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Det kongelige Ingeniørkorps - Ingeniørtroppeme
Historiske data.

1684

Danske Fortifikationsetat
1. - 4. Ingeniørkompagni (4. kompagni udgår 1685)
Norske Fortifikations etat (ca. 1687 - 1688)
Holstenske Fortifikations etat
1.-4. Ingeniørkompagni (evt. nedlagt 1685)

1763

Det kongelige Ingeniørkorps
Danske Ingeniørdetachement
Norske.
”
Holstenske
”
Fæstnings etaten
NB; Korpset bestod indtil 1842 kun af befalingsmænd.

1809

Det kongelige Ingeniørkorps
Danske Ingeniørbrigade (ind. Sappeurkorpset fra 1808)
Norske Ingeniørbrigade
Holstenske Ingeniørbrigade
Fæstningsby gningstj enesten

1816

Inddelingen i Ingeniørbrigader ophæves. Ingeniørdetachementer
genindføres. Sappeurkorpset og Norske Ingeniørbrigade udgår
1814.

1832

Vejkorpset tilgår, men opløses 1834 , idet vejtjenesten helt over
går til det kongelige Ingeniørkorps. Vejtjenesten var fra 1785 ble
vet udført af vejkorpset, der i det kongelige Ingeniørkorps blev
benævnt vej direktionen. Ophører i 1867 og amtsrådene overtager.

V

1842

Det kongelige Ingeniørkorps
Danske ingeniørdetachement
1. ingeniørkompagni
Holstenske ingeniørdetachement
2. ingeniørkompagni
Vej di rektionen
Fæstningsbygningstj enesten
NB: Mineur- og sappeurkompagnierne tilgår fra artilleriet og
indgår i 1. og 2. ingeniørkompagni.

1848

Det kongelige Ingeniørkorps
Feltingeniørdetachementet for den aktive arme.
Befæstnings væsenet
Bygningsvæsenet
Vej- og brovæsenet
Vejpoliti og brandvæsen
NB: Feltingeniørdetachementet blev opløst i august 1849 og reor
ganiseret i december 1849. Endelig opløst februar 1851.
”Kommandoen over ingeniørtropperne” fungerede under 3-årskrigen og ophørte hermed. Oprettedes igen 1853 ved kgl. re
solution og chefen for 1. ingeniørkompagni var chef for kom
mandoen. Ophævedes 1867.

1851

Det kongelige Ingeniørkorps
Danske ingeniørdetachement
Ingeniørkompagni (2/3)
Slesvigske ingeniørdetachement
Ingeniørkompagni (1/3)
Vej di rektionen
Fæstningsbygningstj enesten
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1852

Det kongelige Ingeniørkorps
Danske ingeniørdetachement
1. ingeniørkompagni
2. ingeniørkompagni
Pontonnerkompagni (udgår 1854)
Ingeniørdirektionen i Slesvig oprettes ved
kgl. resolution 26. marts i lige linie fra feltingeniørde
tachementet.
Vej di rektionen
Jernbanetjenesten
Telegraftj enesten
Fæstningsbygningstj enesten

1855

Det kongelige Ingeniørkorps
Identisk med organisationen i 1852 idet dog 3. ingeniørkom
pagni (brokompagni) tilgår (tidligere pontonnerkompagni ved
artilleriet).
Bygningstjenesten:
Københavns Fortifikation
Citadellet Frederikshavns Fortifikation
Kronborgs Fortifikation
Korsørs Fortifikation
1. Inge ni ørdi rektion (Nørrejylland-Fyn)
Fredericia Fortifikation
Nyborg Fortifikation
Korsør Fortifikation
2. Ingeniørdirektion (Slesvig)
3. Ingeniørdirektion (Holsten og Lauenborg)
NB: Ingeniørkorpsets tekniske komite oprettes i marts 1856 som
rådgivende instans for chefen.

1864

Det kongelige Ingeniørkorps
Ingeniørkommandoen ved den aktive arme
Stab, 5 sappeurkompagnier, mobil park og reservepark.
Bygningstjenesten som i 1855.

- VII -

1867

Ingeniørkorpset
Chef med stab (generalinspektør for tropperne)
1. Ingeniørbataillon (linie)
Pionerkompagni
II
Brokompagni
Telegrafkompagni
2. Ingeniørbataillon (reserve)
NB: Kommandoen over ingeniørtropperne ophæves.
By gningstj ene sten:
1. Ingeniørdirektion (tidligere Københavns Fortifikation)
bestyrer Københavns fæstning og Søbefæstning, Ama
ger og Frederiksberg. Jfr. KFA 56/1867.
2. Ingeniørdirektion (tidligere Kronborgs Fortifikation)
bestyrer Sjælland udenfor København, fra 1889 yder
ligere Københavns fæstning og Søbefæstning, fra
1910 yderligere Københavns Landbefæstning og selve
København. Oprettet 22. september.
3. Ingeniørdirektion (tidligere Fredericia og Nyborg
Fortifikation) bestyrer Jylland og Fyn.
Vej di rektionen ophæves og tjenesten overgår til amts
rådene.

1870

Ingeniørkorpset
Som 1867 idet Sø mineafdelingen oprettes under
1. Ingeniør batailIon (ophæves igen 1880)
Bygningstjenesten : (fra april 1869)
1. Ingeniørdirektion med 3 bygningsdistrikter. Bestyrer
Københavns fæstning med Citadellet, Søbefæstningen,
Amager og Frederiksberg.
2. Ingeniørdirektion bestyrer øvrige Sjælland.
3. Ingeniørdirektion bestyrer Nørrejylland-Fyn.
Søminekommissionen oprettes under ingeniørkorpset 1872
og ophæves igen 1878.
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1880

Ingeniørkorpset
Ingeniørregimentet (nyoprettet)
1. Ingeniørkompagni
2. Ingeniørkompagni
3. Ingeniørkompagni
4. Ingeniørkompagni (telegrafkompagni)
5. Ingeniørkompagni (jernbanekompagni)
6. Ingeniørkompagni (reserve)
7. Ingeniørkompagni (reserve)
8. Ingeniørkompagni (reserve)
By gningstj enesten:
1. Ingeniørdirektion
2. Ingeniørdirektion
3. Ingeniørdirektion

1882

Ingeniørkorpset
Ingeniørregimentet
1. Pionerkompagni
2.
(brokompagni)
3.
4.
(telegrafkompagni)
(j ernbanekompagni)
5.
6.
7.
(j ernbanekompagni)
8.
(telegrafkompagni)
9.
(etapetelegrafkompagni)
10.
(parkkompagni)
11.
(depotkompagni)
12.
Bygningstjenesten:
1. Ingeniørdirektion
2.
3.
”
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1886

Ingeniørkorpset
Som 1882.
By gningstj enesten:
1. Ingeni ørdi rektion med 4 distrikter.
2.
3.
4.
(midlertidigt med 4 distrikter)

1893

Fæstnings ingeni ørkommandoen oprettes.

1894

Ingeniørkorpset
Ingeniørregimentet
1. Pionerkompagni
2.
3.
(brokompagni)
4.
(telegrafkompagni)
5.
(j ernbanekompagni)
6.
(reservekompagni)
7.
(
”
)
8.
(
”
)
9.
(kystsignalkompagni)
10.
(reserveetapetelegrafkompagni)
(reserveparkkompagni)
11.
By gningstj enesten:
1. Ingeniørdirektion med 4 distrikter
2.
”
” 2
’’
3.
”
NB: I 1898 ændres bygningstjenestens organisation således:
1. Ingeniørdirektion med 2 distrikter
2.
”
” 3
”
3.
”
” 2
”
Eksempelvis bestyrede 2. Ingeniørdirektions
1. Distrikt: Vestfronten
2.
’’
: Nordfronten
3.
” : Sydfronten
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1909 (gennemføres først 1914)
Ingeniørkorpset
Ingeniørregimentet
1. Ingeniørbataillon
1. Ingeniørkompagni
2.
”
5.
”
12.
”
2. Ingeniørbataillon
3. Ingeniørkompagni
6.
7.

(fæstningskompagni)
(
”
)
(feltingeni ørkompagni)
(reserveingeniørkompagni)
(fæstningskompagni)
(
”
)
(feltingeniørkompagni)

(
”
)
’’
(reserveingeniørkompagni)
11.
3. Ingeniørbataillon (telegrafbataillonen)
8. Ingeniørkompagni (telegrafkompagni)
9.
(
)
10.
”
(
”
)
Generalinspektøren for ingeniørtropperne
1. Ingeniørdirektion med 3 distrikter
2.
”
” 3
”
3.
”
(midlertidig) ophæves 1910
Rekrutetablissementernes bygningsdirektion 1910 - 1913
med 2 distrikter.
1922

Ingeniørkorpset (gennemføres først 1925)
Chefen for ingeniørtropperne
1. Pionerbat ailion
1. Ingeniørkompagni
2.
’’
5.
2. Pionerbataillon
3. Reserveingeniørkompagni
7.
”
11.
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1922

3. Pionerbataillon
4. Reserveingeniørkompagni
6.
”
12.
”
Telegrafbataillonen
8. Ingeniørkompagni (linie)
9.
”
( ” )
10.
”
(reserve)
13.

”

(

’’

)

Generalinspektøren for Ingeniørtropperne
Ingeniørdirektionen med 3 distrikter
1. Selvstændige Bygningsdistrikt, der benævnes Jysk-Fynske
Bygningstjeneste fra 1925.
NB: 1. og 2. Ingeniørdirektion ophæves 1. november 1925 og aflø
ses af Ingeniørdirektionen.
1932

Ingeniørtroppe me
Ingeniørregimentet
1. Pionerbataillon
1. Ingeniørkompagni
2.
”
3.
”
2. Pionerbataillon
4. Ingeniørkompagni
5.
”
6.
Telegrafbataillonen
7. Ingeniørkompagni (telegrafkompagni)
8.
(radi okompagni)
9.
(telegrafkompagni)
10.
11.
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1932

Generalinspektøren for Ingeniørtroppeme
Hærens bygningstjeneste (GFI direktør) direkte
under krigsministeriet.
Pioner og telegrafskolen.

1849-56

Indkomne skrivelser fra Direktionen for Armeens
Personel
Ved opløsningen af Generalcommissariatskollegiet i 1848 og op
rettelsen af Krigsministeriet bestod dette af fire afdelinger, og
1. afdeling havde sekretariat, kommandosager og personel, som
efter 1848 sammendrages under Direktionen for Armeens Perso
nel der i 1856 benævnedes Direktionen for Kommandoen. Skri
velser efter 1856 skal søges under: Indgåede skrivelser fra Krigs
ministeriet.

1849-52

1. a.

8. august 1850 trykt liste over døde, sårede og savnede fra sla
get ved Isted 25. juli.
Bindet har flere vigtige og for felttogene i 1848-50 afgørende skri
velser, ligesom der er mange oplysninger om personel.

1853-56

I. b.

Nr- 21/55 beskrivelse af et terrainapparat og nr. 50/55 eksem
plar af "Bestemmelser for Ind- og Udskibning af Tropper".
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1849-56

Indkomne skrivelser fra Direktionen for Armeens
Materiel
Ved opløsningen af Generalcommissariatskollegiet i 1848 og
oprettelsen af Krigsministeriet bestod dette af fire afdelinger
og 2. afdeling kaldtes Direktionen for Armeens Materiel, son
i 1856 opløstes, og dens sager henlagdes under Direktionen
for Kommandoen og Armeens Intendantur. Skrivelser efter
1856 skal søges under: Indgåede skrivelser fra Krigsministe
riet eller fra Armeens Intendantur 1849-68.

1849

IL a.

Ingen særlige sager eller tegninger.

1850

IL b.

Nr. 177 tegninger af brigade- og kontorbygning på København!
Tøjhus.

1851

IL c.

Nr. 331 situationsplan fra Vesterbro og nr. 391 tegning af et
projekteret hus på Jagtvejen (København).

1852

Il.d.

Nr. 145 plan af dronning Caroline Amalies asylskole i Schack
bastion, København.

1 853

IL e.

Nr. 398 situationsplan af Citadellet i København og nr. 547 o^
sigtsplan af Neuwerck ved Gottorp.

1854

II. f.

Nr. 847 tegning af grunde på Vesterbro (København), nr. 712
797 omhandler værktøjsudrustning til ingeniørtropperne, nr.
tegning af grunde på Vesterbro (København) og nr. 851 plan a
Assistents kirkegård i Nyborg.

1855

IL g.

Nr. 103 tegning af et fredskrudtmagasin til 2000 centner, et 1
deriksværks krudttårn og en skitse af krudtmagasin og nr. 68
tegning af passagen mellem Reimers og Hahns bastion (Køben
havn).
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1856

ILh.

