843

pk

pk

pk

151

152 - 153

154

Gltickstadt. Pakken har 7 læg med ind-
og udg. breve.

1. Søetaten vedr. 1787 - 1802.
2. Havnen 1757 - 1806.
1- Digerne 1765 - 1811.
1- Sluserne 1791 - 1809.

Kloakeme - 1790 - 1806.
6. Gravene 1786 - 1811.

1- Indhegninger 1789 - 1807.

I læg 3 findes i læg 1800 en plan og 
snit af dige ved skibsværftet, og i 
læg 1809 plan af skibsværftet, i læg 
6 tegn. af en del af byen (plan) og 
i læg 7 samme tegn. i. kopi.

Gltickstadt og Helgoland.

152. Pakken har to læg ( a og b) 
med revenantsbons 1770 - 1816.

153. Pakken har 4 læg 1788 - 1807.
I læg 1799 3 stk. tegn. af trappe- 
og portanlæg på øen, i læg 1804 - 7 
tegn. af et krudttårn på øen.

Ratzeburg.
Ind. og udg. breve vedr. fæstn. 
1817 - 43.
I pakken findes flg. tegn.: 
Tegninger fra kasernen m. v.



År art nr.

1832-1836 pk 155

1837-1859 pk 156

1840-1841 pk 157

1842-1844 pk 158

1845-1848 pk 159

1814-1826 pk 160

1827-1838 pk 161

1839-1848 pk 162

- 236 -

Holst.

Kassekommission (Regnskab).

Korrespondance uden register.

Ind. og udg. breve 1832 - 36.

- ” - 1837 - 39.
årgang 1839 har register.

Ind. og udg. breve 1840 - 41.

" - 1842 - 44.

•' - 1845 - 48.

Auktions- og revenantbons.

Vedr. salg af materialer m. v. ved 
auktioner samt andre uvisse indtægter. 
Lægene har register.

---oooOooo---

Indg. og udg. breve 1814 - 26.

" - 1827 - 38.

" - 1839 - 48.

I pakken findes enkelte tegninger af 
bortforpagtede arealer i Rendsborg.



kr art

1808-1813 Pk

1667-1867

1740-1793

pk

pk

237 -p
Ingeniørcorpset•

Varia«

Pakken indeholder tre la««
1. Telegrafen i Nørre Jylland lÖoÖ - 

1Ö13, Instux, læreregler og lexi
kon«

2. Telegrafen i Nønre Jylland lölo- 
1Ö13 . Indberetninger og forslag« 
Heri tegninger og skitser.

3« Telegrafen i Nørre Jylland lölo- 
1813. Overinspektør J« E« Adelers 
kopibog I5/I0-I8I0 - 19/1-1813.

NB. Vedrørende telegrafen på Born
holm, se arkivet for Bornholms 
Milice«

Samling af instruxer, foroirdninger, 
vedrørende vejvæsenet 1687 - 1867.

Samling af instruxer, forordninger, 
reglementer og placater m«v« vedr. 
brandvæsen. Historiske noter om 
Rendsborg og GlUckstadt fæstninger 
samt Helgoland og Hitler skanse. Af
handling om Domenico Pelli. Negativer 
til en bog om general Huth« Uddrag 
1740-93 vedrørende arbejde på rigets 
fæstninger (ukendt oprindelse)« 
Russisk bog om examenskrav til vej
officerer.