Nr. 108 tegninger af arealer på Vesterbro (København), nr.
168 organisationsbestemmelser for Ingeniørkorpsets tekniske
kommite (Kongelig resolution af 4. marts 1856), nr. 218 teg
ninger af arealer ved Nyborg.
Bindet slutter 13. juni. Herefter må skrivelser om materiel
m. V. søges under indkomne skrivelser fra Krigsministeriet,
dette arkivs pakke 3 og fremefter.
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1848-1928

Indkomne skrivelser fra
Krigsministeriet

1848

Ingen særlige sager eller tegninger.

1849-55

I november 1849 sag om et blenderet lazarat i Fredericia
med tegninger.

1856

I oktober projekt til et sygehus i Alborg med tegninger.

1857

I april tegning af et skur udenfor Amagerport, i maj teg
ning af terrainet ved Holckenhavn og i august tegning (situ
ationsplan) fra Døvstummeinstituttet.

1858

I april skitse til en sygestald ved Den militære Manege.

1859

I februar tegning af et vinduesparti og i marts plan af kvar
ter i Fredericia.

1860

I februar situations pi an af etablissementet på Hirschholm
og i marts skitse af et vinduesparti.

1861

I februar betænkning fra artilleriet om Dybbølstillingen med
skitser, i september situationsplan fra Østerbro i Københav
og skitse af et geværmagasin på Als samt i december kalke
gadegennembrud over Højskolens grund på Kgs. Nytorv i Kø
benhavn.

1862

I maj plan over jernbaneanlæg ved Nyborg, i juli kalke af
Klampenborgbanens station i København, i september 2
skitser af staldbygning på Østre Glacis i København, i ok
tober 2 tegninger af badeanstalt i Rendsborg, i oktober 2
kalker af jernbaneanlæg ved Nyborg og ligeledes i oktober

5 -

1862

kalke af arealer til den sjællandske jærnbane ved Reimers
bastion i København.

1863

10

Nr. 260 tegning af terrainet ved Helmers bastion (vandværk
m.v.), nr. 378 kalke af Vesterports ravelin, nr. 590 teg
ning af en træbygning, nr. 680 fortegnelse over skyts i Dannevirkestillingen og nr. 809 forslag til organisation af Inge
niørkommandoen ved den aktive arme.

1864

11

Nr. 200 rapport af udførte arbejder i Dybbølstillingen, nr.
233 oversigt over artilleriets virksomhed ved Dybbøl før
stormen (Overkommandoen), nr. 375 oversigt over de faste
batterier til Fyns forsvar (Overkommandoen) med en kalke
og nr. 414 sag om et "sprængningsapparat’’ med tegning.

1865

12

Nr. 29 tegning af skibskirkegården (Holmen), nr. 137 af
handling om isning af fæstningsgrave (1833), nr. 158 plan
af en grund i V. Farimagsgade, nr. 226 fortegnelse over
bromateriel ved Københavns arsenal og nr. 700 etageplan
af Ingeniørkorpsets kontorbygning på materialgården.

13

Nr. 28 kalke af Fredericia, nr. 55 sag om aflevering af
arkivalier med tegninger af Rendsborg, nr. 57 kalke af
areal til Tivoli, nr. 391 sag om bæreapparater til inge
niørtropperne og nr. 518 kalke af en grund på Farimagsvejen i København samt nr. 531 kalke af en grund, i Uden
bys Vester kvarter.

14

Nr. 7 tegning af et areal på Nørrebro, nr. 28 tegning af
areal på Østerbro, nr. 120 henvendelse til Rigsdagen om
de frigivne fæstningsarealer i København. Nr. 151 kalke
af et skur i de frigivne fæstningsarealer i København.

1866

1867

•
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1867

14

Nr. 283 et dokument (kopi) fra 1768 om privilegium på en
mølle i Schackens bastion, nr 294 en beretning om søbe
fæstningen ved København, nr. 342 et kort over København
med fæstningsværker (1840), nr. 383 lister over alle
tjenstgørende officerer ved Ingeniørkorpset med data, nr.
434 skrivelse om trompetergradens forsvinden ved ingeniørtroppeme og nr. 620 en skrivelse om spørgsmålet om
oprettelse af et særligt signalkorps ved hæren.

1868

15

Nr. 49 forslag til diverse telttyper m.v. (med skitser),
nr. 177 et kort med stranden udfor Strickers batteri, nr.
191 tegning af en cigarkiosk og nr. 217 en tegning af en
militær badeanstalt udfor Strandpromenaden i København.

1868

16

Nr. 490 en tegning af ”Kamhullet” i Nyborg fæstning, nr.
623 en tegning af et pakhus på Christianshavn og nr. 718
en tegning af dampmaskineanlæg til møllen på Hanens ba
stion .

1869

17

Nr. 25 et kort over Københavns forstæder (i anledning af
en badeanstalt), nr. 76 har 2 kalker fra Amager (petrole
umslager), nr. 128 forslag til cirkusbygning på Vesterbro
i København, nr. 261 en kalke af lejren ved Hald og nr. 312
en kalke af pavillon ved Esplanaden ved Kastellet i Køben
havn.

1869

18

Nr. 607 5 stk. kalker af grundarealer i København (mage
skifter), nr. 631 vedrørende et drivhus, nr. 636 en tegning
af Kronborg med omgivende terrain (skydebaner), nr. 669
har 2 kalker af Fredericia (dampfærgeanlæg), nr. 708 en
tegning af en cigarbutik i Kvæsthusgade i København og nr.
721 en kalke af et skur på Strandpromenaden og nr. 722
tegning af en cigarbod på Vesterbro, København.

1870

19

Nr. 12 en tegning af en cirkusbygning i København, nr. 43
tegning til arrangement for transport af projektiler på Tre-

- 7 -

1870

19

kroner og Prøvestenen, nr. 117 en kalke af sporanlæg i Hel
singør og nr. 196 en kalke af lejren ved Hald.

1871

20

Nr. 75 et matrikelkort fra Frederiksberg og nr. 165 en ny in
struks for kasse- og regnskabstjeneste ved Ingeniørkorpsets
by gningstj eneste.

1871

21

Nr. 594 en tegning og en kalke af en Veiermose redoute (1808)
ved Lillebælt.

1872

22

Nr. 52 en kalke af en lynette (schweizisk), nr. 162 har et kort
over en del af København i anledning af en vej til Refshaleøen,
nr. 263 en tegning af en grund ved Fredericia havn og nr. 421
en kalke i anledning af en kloakledning ved Søkortarkivet i Kø
benhavn.

1873

23

Nr. 124 et nyt regulativ for Ingeniørkorpsets bygningstjeneste,
nr. 489 et udkast til et flydende fort og nr. 573 et kort over
Søkortarkivets grund i København.

1874

24

Nr. 221 en kalke af en skydeskive ved Fredericia og nr. 300 en
kalke fra Grønnehave på Kronborg.

1875

25

Nr. 152 2 stk. tegninger af galvanisk tændapparat til søminer
og nr. 306 et matrikelkort over en grund med ridehus ved
” Grønland” i Århus.

1876

26

Ingen særlige sager eller tegninger.

1877

27

Nr. 260 en kalke af Kvistgård station, nr. 280 en kalke med
Kronborg og værftet, nr. 360 en kalke fra Kalvebod strand med
badeanstalter, nr. 413 og 475 et søkort over Inderrheden.

1878

28

Nr. 191 en vejledning i sprængteknik med tegninger (gelatine
dynamit), nr. 264 en brochure om petroleumsfakler med teg-
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1878

28

ninger, nr. 374 2 stk. kalker vedrørende anvendelsen af
panserplader til Trekroners kassematter og fra krigsski
bet ”Dannebrog” og nr. 416 bestemmelser for levering af
Portlandce ment.

1879

29

Nr. 88 en tegning fra Trekroner (opstilling af et tågehorn),
nr. 173 en kalke af sporanlæg på Kastruphavn, nr. 216 2
stk. tegninger af befæstningsforslag fra civil side, nr. 265
en kalke af sygebarak til lejren ved Hald, og nr. 319 en
kalke over Bl inde instituttets areal i København.

1880

30

Nr. 114 en kalke af areal ved Fredericia, nr. 143 2 stk.
kalker fra Helsingør (eksercerplads og skibsværft), nr.
168 en kalke af areal ved Krudttåmsvej, nr. 179 en kalke
af areal af Kalvebodstrand, nr. 237 en kalke fra Ndr.
Toldbod i København, nr. 318 en kalke af areal ved Frederiksholms Kanal m. m. i København og nr. 321 et projekt
for dampkøkken.

1881

31

Nr. 18 en kalke med illustrationer til en rapport om artil
leriskydning, nr. 83 2 kalker af bastioner bag Holmen i
København, nr. 90 en kalke over Ermelunden, nr. 238 en
kalke med projekt til skibsværft i Helsingør og nr. 275 en
kalke af areal ved Holcks bastion i København.

1882

32

Nr. 32 en kalke vedrørende toldbod i Helsingør, nr. 39 en
kalke af et artilleriværksted i Kalvebodstrand, nr. 73 en
kalke af vej til krudttåm i Randers, nr. 117 en tegning af
Elefantens bastion på Christianshavns vold, nr. 118 en kal
ke af skibsværftet i Helsingør, nr. 142 en kalke af Vinding
herred, Svendborg amt, nr. 172 en kalke af kloak over Ka
stellets Glacis i København, nr. 230 et kort over Frede
rikshavn og Fladstrand fæstning, nr. 282 en kalke fra Hel
singør (dok), nr. 300 en betænkning om feltparker og train
og nr. 367 en kalke af Fladstrand fæstning m. m.
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1883

33

Nr. 66 en kalke af Korsør søbatteri, nr. 110 en kalke af
Charlotte Amalies bastion, nr. 154 en kalke af terrain ved
Esplanaden (engelske kirke), nr. 219 en kalke af en etage
på Kronborg (opholdsstuer for mandskab), nr. 250 en kal
ke af kronværket i Fladstrandfæstningen (kirke), nr. 317
en kalke af eksercerplads ved Marienlyst (Helsingør) og
nr. 374 tegning med planer og snit af Fredericiagades ka
serne (Landkadetakademiet).

1884

34

Nr. 31 sagen om en arbejdssløjfe til dygtige pionerer, nr.
62 en kalke fra Esplanaden København (engelske kirke), nr.
73 en tegning fra Kvinti bastion, nr. 156 en kalke af inddæm
ning på Langelinie, København, nr. 266 en sag om anlægs
broer, nr. 271 kalke fra Sjællands reduit. Kastellet i Kø
benhavn (konditori) og nr. 351 ”Instruktion for Ingeniørkorp
sets bygningstjeneste” af 1873 i anledning af ændringsfor
slag til denne.

1885

35

Nr. 35 2 kalker af krudttåme ved Frederiksværk, nr. 166
Generalstabens opmåling af terrainet for Københavns landbefæstning, nr. 237 en kalke af Forlev holdeplads, nr. 378
en skrivelse om normalfront af Encienten Køgebugt - Kags
mose med kalke af et 15 cm. batteri, nr. 383 en kalke med
et lejrdepot ved Hald, nr. 502 2 stk. kalker med arealer
langs Fredericias vold og nr. 515 bemærkninger tU udkast
for en normalfront for Københavns enciente med 3 stk. prin
ciptegninger (kalker).

1886

36

Nr. 97 bebyggelsesplan for København udenfor volden, nr. 98
en kalke af en kloak ved Kastellet Frederikshavn, nr. 140 en
redegørelse for Københavns befæstnings højre fløj, nr. 294
kalke af en etage på Kronborg (soldaterhjem), nr. 346 kalke
af Korsør søbatteri (gasstation), nr. 362 søkort for løbene
tu København, nr. 455 skrivelse om panservogn og Skyde
skolens rapport om dens egnethed, nr. 496 kalke af matri-
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1886

36

kelkort fra Ermelunden, nr. 501 kalke af Østerbrogades
forlængelse over Stadsgraven og nr. 502 kalke af matri
kelkort fra Fredericia.

1887

37

Nr. 80 kalke af P rov lantgården, København, nr. 91 kal
ke af areal på Langelinie (klubhus), nr. 118 3 stk. kal
ker af nyt tøjhusetablissement, nr. 119 kalke af nye la
borator ieværksteder (Christianshavn), nr. 138 kalke af
matrikelkort fra Næstved, nr. 151 kalke fra slotsforvalterboligen på Rosenborg, nr. 213 kalke fra Trekroner
(vragtønder), nr. 249 kalke fra Frederikshavn (ny kirke),
nr. 337 kalke fra Krudttårnsvej på Amager (nyt maga
sin), nr. 376 kalke af panserplader fra skibet Peder
Skram.

1888

38

Nr. 41 kalke af havnen i København (lighus ved Kigkur
ren), nr. 375 kalke af Frederiks bastion, Christians
havn (krudtmagasin), nr. 458 fotografi af en gruppe ar
bejdere (landbefæstningen), nr. 470 kalke af areal på
Amager fælled ved 8. redan og nr. 489 kalke over Kø
benhavns landbefæstning (oversigtsplan).

1889

39

Nr. 184 kalke af fyranlæg på Prøvestenen, nr. 197 piece
fra en ballonskole i Belgien, nr. 204 kalke af areal ved
Færø bastion i Fredericia, nr. 222 sag om cyklens an
vendelse militært med foto, nr. 223 kalke af terrainet
bag flådens leje, nr. 363 kalke af matrikelkort fra Jæ
gersborg, nr. 424 kalke af areal på Langelinie i Køben
havn, nr. 449 skitse til en generalkommandobygning i
Århus, nr. 471 kalke af Fredericia by (militært syge
hus) og nr. 513 kalke af våbenkamre på Sølvgadens ka-

1890

40

Nr. 47 skrivelse om anskaffelse af en ballonpark m. v.
samt Ingeniørregimentets rapport om denne og tjeneste
ved samme, samt tegning af spærfag tU ballonskur, nr.
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1890

40

181 sag om monumentet på Sankelmark, nr. 206 kalke
af mølles beliggenhed i Husum ved København, nr. 224
en skitse af areal i Frederikshavn, nr. 253 kalke af
matrikelkort fra Jægersborg, nr. 365 kalke af udstyk
ning i Fredericia, nr. 398 piece vedrørende en fransk
torpedo, nr. 412 kalke af elektrisk ringeapparat, og
nr. 454 foto af en velocipede til militært brug.

1891

41

Nr. 34 kalke af spildevandsledning , Lyngby, nr. 45 kal
ke af areal i Fredericia, nr. 62 kalke af matrikelkort
Jægersborg, nr. 108 kalke af badeanstalt ved Kigkuren,
København, nr. 202 kalke af geværstativer, nr. 212
kalke af areal i Fredericia, nr. 213 kalke af areal i
Korsør, nr. 221 kalke fra Jægersborg, nr. 277 kalke
af spærredæmning ved Sjælsø, nr. 328 kalke af skole
lokaler i Jægersborg, nr. 426 kalke af vandledning på
Christianshavn og nr. 464 kalke af opfyldning til en lyst
bådehavn ved Kvint i Lynette i København.

1892

42

Nr. 195 kalke fra Fredericia fæstning, nr. 223 - do -,
nr. 335 plan af etage på Frederiksberg slot, nr. 422
kalke af areal fra Fredericia fæstning, nr. 424 kalke af
areal af Kløvermarken på Amager, nr. 468 kalke af terrain ved Ålborg (skydebaner) og nr. 495 tegning af inder
havnen og Christianshavns vold (ny Langebro).

1893

43

Nr. 55 kalke af Carls bastion på Christianshavns vold (ma
gasin), nr. 86 sag om oberst Læssøes sten ved Gryde skov,
nr. 210 kalke fra Christianshavn, nr. 327 plan af Citadel
let Frederikshavn (Frihavnsbanen m. V.), nr. 380 kalke
af byggeri på Kløvermarken og nr. 393 2 kort over Køben
havn og omegn (bådfart m.v. på Farum sø - Lyngby sø
m.v.).

12
1894-95

44

Nr. 356/94 udkast til "Soldaterbog" og nr. 381/94 kalke
af Middelgrundsfortet (Søminestation).
Nr. 52/95 kalke af Charlotte Amalies bastion (anlægs
plads for krudtpramme), nr. 128 kalke af projekteret
bygning for Det kongelige Bibliotek i København, nr. 147/
95 kort af København (udløb for kloaker) og nr. 201/95
kalke fra landevejen gennem Fredensborg.

1896-97

45

Nr. 360/96 kalke af kloak fra Citadellet Frederikshavn.
Nr. 37/97 kalke af landvinding udfor kalkbrænderiet Kø
benhavn, nr. 51/97 kort af København (Elefantens basti
on, hospital for Søværnet), nr. 66/97 kalke af skiveop
stilling på skydebaner på Amager, nr. 82/97 kalke af
ny Langebro, København, nr. 115/97 kalke af afskæren
de kloakledning. Amager, nr. 128/97 kalke med det pro
jekterede kongelige bibliotek, nr. 146/97 matrikelkort
fra Fredericia og nr. 315/97 kalke af Stadsgraven på
Amager (dæmning udfor Ulrichs bastion).

1898-99

46

Nr. 21/98 kalke af bølgebryder ved Trekroner, nr. 38/98
kalke af areal syd for Langebro, København, nr. 49/98 kort
med trace for Amagerbanen og Farumbanen, nr. 72/98
liste over endnu (1898) levende officerer fra 3-årskrigen
(afskedigede), nr. 126/98 kalke af havnen syd for Lange
bro, København (roklub), nr. 136/98 kalke af Lyngbyfortet (sprængningsforsøg), nr. 139/98 kalke af matrikelkort
ved Gjentofte batteriet m.v., nr. 142/98 kalke af Lyngbyfortet, Fortunfortet, Vangedebatter iet og Thinghøj batte ri
et, nr. 145/98 kalke over Vestbanens skæring med Vigerslevbanen, nr. 165/98 kalke af Amagerbanens indmunding
ved Langebro, nr. 286/98 skitse fra krigergrav ved Brodersby i Slesvig, nr. 325/98 kalke af Korsør havn og nr.
331/98 kalke fra Faste Batteri, Amager.
Nr. 12/99 skitse af areal ved Langebro, København, nr.
135/99 kalke af Trekroners Kasematter, nr. 179/99 20
tegninger (flest kalker) af Sølvgadens kasernes udflytning
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1898-99

46

’ til Hvidovre inclusive skydebaner, nr. 212/99 kalke af
Civiletatens Materialgård, København, nr. 262/99 kalke
fra Lyngby (baneskæring med fæstningsgraven).

1900-01

47

Nr. 67/00 kalke af Amagerbanens indføring til Langebro,
nr. 95/00 kopi af et målebrev med skøde på en del af
Nørre Fælled, nr. 171/00 kalke af Amagerbanens indfø
ring ved Langebro, nr. 246/00 kort af Amagerfælled og
nr. 273/00 flere kalker af en rensestation ved Kløver
marken, Amager.
Nr. 26/01 projekt med 1 kalke og 1 kort af et projekt for
et parkanlæg på Citadellet Fredertkshavns areal, nr.
35/01 kalke af kaponiére 3 i vestvolden om Købennavn, nr.
156/01 kalke af opfyldning syd for Langebro i København,
nr. 211/01 kalke af kloak gennem fæstningsarealet i Fre
dericia, nr. 232/01 tegning af en bro over stadsgraven
udfor Laboratorieværkstedeme på Christianshavn, nr.
236/01 kalke af en projekteret bakke på Amager fælled,
nr. 253/01 plan for opfyldning af areal syd for Langebro
i København, nr. 308/01 om samme sag.

1902-04

48

Nr. 51/02 kalke af Seruminstituttet i København, nr. 99/02
kalke af farvandet Trekroner-Lynetten (badeanstalt), nr.
103/02 kalke fra Livgardens kaserne, nr. 204/02 tegning
af opfyldning af areal syd for Langebro, København og nr.
266/02 forslag til ny plan for Officersskolen.
Nr. 73/04 et svensk ”Normalforslag” til kasemeetablissement af træ med tegning, nr. 99/04 kalke af udstykning
af areal ved Tøjhuset, København, nr. 176/04 2 kort over
ændring af baneforholdene i København, nr. 281/04 kalke
af opfyldt areal ved Kalvebodstrand, nr. 437/04 kalke af
opfyldt areal syd for Langebro, København (kloak) og nr.
453/04 kalke af matrikelkort fra Fredericia.

1903

49

Indkomne skrivelser årgang 1903 mangler.
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50

Nr. 175/05 kalke af sporanlæg mellem Ingeniørregimen
tets øvelsesplads og Hellerup station, nr. 203/05 matrikel
kort af Lyngby, nr. 220/05 kalke af lejr ved Jægerspris og
nr. 312/o5 kalke af fyr på Kronborg.
Nr. 32/06 kalke af Korsør søbatteri (nybygning), ca. 18. april
tegning af areal i Emdrup, nr. 147/06 kalke fra Fredericia,
nr. 148/06 kalke af Korsør søbatteri, og nr. 258/06 kort
over Amager fælled (ret til skydning).

1907-08

51

Nr. 45/07 tegninger af station m.v. for Amagerbanen, nr.
104/07 tegning af Rønne søndre kirkegård, nr. 245/07 skitse
af ”Holger Danske” i Kronborg (gave), nr. 308/07 en tysk
henvendelse om oberst Læssøes mindesten, nr. 352/07 kal
ke af Seruminstituttet, København, nr. 468/07 et sæt kalker
af en ny garderkaserne i København og nr. 473/07 kalke af
nyt rigsarkiv i København.
Nr. 8/08 kalke af Kronprinsens og Dronningens bastioner på
Kronborg, nr. 51/08 kalke af en indretning til luftfotografe
ring, nr. 95/08 - do - , nr. 163/08 en fortegnelse over mi
litære love, forordninger m.v. fra 1670-1866 som endnu me
nes at have gyldighed (se tillige nr. 82), nr. 193/08 kalke
af Nørre Fælled, nr. 299/08 ændring af Officersskolens plan,
nr. 318/08 en af Generalstaben udført betænkning om et for
svar uden Københavns landbefæstning.

1909

52

Nr. 157 kalke af grunden ved Stokhuset og Sølvgadens kaser
ne, København, nr. 389 sag om lufttorpedoer med kalke af
ballon , nr. 411 kalke af areal på Amager, nr. 414 kalke af
terrain syd for Bloustrød (skydebaner) samt et kort, nr. 439
kort over areal vest for Søndersø og nr. 497 kort over areal
ved Søndersø (øvelsesplads).

1910

53

Nr. 151 kalke af træbygning ved Amager Boulevard, Køben
havn, nr. 175 et sæt tegninger af lette træbygninger, nr. 273
et skovregulermgskort (Sjælsølund), nr. 290 kalke af en damp
kogegryde og nr. 301 en etageplan fra Kronborgs vestre fløj.

15
1910

53

Nr. 367 etageplan af Proviantgården i København (Gene
ralstaben), nr. 410 foto af telegrafapparat, nr. 507 skit
se af soldaterhjem i Sandholmlejren, nr. 557 tegning af
haver ved Ingeniørkasemen, nr. 561 kalke af vej forbi
Gardehusarkasemen i København.

1911

54

Nr. 10 om Ingeniørregimentets organisation i fremtiden
(se også nr. 90).

1912

55

Nr. 496 en kalke fra den militære klædefabrik, Usserød
og nr. 585 kalke af grund i Bredgade, København (katolsk
kirke).

1913

56

Nr. 115 kalke af en træbygning på Amagerbro og en tegning
af Amagerbros ravelin, nr. 407 kort over Vejrø, nr. 460
kalke af tøjhusbestyrerboligen i Fredericia, nr. 541 et
postkort fra Frederiksdal, nr. 592 3 blåtryk af militærfly,
nr. 600 tegning af tankanlæg i Kastruphavn, nr. 639 en
etageplan fra Frederiksberg slot.

1914

57

Nr. 23 tegning af arealer ved Tårbækfortet, nr. 59 en skit
se af eksercerplads i Viborg, nr. 159 skitse fra Viborg
toldkammer, nr. 478 1 sæt tegninger til nyt gamisonssygehus i København og nr. 547 vedrørende grundkøb til Oberst
Læssøes mindesten.

1915

58

Nr. 46 kalke af areal ved Amager Boulevard, nr. 91 kalke
af artillerimagasin på Christianshavn, nr. 147 grund på Ama
ger, nr. 254 kalke af Kvintilynette (flyveplads), nr. 362 blå
tryk af kaserne i Århus, nr. 379 kort fra Usserød, nr. 393
tegning fra Stenbæksholm (skydebane) og nr. 398 kalke af
grund på Christianshavn.

1916

59

Nr. 17 et kort af Helsingør havn, nr. 20 et blåtryk fra Tøjhuset i Randers, nr. 83 en skitse fra Kagsmose, nr. 118
tegning af skydebane ved Vordingborg, nr. 140 kort af Jæ-

16
1916

59

gersborg, nr. 238 2 kalker af magasiner for miner syd for
Refshalevejen på Christianshavn, nr. 301 kalke af kaserne
i Århus, nr. 334 kalke af Burmeister & Wains areal og nr.
435 tegning af samme areal.

1917

60

Nr. 68 sag om Den classenske Legatskole med tegninger,
nr. 72 tegning af radiotelegrafen, nr. 110 tegning af tegne
stuer til Hærens Tekniske Korps, nr. 135 tegning af areal
på Amager, nr. 181 tegning af Smedelinien ved Citadellet
Frederikshavn, nr. 189 tegning af opsynsbolig på Bornholm,
nr. 19o tegning af areal på Amager, nr. 208 tegning af Hø
vel tegårds areal, nr. 249 tegning af Nørre Fælled København,
nr. 427 tegning af en del af Amager, nr. 429 kalke fra Fre
deriksberg slot, nr. 440 2 tegninger af fedtsamlere og nr.
449 kalke af grunde ved Frederiksholms Kanal.

1918

61

Nr. 22 tegninger af en del af Christianshavns vold, nr. 182
tegning af Refshaleøen, nr. 197 kalke fra kaserne i Holbæk,
nr. 257 tegning af lejet kaserne i Strib, nr. 338 tegning af
brandhaner i gammelt Tøjhus, København, nr. 391 kalke af
areal på Amager (skydebanen), nr. 395 kalke af areal på
Amager (St. Magleby), nr. 402 tegninger af en del af Sundby
Fælled, nr. 422 tegninger af areal på Amager, nr. 439
- do -, nr. 510 tegning af vej fra Kvintus til Burmeister
& Wain og nr. 513 tegning af areal på Amager ved Kiglairen.

1919

62

Nr. 16 kalke af vej til Refshaleøen, nr. 31 tegning af Hel
singør havn, nr. 105 4 tegninger af Polyteknisk Lærean
stalt og Rosenborg Eksercerplads, nr. 168 kalke af et are
al på Amager Fælledvej (Postvæsenet), nr. 202 kalke af etage på Kronborg, nr. 212 tegning af areal ved Lynæsfortet,
nr. 226 3 planer af ændring af rum i kommandobygningen
i Holbæk og nr. 347 tegning af magasinbygning i Kvint i Ly
nette (brand).
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1920

63

Nr. 47 sag om alle skanser på Bornholm, nr. 93 skitse af
en skanse ved Kikhavn, nr. 73 kort over Kikhavn, nr. 372
kort over Brøndbyøster, nr. 431 etageplan fra skolen på
Kronborg, nr. 457 vejprojekt i Vangede, nr. 545 kalke fra
Avedøre Holme og nr. 597 kalke af skorsten i Garnisonssygehuset i København.

1921

64

Nr. 113 situationsplan af Amagerbro, nr. 119 plan af ma
rinestation i Sønderborg, nr. 129 kort over Burmeister &
Wains arealer ved Refshaleøen, nr. 133 plan af Grønnegård
i Gladsaxe, nr. 148 plan fra Sønderborg, nr. 182 plan af
flyvebådsstationen i København, nr. 272 plan af marinesta
tionen i Sønderborg og nr. 337 skitse fra Kongeiunaen pa
Amager.

1921

65

Nr. 410 sagen om "Fælledoverenskomsten”, nr. 505 kort
fra Egby ved Københavns fæstning, nr. 532 plan fra Buddinge, nr. 556 kalke af areal i Hellerup, nr. 647 plan fra
Husum ved København, nr. 699 kalke af Faste Batteri på
Amager, nr. 712 kalke fra Nørre Alle i København, nr.
726 sag om lufthavn i Kastrup og nr. 746 3 planer af sky
debaner i Sønderjylland.

1922

66

Nr. 30 kort over Københavns nordlige omegn, nr. 46 teg
ning af tidligere tyske betonrum ved Tved, nr. 85 tegning
af arealer i Ermelunden, nr. 124 tegning af skydebaner
ved Viborg, nr. 163 skitser tU feltbefæstning, nr. .212 og
nr. 267 tegninger af flydedok ved Refshaleøen, nr. 274
tegning af areal ved Christiansholmsfortet og nr. 304 ma
trikelkort fra Husum, København.

1922

67

Nr. 369 reklame for cykelmotor (knallert), nr. 550 tegning
af bro over Ellegårdsvej, nr. 568 tegning fra Ordrup Krat,
nr. 608 tegning af Fredericia by (2 stk.), nr. 636 2 teg
ninger af vagtlokaler på Amalienborg, nr. 657 tegning af
Orlogsværftet og nr. 705 tegning af arealer ved Hvidøre
Batteri.
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1923

68

Nr. 58 3 tegninger af forslag til et gaslaboratorium, nr. 65
kalke af Sønderborg havn, nr. 113 kalke af matrikelkort
(Charlottenlundfortet) og nr. 230 matrikelkort (Vangede Bat
teri).

1923

69

Nr. 406 tegning af Ingeniør regimentets øvelsesplads (radio
station), nr. 550 tegning af areal ved Emdrup station.

1923

70

Nr. 765 kalke af Korsør havn.

1924-31

71

Nr. 56/24 matrikelkort fra Christiansholmsfortet, nr. 710/2
2 tegninger fra Refshaleøen (Burmeister & Wain).
Skitse fra Båds mands strædes kaserne 1925.
Tegning fra Epedemihospitalet og fra Nyt Gamisonssygehus i
København 1928.
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1848-67

Indkomne skrivelser fra
Fortifikationerne.
I året 1867 (oktober) blev den gamle administration gennem
fortifikationer ophævet ved hærloven af 1867 og afløst af en
inddeling af riget i Ingeniørdirektioner.
Fortsættelsen af indkomne skrivelser findes senere i arki
vet over indkomne skrivelser til Ingeniørkorpset.
Perioden 1848-67 dækkes af pakkerne 72 - 127.
----oooOooo----

1848-53

Indkonme skrivelser fra Københavns Fæstning, inclusive
skrivelser om 1. Ingeniørkompagni og Kassekommissionen.
1. Kompagnis skrivelser findes her til 1854, da Kommando
en for Ingeniørtroppeme oprettes.
NB: Herunder også skrivelser fra Citadellet Frederikshavn
og Københavns Søbefæstning.

1848-49

72

Nr. 859/48 projekt til arrestbygning ved Sølvgadens kaserne
med varmluft- henholdsvis varmtvandsopvarmning og nr.
1901/49 afleveringsforretning af 1. Ingeniørkompagni med flere
lister over mandskab og befalings mænd.

1850-51

73

Nr. 122/50 plan af Gyldenløves bastion (Hestemølle).

1852

74

Nr. 107/52 skitse til sygehus i Ålborg, nr. 123 tegning fra
Baumgarten & Burmeisters bygning på Christianshavn. Nr.
252, nr. 263 og følgende indeholder lister over underofficerer
ved Ingeniørkorpset, nr. 515 tegning af en del af fæstningen
Vester-Nørreport (iskælder). Nr. 773 tegning af pontonnerskuret (projekt) og nr. 545 rapport over præsentationen for
korpsets chef med 14 bilag (tegning af diverse minespræng
ninger).
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1853

75

Nr. 8 rapport over bromateriel i Rendsborg, nr. 31 skri
velse om organisationen af Ingeniørtroppeme, nr. 84 for
tegnelse over Ingeniørkorpsets feltarkiv 1848/50, nr. 261
10 tegninger af magasiner i Københavns fæstning (projekte
ret). Nr. 373 overslag og tegninger til et ridehus for Liv
garden til Hest, nr. 572 udkast til program for Ingeniørtroppernes uddannelse, nr. 583 tegning af latrin tU ny artillerikaseme, nr. 588 tegning af Vesterport (projekteret
jemgelænder) og nr. 614 fortegnelse over bromateriel be
stemt fra Rendsborg til København.

1854-67

Københavns Fortifikationer,

1854-55

76

Nr. 23/54 tegning af staldbygning til Den militære Manege,
nr. 24/54 tegning fra Enhoms bastion, nr. 133/54 tegning
af galleri i Quinti Lynette, nr. 139/54 situationsplan af
Gardehusarkasemen, nr. 8/55 tegning af madskabe for
10 mand, nr. 25/55 tegning af nybygning til klædeoplaget
og nr. 58/55 tegning af en s medie i Rosenborg ravelin
(til ingeniørtropperne).

1856-57

77

Nr. 105/56 plan fra Hestgardekasernen, nr. 139/56 etage
plan fra Hovedvagten, nr. 172/56 instruktion for voldmændene på Københavns vold, nr. 190/56 tegning af ”Enigheds Væn
(skydebaner), nr. 42/57 fra Holcks bastion og nr. 216/57
matrikelkort fra Amager Fælled.

1858-59

78

Nr. 64/58 plan af Vesterport, nr. 94/58 skydehus på’Enigheds Væm”, nr. 151/58 plan fra Klædeoplaget, nr. 190/58
skitse af veje på Amagerbro og nr. 46/59 etageplan fra Varedepotet.

1860-61

79

Nr. 89/60 tegning af en vaskeindretning, nr. 165/60 skitse
af en del af Den militære Højskole, nr. 170/60 snittegning
fra Citadellets barakker, nr. 196/60 plan af et magasin i
Kalveboder (felttelegrafens materiel) og nr. 211/60 kalke
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1860-61

79

äf en del af Amager Fælled, nr. 9/61 kalke af etage fra
Nordre Magasin i Citadellet, nr. 159/61 tegning af et ma
gasin til Ingeniørtroppernes delingspark, nr. 21o/61 kal
ke af Hestgardens kaserne, nr. 218/61 kalke af etageplan
fra Generalstok 3 - 4 og nr. 234/61 kalke over Guidekaser
nens grund i Amaliegade.

1862-63

80

Nr. 32/62 tegning af det magnetiske laboratorium i Rosen
borg bastion, nr. 247/62 kalke af vejen gennem Vesterport,
nr. 85/63 skitse af areal ved Toldbodvejen, nr. 141/63 teg
ning af sygestald, Gardehusarkasemen, nr. 148/63 tegning
af observatorium på Rosenborg bastion, nr. 213/63 situati
onsplan fra Tøjhuset og nr. 224/63 kalke af etage i Nordre
Magasin, Citadellet.
NB: Årgang 1863 er indbundet forrest i bindet.

1864

81

Nr. 31 2 kalker af sporvej (jernbane) ved Vesterbro, nr.
187 tegning af bolig ved Stausdal magasin på Bornholm, nr.
236 tegning af en kanonblende ring på Amager før og efter
en sprængning.

1865

82

Nr. 40 skitse af Hestgardens ridebane og ridehus, nr. 70
tegning af spærprofiler (Hestgardens kaserne), nr. 71 teg
ning af Københavns havn og planen for dens forbedring
(1862), nr. 128 kalke af Korsør søbatteri, nr. 157 kalke
af vagtmesterboligen i Citadellet og nr. 211 tegning af et
materiel- og redskabshus (kasernen i Næstved).

1866

83

Nr. 46 tegning af arealet til kasernen i Wildersgade, nr.
108 etagetegning fra Tøjhuset. Nr. 119 tegning af en del
af Hirschholm, nr. 140 kalke af areal fra den gamle bane
gård, nr. 153 kalke af areal ved Nørreports ravelin og teg
ning af Arbejderforeningens bygning (2 stk.), nr. 214 teg
ning af areal i Jægersborg, nr. 262 tegning af etager i ka
sernen i Frederiksholms Kanal, nr. 276 etageplan af hus
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1866

83

i Falsters contregarde, nr. 280 kalke af skydebaner på
Amager (projekteret), nr. 285 kalke af badeanstalt på
Langelinie samt hertil hørende tegninger, nr. 285 kalke
af ridehus for artilleriet og nr. 309 kalke af Qvæsthusgadens kasemegrund.

1867

84

1848-57
1848-57

Nr. 106 4 tegninger af dyrlægebolig i Ulriks bastion, nr.
116 tegning af Våningshuset i Helmers bastion, nr. 207
detailtegning fra Nørreports bro, nr. 237 tegning af Sølv
gadens kasernes gård og nr. 265 tegning af arealet mel
lem Tivoli og Vesterbros passage.
Indkomne skrivelser fra Citadellet Frederikshavn.

85

1858-68

Nr. 141/48 tegning af et ventilationsapparat til Kongens møl
le, nr. 11/53 tegning af Sjællands reduit (fyldning af graven),
nr. 19/56 tegning af hus i Sjællands ravelin og nr. 21/56 teg
ning af Toldbod batteriet.
Indkomne skrivelser fra Københavns befæstning fra søsiden.

1858-63

86

Nr. 14/58 6 kalker af vagt- og administrationsbygning i Chr.
V. s bastion, redskabshus, smedie og latrin i samme, stalde
i Chr. V. s og Charlotte Amalies bastioner, bro over Krudtløbet, hus tu opsynsbetjent på Nyholm og vagtbygning i Chr.
V. s lynette, nr. 24/61 tegning af mur foran Lynetten, nr.
60/63 afhandling om telegrafanlæg på søforteme og deres
brug tu distance måling (med skitser og tabeller).

1864-66

87

Nr. 68/64 kalke til en skydning, nr. 87/64 plan af København!
Inderred, nr. 27/65 kalke af hus på Lynetten og nr. 14/66 ka;
ke af vagtbygningen i Quinti Lynette.

1867-68

88

Nr. 42/67 og følgende adskUlige priskuranter, nr. 63/67 fle
re tegninger af anbringelse af flydebomme om forterne, lige
ledes nr. 68/67, nr. 80/67 rapport om søminer, nr. 110/67
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1867-68

88

‘ kalke af skinneprofil og underlagsplader, nr. 117/67 kalke
af stalddøre, nr. 127/67 og nr. 132/67 kalker fra Prøve
stenen (flydebomme), nr. 150/67 tegning af beslag til for
tøjning af flydebomme, nr. 152/67 kalke af hej se indretning
fra Trekroner, nr. 5/68 tegning af Lynettens farvand, nr.
15/68 tegning af enveloppen på Quinti og nr. 28/68 kalke af
forsøg med almindeligt krudt og bomuldskrudt (med rapport).
NB; Arkivet over indkomne skrivelser for Københavns ved
kommende fortsætter under 1. Ingeniørdirektion 1867-1932.
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1848-67

Kronborg Fortifikation.
(Herunder Frederiksværk, Usserød, Hellebæk m. v.)

1848-51

89

Nr. 1445/49 tegning af voldgravene med vanddybder, nr.
31/50 tegning med plan af materialskriverboligen og nr.
46/51 2 stk. skitser af materialskur og kanonskur.

1852-55

90

Nr. 68/52 tegning af nedfalden revetementsmur, nr. 5/53
redegørelse for uddannelse m.v. af ingeniørtropperne, nr.
5/54 tegning af 2 stk. kanonskure, nr. 27/55 kalke af en del
af 3. etage i nordre fløj af Kronborg, nr. 74/55 tegning af
skibsværftet, nr. 78/55 tegning af 3. etages nordre fløj
samt af en staldbygning, endvidere tegning af Helsingborg
ravelin og skitse af vold mesterboligen i Wurtemberg rave
lins vagt.
NB: I bindet en del skrivelser om slottets indretning til
kaserne.

1856-57

91

Nr. 40/56 tegning af en svømmeflåde (Vordingborg), nr.
17/57 tegning af bolværk (Korsør søbatteri), nr. 47/57
tegning til etablissement i Næstved, nr. 61/57 tegning af
etager i Kronborgs østre fløj og nr. 65/57 plan til syge
stuer i Hirschholm.

1858-60

92

Nr. 39/58 udkast til udenomsbygninger til etablissement
for 2. Dragonregiment, Næstved, nr. 67/58 tegning af sta
tens bygninger i Hirschholm (situationsplan), nr. 15/59
skitse af havneanlæg ved Kronborg, nr. 18/59 skitse af
Kronværksporten på Kronborg og skitse af stald- og kava
lerbygningen i Hirschholm, nr. 11/60 afleveringsforret
ning for Fredensborg, nr. 28/60 plan af Røde Vagt og lig
stue i Frederiksværk samt Flagbatte rivagten på Kronborg,
nr. 68/60 plan af arrest over Mørkeport på Kronborg og
vagthus i Wurtemberg ravelin og nr. 92/60 skitser af Kor
sør fæstning 1813-60 (3 stadier).
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1861-64

93

Nr. 18/61 tegning af GI. Bakkehus på Frederiksværk og af
gi. vagtbygning i Arresødal, nr. 28/62 plan af staldbygning
på Hirschholm og nr. 61/62 kalke af Grønnehave på Kron
borg.

1865-67

94

Nr. 55/65 kalke af areal og plads til et ridehus, nr. 91/65
belægningsplan for Kronborg, nr. 114/65 kalke af material-.
skriverboligen på Kronborg, nr. 30/66 tegning af en røghæt
te (Kronborg), nr. 40/66 afleveringsforretning fra Fredens
borg, nr. 74/66 forslag til latrin på Kronborg (transporta
belt og stationært) og nr. 31/67 samling af priskuranter.
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Nyborg Fortifikation.

1848-67

Herunder er samlet indgåede skrivelser fra Korsør - Nyborg
fæstninger, som sorterede under Fredericia Fortifikation, og
så kaldet Ingeniørdirektionen i Fredericia.
NB; Efter 1867 fortsættes i 3. Ingeniørdirektion.
1848-52

95

Nr. 60/50 skitse fra Holmens huse ved Nyborg, nr. 62/50
tegning af Korsør fæstning med detailtegninger til en bro, nr.
101/50 tegning af en ve] fra Landporten i Nyborg og nr. 51/51
tegning fra Nyborg (Steendamsgade m. m.).

1853-57

96

Nr. 1/53 tegning af Stjemeskansen ved Nyborg, nr. 14/53
tegning af et plante s kole areal i Nyborg, nr. 26/53 2 stk. teg
ninger af stenkiste ved Nyborg Strandport, nr. 1/54 tegning af
en del af hovedgaden i Nyborg, nr. 25/54 tegning af Prins
Christians bastion (reberbane), nr. 16/55 tegning af Korsør
fæstning, nr. 28/55 tegning af areal om Nyborg slot, nr. 32/55
kalke af Kongens bastion i Nyborg (projekteret sygehus), nr.
40/55 tegning af Stendamsgade i Nyborg, nr. 46/55 tegning af
Assistents kirkegård i Nyborg, nr. 47/55 plan af vejen udfor
Strandporten i Nyborg, nr. 3/56 plan af Strandports vagten i
Nyborg, nr. 15/56 tegning af en del af Korsør fæstning, nr.
20/57 plan af arealer udenfor Nyborg og nr. 21/57 tegning af
areal ved Nyborg Landport.

1858-62

97

Nr. 10/58 plan af grund udenfor Nyborg Strandport, nr. 37/58
tegning af bro med sluse samme sted, nr. 42/58 kalke af areal
ved Nyborg, nr. 68/58 en plan af grunde ved Nyborg, nr. 1/59
tegning af gavl i toldbygnmg i Slipshavn, nr. 32/59 kalke over
5. Liniebataillons bygning i Odense, nr. 60/59 og 63/59 plan
(skitse og kalke) fra Stendamsgaden i Nyborg, nr. 40/60 kalke
af Nyborg slot samt kalke over Nyborg fæstnings jordejendom
me, nr. 2/62 tegning af Nyborg fæstningsgrave og jorder og
nr. 20/62 kalke over terrain syd for Nyborg.
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1863-67

98

Nr. 64/63 kalke over forpagtningsarealer i Nyborg, nr. 8/64
kort over terrainet med Nyborg Stjemeskanse (vagtbygning)
og tegning af bygning, nr. 50/65 kalke af del af Nyborg fæst
ning, nr. 55-59/65 tegninger af terrain udfor Nyborg Strand
port, nr. 65/65 skitse, nr. 12/66 kalke af passagen til Ny
borg Landport, nr. 36/66 plan af vej udfor Nyborg Landport
og nr. 34/67 plan af terrain på Holmen udfor Nyborg.
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Ingeniørdetachementet i Fredericia.

1848-50

Ved krigens udbrud i 1848 var fredsadministrationen den
gældende; men i løbet af krigen oprettedes et Ingeniørde
tachement i Fredericia som en del af den mobiliserede hær,
og i denne periode er arkivet i virkeligheden en del af felt
arkivet, se dette og særlig pakkeme 5, 71 - 73 og endvi
dere Generalmajor Købkes arkiv, pakke 22.
1848-50

99

Nr. 129/48 blyantstegning af depotbygning i Fredericia og
nr. 175/49 skitse af en etage i Arsenalkasernen ved Middel
fart. Bindet mangler størstedelen af skrivelserne.
Nr. 102/50 tegning af krudtmagasin i Fredericia Citadel, nr.
229/50 plan af et lazaret i Fredericia og nr. 254/50 plan af
salteribygning i Fredericia og en situationsplan.

1850

100

Nr. 292 tegning af den østre anløbsbro i Fredericia Citadel
og nr. 483 skitse fra Citadellet.
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Fredericia Fortifikation.

1851

101

Nr. 283 udkast til en materialgård for Fredericia fæstning,
og nr. 294 tegning af et bolværk (dæmning).

1852

102

Nr. 8 aflevering af brotrainet, nr. 97 tegning af et projekt
til et ”Ingeniøretablissement” i Fredericia og af en ingeni
ørbolig, nr. 134 tegning af materialforvalterbolig og af en
stald, samme nr. et projekt tU et artillerimagasin, nr. 176
redegørelse med skitser for Fredericia fæstnings voldprofi
ler og nr. 189 tegning af en vagtbygning.

1853-55

103

Nr. 161/53 tegning af et mate riel magasin til Randers arse
nal, nr. 193/53 og 209/53 bygningsfortegnelse for bygning
i Fredericia, nr. 216/53 tegning til et krudtmagasin i Fre
dericia fæstnings Citadel. Nr. 4/54 tegning af en material
gård i Citadellet i Fredericia, nr. 26/54 kort over Frede
ricia fæstnings terrain, nr. 52/54 Fredericia arsenals for
tegnelse over materiel m.v. fra det tidligere Feltingeniørdetachement, nr. 56/54 en situationsplan over toldboden i
Fredericia og nr. 38/55 situationsplan af gi. vagt i Frede
ricia.

1856-57

104

Nr. 12/56 skitse af en stolpereparation, nr. 50/56 tegning
af et plankeværk i Ålborg, nr. 12/57 plantegning af 2 vagt
bygninger i Fredericia og nr. 69/57 tegning af material
gård.

1858-60

105

Nr. 12/58 tegning af gymnastikhus og fægtesal i Århus, nr.
58/58 skitse af loft over kaserne i Horsens, nr. 59/58 teg
ning af krudttåm i Fredericia, nr. 80/58 tegning af kogehus
og smedie, nr. 92/- , 102/-5 og 108/58 skitse af grund i
Århus, nr. 6/60 kalke af Fredericia (fredskrudtmagasin),
nr. 10/60 plan af ejendom i Randers og nr. 72/60 kalke af
ventilation ved fredskrudtmagasin i Fredericia.
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1861

106

Nr. 8 tegning af broer fra Treårskrigen ved Baaringvig og
Strib, nr. 15 skitse af et loft i et magasin i Fredericia, nr.
153 kort over Fredericia, nr. 160 kalke af terrain nord for
Fredericia, nr. 164 plan af brandstuebygning for 1. Bataillon (3 stk.), nr. 172 kalke af terrain nord for Fredericia og
nr. 222 redegørelse for eksproprieret jord til Fredericia
fæstning.

1862

107

Nr. 19 rapport om nørrejydske etablissement 1861, nr. 27
tegning af loft over et magasin, nr. 39 rapport over rust
ningsarbejder ved Fredericia fæstning 1861 og nr. 136 matrilælkort fra Fredericia.

1863-64

108

Nr. 13/63 kalke af beboelseshus (Ny Arsenal) Fredericia,
nr. 16/63 skitse af Fredericia arsenals grund og kalke til
værkstedsbygning, nr. 55/63 kalke over byggegrunde i Fre
dericia, nr. 97/63 kalke over del af Fredericias ny fæst
ningslinie, nr. 102/63 matrikelkort fra Fredericia, nr. 126/og 130/63 kalker over nye værker foran Fredericia og nr.
67/64 rapport over rustningsarbejder pr. 1. marts 1864.

1865

109

Nr. 82 skitse af en svømmeplads i Randers, nr. 170 kalke
af terrain udenfor Fredericia og af Koldingskansen her, nr.
186 kalke af samme skanse og nr. 218 profil af et eksercerhus i Viborg.

1866-67

110

Nr. 9/66 kalke af ridehus i Horsens samt kaserne og stald
bygning samme sted, nr. 64/66 tegning af Randers arsenal
2. etage, nr. 68/66 skitse af magasin i Fredericia, nr. 102/6'
kalke fra terrain ved Fredericia, nr. 96/67 tegning af hovedspærfag fra eksercerhus i Fredericia og af vagt- og samlingsbygning i Fredericia og nr. 90/67 tegnmg af samlingsstuebyg
ning i Fredericia.
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1848-53

Indkomne skrivelser fra militære etablissementer.
I denne samling findes skrivelser fra hele kongeriget inclu
sive Bornholm. Denne særlige administration må være en
overgangsordning før Direktionen efter 1853 begyndte at vir
ke.

1851-53

Illa

Nr. 30/51 tegning af en svømmeflåde (Ålborg), nr. 19/52
projekt til et sygehus i Ålborg, nr. 111/52 kalke af areal i
Fredericia og nr. 48/53 tegning af et latrin ved eksercerhuset i Ålborg.

- 32 -

Ingen i ørd irekt ionen i Nørrejylland, Fyen.

1854-66

Oprettet 25. juni 1855 og den deltes i Fredericia Fortifika
tion (Nr. Jylland inclusive Strib) og Nyborg Fortifikation
(eksclusive Strib), som havde Fyen og midlertidigt Korsør
Fortifikation.
1854-55

111b

Nr. 63/54 skitse af graven ved Korsør fæstning, nr. 75/54
tegning af et skur udfor Nyborg Landport, nr. 89/54 tegning
af krudtmagasin ved Strib, nr. 114/54 matrikelkort fra eg
nen ved Strib, nr. 16/55 forslag til permanente værker ved
Slipshavn og Strib og herved tegning af reduit (med tårne),
tegning med skudlinien og 4 skitser af Slipshavn batteri og
reduit og nr. 36/55 tegning af en vagtbygning i Fredericia.

1856-66

112

Kun administrative skrivelser uden tegninger.
Bygningsbestyrelsen Bornholm.

1853-74
1853-74

113

Nr. 14/59 beskrivelse af de militære bygninger på Bornholm,
nr. 13/66 tegning af s kors tens arrangement på Kommandogår
den i Rønne, nr. 4/67 skitse af bagbygning ved samme og nr.
4/69 skitse af en lynafleder på Stausdal magasin.
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1852-63

Ingeniørdirektionen i Slesvig.
Direktionen oprettedes straks efter 3-årskrigen og afløste
Ingeniørdetachementet i Slesvig, som var en fortsættelse af
Feltingeniørdetachementet, der virkede under krigen. Før
krigen var myndigheden Det Holstenske Ingeniørdetachement
i Rendsborg; men man ønskede efter krigen at markere Slesvigs uafhængighed af Holsten-Lauenborg, som fik sin egen
direktion. Herunder findes skrivelser vedrørende Dannevirkeog Dybbølstillingeme.

1852-53

114

Nr. 13/52 forslag til tjenestebestemmelser for direktionen,
nr. 99/52 fortegnelse over Ingeniøiparken på Als, nr. 110/52
indberetning om Gottorp slots indretning til kaserne, nr.
23/53 projekt til en kaserne i Flensborg med 2 tegninger og
nr. 47/53 tegning af en sluseport i dæmningen Lollfus-Frede
riksberg.

1854-55

115

Nr. 32/54 fortegnelse over Felt ingeniørdetachementets rest
beholdninger i Sønderborg og Slesvig, nr. 42/54 tegning af et
sygehus tU Gottorp, nr. 119/54 tegning af en mudder maskine
på Gottorp og en vaskemaskine tU Gottorp og nr. 54/55 teg
ning fra eksercerhus på Gottorp.

1856-57

116

Nr. 114/56 skitse over haver på Gottorp og nr. 12/57 skitse
af arealer ved Gottorp.

1858-61

117

Nr. 81/58 tegning af kirkegård på Gottorp, nr. 98/58 tegning
af ’’ispark’’ ved Gottorp, nr. 92/60 beretning om rekognosce
ring af Sydslesvig og nr. 109/61 beskrivelse af DannevirkestUlingens centrum.

1862-63

118

Nr. 4/62 kalke af indretningen af krudtmagasin og et forslag
til Dannevirkestillingens forsyning med krudt, nr. 7/62 situa
tionsplan af krudtmagasin ved Slesvig, nr. 37/62 kalke af Dannevirkestillingens østlige del, nr. 158/ - og 181/62 tegninger
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1862-63

118

1861-1863

af befæstningen af Frederiksstad syd for Eideren, nr. 214/62
kalke af Dannevirkevolden ved redoute 14, nr. 220/62 kalke
af terrain ved Bustrup sø, nr. 244/62 kalke af Paløregraven,
nr. 247/62 profil af magasin 1 ved Hesterberg, nr. 264/62
kalke af befæstningen af Frederiksstad syd for Eideren, nr.
266/62 kort fra Hühnerhäuser, nr. 18/63 betænkning fra
”Kommissionen til undersøgelse af Sliens betydning i strate
gisk Henseende”, nr. 49/63 kalke af toldbygning i Slesvig, nr.
72/63 kort over Hesterberg koppel, nr. 91/63 tegnmg (kalke)
fra Frederiksstad, nr. 124/63 kalke af Slesvigs vestkyst
(batterier) 2 stk. og nr. 147/63 kort over Hesterberg koppel
(magasiner).
Dannevirke- og Dybbølstillingens bestyrelse.
1 marts 1861 sendtes ingeniørtropper til Slesvig, og medens
Ingeniørdirektionen i Slesvig hidtil havde været alene om ar
bejderne i hertugdømmet, opdeltes de herefter således:
Dannevirkestillingens venstre fløj: Major Arnholtz.
Dannevirkes till ingens centrum; Major Schrøder.
Dannevirkestillingens højre fløj: Kaptajn Brummer.
Dybbølstillingen og Als: Kaptajn Good.
Fredericia: Major Glahn.
Dannevirkestillingen og Dybbølstillingen fik hver sin bygnings
kasse, men var egentlig en udvidelse af direktionen i Slesvig.
Dannevirkestillingen.

1861

Regelmæssige rapporter over arbejdets gang samt styrkeli
ster e. t. c. Skrivelserne er ordnet efter:
1. Stillingens venstre fløj.
2.
- ” - centrum.
3.
- ” - højre fløj.
1861

119

Nr. 11 beskrivelse af Mysunde brohoved, nr. 53 beskrivelse
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1861

119

Dybbøls till ingen.

1861-63
1861-63

af stillingens venstre fløj, 15. april 1861 fortegnelse over
kanonplaceringen i stillingens centrum, 26. april kalke af
værker i stillingens centrum, 9. juli kort over det sydlige
Slesvig, 12. juli tegning af redoute nr. 14, 17. august kal
ke af stillingens centrum, 15. maj en fortegnelse over ka
nonplaceringer i stillingens højre fløj, nr. 17 kort over
Frederiksstad, nr. 21 kalke af Frederiksstad, nr. 52 teg
ning af spansk rytter af jærn, nr. 62 tegning af værker i
Koldenbiittel, nr. 69 tegning af skanse i Schwabsted, nr.
79 beskrivelse af højre fløjs værker og nr. 82 beskrivelse
af højre fløjs værker med et kort og som bilag en redegø
relse for arbejder til udførelse ved stillingens klargørelse.

120

Nr. 13/61 kalke over stillingen, nr. 18/61 kalke over stil
lingen (inclusive brohovederne), nr. 25/61 situationskalke,
nr. 28/61 redegørelse for bestykningen af værkerne (med
skitser), nr. 59/61 kort over eksproprierede arealer, nr.
106/61 ligeledes kort over eksproprierede arealer, nr.
139/61 instruks til voldmændene, nr. 20/62 beretning med
beskrivelse af værkerne, nr. 22/62 kalke af Sønderborg Sundeved, nr. 139/62 kalke af Augustenborg, nr. 151/62
tegning af detaille af krudtmagasin på Augustenborg, nr.
114/63 kalke fra Augustenborg og nr. 129/63 tegning af
bygning på Augustenborg.
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Ingeniørdirektionen i Holsten - Lauenborg.

1852-63

Direktionen oprettedes straks efter treårskrigen og afløste
det før krigen fungerende "Holstenske Ingeniørdetachement".
1852

121

1853

122

Nr. 6 diverse papirer om direktionens oprettelse, nr. 26
plan med forklaring af Rendsborg fæstning, nr. 142 tegning
af laboratoriet i Rendsborg (genopbygning efter eksplosion)
samt en tegning af kontorbygning sammested, nr. 171 2 stk.
tegninger af Amerika og Australien samt 2 halvkugler af
jorden (elevarbejder fra Artilleriets Underofficersskole) og
nr. 260 skrivelse om Insurgenternes pontontrain. Bagest i
bindet en rapport om Arbejdshuset i Altona med 2 stk. teg
ninger.
Nr. 63 tegning af vej gennem Rendsborg Kronværk og efter
følgende sager om demoleringen af Rendsborg Kronværk, nr.
94 kalke af Kronværket, nr. 103 2 tegninger af tørreanlæg
(vask), nr. 113 kalke og betingelser om demoleringen af
Kronværket i Rendsborg, nr. 118 kalke af Kronværket efter
demoleringen, nr. 188 tegning af resterende arbejder ved
Kronværksdemoleringen, nr. 201 tegning af svømmeflåde i
Altona, tegning af Slesvigske port i Rendsborg og tegning af
voldmesterboligen, Rendsborg, nr. 219 tegning af vej gen
nem Kronværket og nr. 252 tegning af Rendsborg fæstning
efter demoleringen.

1854

123

Nr. 25 oversigt over materialer, inventar og værktøj over
taget i Rendsborg, nr. 48 tegning af plads ved Prins Vilhelms
bastion i Rendsborg, nr. 53 tegning af det demolerede Kron
værk, nr. 111 tegning af Nobiskrug redoute, nr. 113 tegning
af værket ved Schächter Moor, nr. 117 plan af areal syd for
Rendsborg, nr. 144 3 stk. tegninger af demoleringer af
nordvestlige del af Rendsborg fæstning, nr. 145 tegning af
huse i Prins Carls bastion og af Garnis ons skolens kælder,
nr. 150 sag om Generalkommandoens bygning i Kiel, nr. 151
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1854

123

tegning af skur i Altona, nr. 166 tegning af den østlige del
af Rendsborg (jernbaneanlæg), nr. 181 tegning af bolværk
af faskiner i Rendsborg og af et andet bolværk sammested,
nr. 192 tegning af østlige del af Rendsborg fæstnings de mo
lering og nr. 193 tegning af stenbolværk i Rendsborg.

1854

124

Nr. 201 kalke fra Schnitters Eiland, kalke fra Vinziers ba
stion, en tegning fra sammes sløjfning og en tegning af Stormams bastion (sløjfning), nr. 222 tegning af stensat bolværk
ved Undereider, nr. 228 tegning af Barcas plads i Rends
borg, nr. 230 tegning af areal syd for Rendsborg og nr. 313
hele sagen om demoleringen af Rendsborg fæstning.

1855

125

Nr. 36 tegning af terrain udenfor Rendsborg Nyværk, nr.
70 plan af Gamisonsskolen i Rendsborg, nr. 128 en detail
leret rapport over demoleringen af Rendsborg fæstnings
vestlige del, nr. 140 tegning af denne del, nr. 150 plan af
en plads udenfor Rendsborg, nr. 168 plan af latrinbygning
til kasernen i Altona, nr. 185 kort over sløjfning af Altstadt østlige vold, nr. 195 tegning af regimentets ridehus
i Itzehoe og nr. 201 tegning af en svømmeflåde for garni
sonen i Kiel.

1856-57

126

Nr. 32 hus udfor Nyport i Rendsborg, nr. 59 3 tegninger
af bastioner ved Neumiinster banegård. Lynetten ved Øster
Rønfeld og værker ved Overeiderallé ved Rendsborg, nr.
75 plan af en del af Tøjhuset i Rendsborg, nr. 83 plan af
Rendsborg, nr. 96 tegning af svømmeflåde til garnisonen
1 Kiel og nr. 130 plan af projekteret marketenderi (Rends
borg).
Nr. 72/57 tegning af 6 stk. kakkelovne og nr. 138/57
2 stk. tegninger fra henholdsvis 2. og 4. etage af Rends
borg proviantgård.

1858-60

127

Nr. 92/58 tegning af tilbygning til Materialgården i Rends-
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1858--60

127

borg, nr. 12/59 skitse af vagtbygning i Altstadt i Rends
borg, nr. 81/59 plan af tidligere Stokhus i Rendsborg, nr.
140/59 2 planer af indvundne arealer i Rendsborg, nr. 9/60
tegning af støbej emsvandingstrug til kasernen i Altona,
nr. 25/60 skitse af hus i Rendsborg og nr. 33/60 tegning
af ammunitionshus ved laboratoriet i Rendsborg.

1861-63

128

Nr. 75/61 skitse af stabspladser i Rendsborg, nr. 90/61
tegning af kasernebygning i Lauenborg, nr. 101/61 tegning
af indvundet areal ved Holstens ravelin i Rendsborg, nr.
28/62 tegning af Rendsborg og omegn, nr. 31/62 etageplan
fra Proviantgården i Rendsborg, nr. 58/62 gadeplan fra
Rendsborg, nr. 5/63 etageplan fra eksercerskolens byg
ning i Itzehoe, nr. 24/63 tegning af areal ved Prins Vilhelms
ravelin, nr. 51/63 tegning af Rendsborg (kort) og plan over
indvundet areal ved Slesvigs ravelin i Rendsborg.
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1848-50

Feltingeniørdetachementet.

1848

129

Nr. 69 forslag til Ingeniørtroppernes udrustning, nr. 108
og 109 anskaffelse af værktøj, nr. 139 kort over Køben
havn, nr. 145 tegning af Toldbodbatteriet i København, nr.
164 tegning af Citadellet Frederikshavns søfront, nr. 182
tegning af Korsør fæstning, nr. 260 redegørelse for Inge
niørstyrkens formering og ønsker pr. 21. maj, nr. 348
rekvisition på manglende værktøj og vogne, nr. 357 3 rap
porter over sammenstød med fjenden ved Haderslev, kap
tajn Ernst rapport af 8. juni og premierløjtnant Købkes
rapport, nr. 377 tegning af buk til en indskibnings bro ved
Snoghøj.

1848

130

Nr. 427 skitse af Augustenborg, nr. 496 tegning af jernrør (Ladegårdsåen), nr. 685 skrivelse om en rundsav, nr.
699 stamliste over Ingeniørdetachementets underofficerer
og mandskab i december, nr. 710 skrivelse om brotrainets
aflevering til Ingeniørdetachementet, nr. 717 stamliste over
mandskab, nr. 720 flygtig skitse over fortifikatoriske anlæg
på Als.

1849

131

Nr. 88 fortegnelse over underofficerer og menige ved Inge
niørdetachementet fra januar måned, nr. 763 rapport om
fægtningen ved Kolding 23. april, nr. 1155 rapport om ud
fald fra Fredericia 30. juni, nr. 1240 samling af rapporter
over ingeniørdelingemes deltagelse i udfaldet fra Frederi
cia 6. juli med disposition over slaget og et kort.

1849

132

Nr. 1582 fortegnelse over brotrain, nr. 1645 principteg
ning af telegrafen i Fredericia, nr. 1690 fortegnelse over
materiel ved depotet i Assens, nr. 1737 rapport over ud
ført arbejde i Fredericia i tiden 7. maj - 29. september,
nr. 1749 stamliste over underofficerer og menige af ingeniørtroppeme på Als oktober, nr. 1851 liste over de 4 de-
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1849

132

linger og trainet, udrustning og vogne samt det nødvendige
for komplettering i oktober.

1850-51

133

Nr. 189/50 rapport over Feltingeniørdetachementets delta
gelse i slaget ved Isted (se endvidere nr. 195/50 om ud
mærkelser), nr. 197/50 rapport om udførte værker ved
Slesvig med kort, nr. 200/50 indstilling til udmærkelse,
nr. 205/50 skitse af forsvarsanlæg på Gottorp, nr. 208/50
rapport over udførte arbejder med kort over Slesvig, kal
ke over Frederiksstad, inclusive kalke af Centralværket
og venstre Fløjværk, batterier ved Fehmem Sund (2 stk.),
Mysunde (2 stk.) og Eckernfbrde, nr. 223/50 rapport
over udførte arbejder med kort over Slesvig, kalke fra
Kochendorf og Frederiksstad og tegning af landtangen ved
Flygge, nr. 277/50 rapport over arbejder med kort over
Slesvig, kalke fra Hollingsted og Mysunde (2 stk.) samt
tegninger fra Eckernfbrde (2) og Frederiksstad, nr. 13/51
beretning om vejarbejder i tiden juli - december 1850 med
kort over Slesvig, kalke over terrain ved Eckernfbrde, kal
ke over Mysunde-Arnis, nr. 24/51 rapport over arbejder i
december 1850 med kalke over terrain nord for Frederiks
stad og nr. 159/51 oversigt over styrker ved Feltingeniør
detachementet fra 1848-51.
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1864-65
1864-65

Ingeniørkommandoen ved Den Aktive Arme og på Fyn.
134

Nr. 31/64 officerernes fordeling 19. januar, nr. 41/64
styrkens formering i kompagnier m. v., nr. 72/64 rapport
over demolering af brohoved ved Frederiksstad med teg
ning, nr. 73/64 diverse rapporter om retraiten fra Danne
virke, se også nr. 75/64 og 87/64, nr. 103/64 rapport over
udførte arbejder i Dybbølstillingen pr. 27. februar, nr.
108/64 summarisk styrkeliste, nr. 172/64 summarisk styr
keliste og dislocationer i Dybbølstillingen, nr. 210/64 ind
stilling om udmærkelse om 18. april, nr. 213/64, nr. 214/64
og nr. 227/64 lister over tab 18. april, nr. 235/64 og nr.
244/64 om indstilling til medaille, nr. 245/64 rapporter om
18. april, nr. 279/64 rapport over udførte arbejder på Als
pr. 28. juni, nr. 285/64, nr. 292/64, nr. 303/64 og nr.
306/64 rapport over tilbagetoget fra Als, nr. 296/64 over
sigt over officerernes fordeling pr. 10. juli, nr. 378/64
fortegnelse over Ingeniørkommandoens beholdninger pr.
13. november, nr. 4/65 om efterladte arkivalier i Slesvig
og nr. 43/65 fortegnelse over arkivalier (rapporter etc.)
fra krigen som afleveres til Ingeniørkorpset.
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Kommandoen over Ingeniørtropperne.

1853-67

Kommandoen, som fungerede under 3-årskrigen, ophørte
med fredsslutningen, men dette føltes som et savn, og hen
sigten var at opstille en Ingeniørbataillon, hvilket ikke kun
ne gennemføres. Det blev så til, at "Kommandoen over Ingeniørtroppeme" oprettedes ved Kongelig resolution af 11.
januar 1853. Imidlertid blev det bestemt, at chefen for 1.
Ingeniørkompagni tillige var chef for Kommandoen. Der
findes ikke indkomne skrivelser før 1. januar 1854. Tidli
gere var Ingeniørtropperne underlagt den dirigerende Inge
niørofficer i henholdsvis København og Rendsborg.
1854

135

Nr. 7 skrivelse om bæreapparater, nr. 62 indberetning om
underofficerernes placering ved kompagnierne, nr. 66 og 81
aflevering af Pontonnerkompagniet, nr. 143 tegning af sme
die i Rosenborg ravelin, nr. 189 indstilling om at gøre de 2
kompagnier lige store, nr. 226 melding om denne egalise
ring og nr. 282 pjece om Rigsdagen og Hæren.

1855

136

Ingen særlige sager eller tegninger.

1856

137

Ingen særlige sager eller tegninger.

1857

138

Nr. 11 (sommerrapport) tegning af et sappørangreb foran
Quit2ows ravelin og af en minerings øvelse samme sted og
nr. 287 stamliste over underofficerer ved Ingeniørtroppe me.

1858

139

Nr. 14 (sommerrapport) tegning af en minegang og nr. 71
privat brev med prospekt over Vejle (farvelagt).

1859

140

Nr. 275 indstilling om et musikkorps ved Ingeniørtroppeme.

1860

141

Nr. 278 forslag til normalisering af redskabsvogne ved Inge
niørtroppeme.
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1861

142

Nr. 20 forslag til en brugsorganisation for et Feltingeniørdetachement, nr. 34 fortsættelse af nr. 20.

1862

143

Nr. 12 troppernes formering i .krigstid og nr. 270 et musik
korps ved Ingeniørtroppeme.

1863

144

Nr. 17 forslag til organisation af Ingeniørtropperne, nr. 23
(sommerrapport) tegning af et minesystem, nr. 96 ansøgninger
om at blive reservekonduktør, nr. 235 forslag til feltorgani
sation af Ingeniørtropperne, nr. 236 om ”Feltfoure ren”, nr.
251 forslag til nye redskabsvogne med kasser, nr. 265 orga
nisation af Ingeniørtroppeme, nr. 286 anskaffelse af nye red
skabsvogne, nr. 299 forslag til en mobil feltbro og 3 land
gangsbroer og nr. 308 organisation af Ingeniørtropperne og
train, nr. 326 overtagelsen af brOmaterial fra artilleriet.

1864

145

Kommandoen benævnes i krigsperioden Ingeniørkorpsets de
pot og skoleafdeling.

1865

146

Nr. 41 forslag til en feltbros materiel, nr. 66 stamliste over
underofficerer, nr. 71 om musikkorps, nr. 96 forslag til en
reservepark, nr. 161 forslag til Intendanturtjenesten ved In
geniørtropperne, nr. 223 forslag til brovognes konstruktion,
nr. 342 skitse af 3. Infanteribrigades lejr på Ermelundsslet
ten, nr. 367 tegning af mineanlæg foran Peucklers bastion og
nr. 414 instrumenter til et projekteret musikkorps.

1866-67

147

Nr. 70/66 forslag til en ingeniørbataillon, nr. 92/66 forslag
til udvidelse med ingeniørpark, nr. 281/66 tegning af spansk
rytter af jæm, nr. 286/66 om ”løbeild” (forsøg), nr. 79/67
redegørelse for, hvor felt ingeniørerne har været i ilden i
1864, nr. 102/67 fortegnelse over inventar, nr. 139/67 opret
telse af et telegrafkompagni, nr. 166/67 kalke, tegning og si
tuationsplan for nyt materieldepot (udfor Quitzows bastion),
nr. 186/67 tegning af blendering på Amager Fælled og nr.
226/67 tegning af en minesprængning.
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1. Ingeniørbataillon.

1867-80

Ved lov om Hærens ordning af 1867 forsvandt "Kommandoen
over Ingeniørtropperne" og erstattedes med 1. og 2. Ingeni
ørbataillon. Skrivelser fra 2. Ingeniørbataillon kan forekomme.
1867-68

148

Nr. 26/67 udkast til uddannelsen, nr. 57/67 indberetning om
forsøg med dynamit med tegnmg. Nr. 5/68 rapport om forsøg
med dynamit, nr. 16/68 forslag til anskaffelse af telegraf ma
teriel, nr. 40/68 om musikkorpset, nr. 49/68 inventariefortegnelse over 1. Ingeniørbataillons udrustning, nr. 89/68 ind
beretning om licitationen over materiel-og værktøjsskuret ud
for Quitzows bastion (med betingelser). Nr. 104/68 rapport
over lejren ved Hald og de nye brovogne, nr. 105/68 materiel
skurets regnskab, endvidere nr. 115/68, nr. 128/68, nr.
131/68 og 132/68 forsøg med skydebomuld og nitroglycerin
med en tegning.

1869-70

149

Nr. 27/69 status over ud rustnings materiel, nr. 86/69 rap
port over forsøg med dynamit. Nr. 34/70 status over materi
el og nr. 57/70 rapport over forsøg med dynamit.

1871

150

Nr. 23 overslag og forslag til flytning af øvelsesplads til Cita
dellets Glacis med en tegning, nr. 41 og 44 rapport over ma
terielstatus, nr. 99 opgave til officerer (Københavns befæst
ning). Opgaven er i særligt læg i pakken, nr. 122 indberet
ning og historisk oversigt om luftballoners anvendelse i krig,
og nr. 128 kaptajn Kolderup-Rosenvinges rapport om vogne
og bespænding ved Ingeniørtroppeme.

1872

151

Nr. 10 indberetning om forsøg med elektrisk lys, nr. 11 jern
baner i krig, nr. 17 forslag til etappetelegraf (med skitser),
nr. 21 materiel (bl. a. trespand) og udrustning, nr. 51 rapport
over materiellet og nr. 56 forsøg med dynamit.
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1873

152‘‘

Nr. 14 køreforsøg, nr. 29 forsøg med elektrisk lys, nr.
58 forsøg med strækbjælkers bæreevne med tegning, nr. 68
status over materiel, nr. 73 tegning af øvelse i bygning af
jernbane, nr. 88 øvelsesplads med tegning af denne, nr.
152 3 tegninger af øvelsesarbejder og nr. 161 opbevaringsforsøg med dynamit.

1874

153

Nr. 35 forsøg med smedevogn, nr. 61 beretning om forsøg
med dynamit (med tegning), nr. 91 status over materiel,
nr. 93 kalke af øvelsespladsen på Østre Glacis, nr. 146
rapport over broøvelse, nr. 150 (sommerrapport) bilagt
signalforkortelser, nr. 154 kalke af geværholdere til tele
grafvogn og nr. 157 beretning om tændsnor.

1875-76

154

Nr. 20/75 rapport om belastningsforsøg med bromateriel
(2 tegninger), nr. 43/75 status over materiel, nr. 59/75
vandløbs rekognosceringens påbegyndelse, nr. 101/75 2 kal
ker af øvelsesarbejder ved Pionerskolen, nr. 106/75 (som
merrapport) 7 tegninger af øvelsesarbejder, nr. 121/75
forslag til fremstilling af hurtig tændsnor og nr. 122 /75
om håndgranater. Nr. 25/76 forslag til feltammunition
(med skitser), nr. 42/76 forslag til ændring af bromate
riel, nr. 48/76 (vinterrapport) 2 kalker af øvelsesarbejder,
nr. 51/76 tegning af krudtmagasin, nr. 74/76 tegning af op
holdsrum (skudsikkert), nr. 83/76 instruktion for recognoscering af vandløb og nr. 126/76 3 kalker af bromateriel
(belastningsforsøg).

1877-78

155

Nr. 67/77 status for materiel, nr. 69/77 forslag til etape
telegraf mate riel med 2 kalker, nr. 117/77 tegning af en mi
nesprængning og nr. 128/77 (sommerrapport) kalke af øvel
sesarbejder. Nr. 61/78 status over materiel og nr. 107/78
tegning af ramper til feltbro.

1879-80

156

Nr. 52/79 status for materiel, nr. 70/79 rapport over ud
førte feltfortifikatoriske værker med skitser og kalke af ter-

- 46 -

1879-80

156

rain og 2 værker, nr. 94/79 7 kalker over udførte øvelses
arbejder, nr. 103/79 (sommerrapport) 5 kalker over øvel
sesarbejder og nr. 113/79 skitser af skyttegravsprofiler
(Skydeskolen).
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1880-1932

Indkomne skrivelser fra Ingeniørregimentet.
Regimentet oprettedes ved hærlovs rev is ionen af 1880 og
bestod indtil det ophævedes 1. november 1925 (Kundgørel
se for Hæren B. 17/1925), men igen oprettedes ved Konge
lig resolution af 6. juni 1932 og fra 1. november 1932 at
regne. (I mellemperioden kaldtes det for Ingeniørtropper
ne).
NB; Se Generalinspektøren for Ingeniørtroppemes arkiv.

1880-81

157

Nr. 4/80 (sommerrapport) 19 kalker over øvelses arbejder,
nr. 21/81 artUle riskyde rapport med 2 kalker, nr. 62/81
status over materiel, nr. 127/81 (sommerrapport) 3 kal
ker over øvelsesarbejder og nr. 135/81 plan over Brokom
pagniets opstilling.

1882-83

158

Nr. 86/82 udskiftning af træpontonner og nr. 163/82 (som
merrapport) 17 kalker af øvelsesarbéjder. Nr. 54/83 teg
ning af ny træponton, nr. 59/83 2 tegninger af et optisk
signalapparat, nr. 72/83 kalke af sprængningsforsøg i jern,
nr. 74/83 status over materiel og nr. 154/83 18 kalker af
øvelsesarbejder.

1884-85

159

Nr. 18/84 nyt bromateriel med 4 kalker, nr. 29/84 nyt
anlægsbromateriel med 3 kalker, nr. 76/84 skydeforsøg
med en kalke, nr. 141/84 rapport om anlægsbroslagning
med 4 kalker og nr. 168/84 (sommerrapport) 12 kalker
af øvelsesarbejder. Nr. 22/85 2 kalker fra skydeforsøg,
nr. 30/85 kort fra Møn, nr. 103/85 panservogn, nr. 184/85
(sommerrapport) 2 kalker af øveis es arbejder og nr. 202/85
instruks for komprimeret skydebomulds anvendelse m. v.

1886-87

160

Nr. 140/86 (sommerrapport) 16 kalker af øvelsesarbejder.
Nr. 61/87 2 kalker, nr. 94/87 ballonforsøg, nr. 118/87
2 ens tegninger af øvelsespladsen på Østre Glacis, nr.
132/87 2 kalker af batterier på Østre Fælled, nr. 144/87
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160

(sommerrapport) 22 kalker af øvelsesarbejder.

1888-89

161

Nr. 11/88 sprængning af jernbroer med 2 tegninger, nr.
43/88 og 54/88 overslag for en ballonpark, nr. 104/88
(sommerrapport) 9 kalker af øvelsesarbejder. Nr. 5/89
og 11/89 kalker af panserskjold, nr. 48/89 forslag til an
skaffelse af en ballonpark med signalmateriel og et skur,
nr. 66/89 og 77/89 instruktion for ingeniør officer en for
køb af ballonpark, nr. 82/89 kalke af ophængning af koge
kedler under kompagnivogn, nr. 105/89 ballonforsøg, nr.
116/89 beretning om forsøg med cykler ved telegrafkom
pagniet og nr. 121/89 (sommerrapport) 22 kalker af øvel
sesarbejder.

1890-91

162

Nr. 22/90 batteribygning med 5 kalker og nr. 148/90
(sommerrapport) 22 kalker af øvelsesarbejder. Nr. 18/91
ændring af signalmateriel, nr. 35/91 blinklanterner med
en tegning, nr. 52/91 artilleriskyd efors øg med en kalke,
nr. 63/91 kalke af en ledsav, nr. 64/91 ballontjenesten,
nr. 96/91 panserskjolde, nr. 99/91 jembanehjælpemate
riel med 3 kalker, nr. 145/91 (sommerrapport) samling
af fotografier og 26 kalker fra øveis es arbejder.

1892-93

163

Nr. 13/92 skitse fra Kalvebodstrand, nr. 54/92 organisa
tion af felttelegrafen, nr. 71/92 (vinterrapport) kalke af
mineanlæg, nr. 103/92 5 stk. tegninger af kompagnivogn
inclusive kasser, nr. 122/92 kalke af befæstningsanlæg
og nr. 130/92 (sommerrapport) 14 tegninger af øvelses
arbejder samt nr. 140/92 (signalmateriel) kalke af en
blinklanterne. Nr. 20/93 kalke af et panserskjold, nr.
27/93 ballontjenestens overgang fra 4. til 2. kompagni,
nr. 33/93 feltposttelegraftjeneste, nr. 129/93 flytning
af øvelsespladsen til Ryvangen, nr. 138/93 2 kalker af
panserskjolde, nr. 139/93 forsøg med forposttelefon og
nr. 143/93 (sommerrapport) 15 bilag heraf flere fotogra
fier af øvelsesarbejder.
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1894-95

164

Nr. 3/94 datoer for alle korpsets officerers troppetjeneste,
nr. 7/94 udflytning til ny kaserne med 6 tegninger, nr. 51/94
(vinterrapport) tegninger af jembanearbejder, nr. 94/94 be
retning om ballon tjeneste, nr. 100/94 jembanerampe til en
kanon med 2 tegninger, nr. 104/94 (sommerrapport) 10 kal
ker af øvelsesarbejder. Nr. 13/95 iSpektrotelegrafen med 2
tegninger, nr. 14/95 brintgasanlæg til ballontjenesten, nr.
55/95 regimentets mobilisering, nr. 123/95 (sommerrap
port) 5 tegninger af øveis es arbejder og nr. 124/95 forsøg
med forposttelefon.

1896-97

165

Nr. 4/96 oprettelse af dueslag på Kronprinsessegadens ka
serne, nr. 36/96 og 57/96 ballontjeneste, nr. 53/96 skyde
bomulds fabrikation, nr. 69/96 og 129/96 vogne til bro
kompagniet med beregning. Nr. 8/97 kystbanens bygning og
forsøg med 5 kalker og 2 fotos samt 1 tegning og 2 fotos
(øvelser), nr. 18/97 ballontjenesten, nr. 52/97 magasinering
af regimentets vogne med 1 tegning, nr. 58/97 bølgebliks
hulrum med 1 kalke, nr. 85/97 ballontjenesten, nr. 115/97
(sommerrapport) 11 kalker (tegninger) samt 4 tegninger af
rampe'og kalke af signalnet på Sjælland.

1898-99

166

Nr. 58/98 normer for skydebomuldsammunition, nr. 96/98
hulrum med 1 kalke, 112/98 metersystemet, nr. 144/98 mi
nereglement med 2 tegninger, nr. 121/98 (sommerrapport)
15 tegninger over øvelsesarbejder. Nr. 7/99 prøvespræng
ning på Lyngbyfortet med skitse, nr. 38/99 sprængningsfor
søg med tegning, nr. 97/99 hulrum med 3 tegninger og nr.
99/99 (sommerrapport) 23 tegninger af øvelsesarbejder.

1900-01

167

Nr. 41/00 (vinterrapport) 3 tegninger af øvelsesarbejder,
nr. 81/00 tegning af jernbanespor til Ryvangen og nr. 102/00
(sommerrapport) 18 tegninger af øvelsesarbejder. Nr. 14/01
rapport om sprængninger mod hulrum med 8 tegninger og
nr. 99/01 (sommerrapport) 19 tegninger af øvelsesarbejder.

- 50 -

1902-03

168

Nr. 86/02 (sommerrapport) rapport over øveis es arbejder
ved kompagnierne og tilhørende tegninger. Nr. 81/03 (som
merrapport) rapport over øvelsesarbejder ved kompagnierne
og tilhørende tegninger.

1904-05

169

Nr. 9/04 2 tegninger af spanske ryttere af stål, nr. 43/04
(vinterrapport) kalke af mineøvelse, nr. 68/04 3 tryksager
om ballonmateriel (Godard), nr. 73/04 beskrivelse af flydebromateriel med 8 tegninger og en serie fotografier og nr.
91/04 (sommerrapport) 10 tegninger af øvelses arbejder. Nr.
14/05 skitser af nye skydebomuldslegemer, nr. 31/05 kalke
af torpedoladninger, nr. 69/05 kalke over telefonledninger
til Københavns fæstning og nr. 103/05 flere fotografier og
tegninger af flydebromateriellets anvendelse (bivuakarbej
der) samt tegninger af en tovbro.

1906-08

170

Nr. 12/08 skitse af skydebomulds anbringelse i bomuldstri
kotage, nr. 47/08 tegning af jembro forberedt til spræng
ning, nr. 56/08 tegning af jernstativ til pigtrådshegn og nr.
64/08 forslag tU et ballonkompagni med oplysning om andre
staters organisation af denne tjeneste.

1909-10

171

Nr. 38/09 63 stk. tegninger til nyt felttelefon mate riel. Nr.
17/10 3 tegninger af vognpakninger til ingeniørkommandoet
1 Jylland, nr. 52/10 2 kalker med grafisk fremstilling af
turnus i uddannelsen ved 2. Ingeniørbataillon og nr. 89/10
2 skitser til telegrafvognes indretning.

1911-13

172

Nr. 42/11 forslag til en lufttjenestepark, nr. 85/11 ændrede
vognpakninger. Nr. 15/12 ingeniørkommandoet i Jylland, nr.
19/12 anskaffelse af en drageballon, nr. 40/12 is sprængninger
med 17 tegninger, nr. 55/12 minegranat med 3 tegninger og
en tryksag (Aasens springmine) og nr. 95/12 transportabelt
telt til fly med katalog og nr. 97/12 tændsnor med tryksag.
Nr. 16/13 tegning af et feltbefæstet anlæg, nr. 31/13 tegning
af sprængbøsse og nr. 77/13 forslag til ny organisation for
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1911-13

172

regimentet (de nye kompagninumre).

1915-16

173

Nr. 76/15 kalke af en ny telefonvogn. Nr. 30/16 tegning af
depot til 12. Ingeniørkompagni, nr. 79/16 24 tegninger af
baraklejre i Tunestillingen og 1 tegning af senge, nr. 82/16
kalke af tilbygning til kostforplejningsbygning på Ingeniør
kasernen, og nr. 94/16 tegning af ændringer ved Ingeniør
kompagniets depot i Ryvangen.

1917-18

174

Nr. 63/17 forslag til torpedoreglement, nr. 83/17 skema
for tjenesteomgangen. Nr. 20/18 skema for fordeling af
materiel (1. og 2. Ingeniørbataillon), nr. 52/18 kalke af
husholdningens gård.

1922-23

175

Nr. 74/23 2 tegninger af armeret betonhulrum (forsøg).

1924-32

176

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.
NB: Se herefter Generalinspektøren for Ingeniørtropper
nes arkiv.
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Indkomne skrivelser fra Chefen for Sømmetjenesten.

1870-78

Ved Kundgørelse for Hæren nr. 51, pkt. 2 a, af 24. juli 1870
blev 1. Ingen iørbataillons Sømineafdeling oprettet, indtil den
ved Kundgørelse for Hæren nr. 14, pkt. 1 af 29. marts 1878
gik ud af Ingeniørkorpsets ressort, idet sømmevæsenet sam
ledes under Marineministeriet, men beholdt sit navn og kun
med hensyn til uddannelse og tjeneste forblev underlagt Sø
værnet.
1870-71

177

Nr. 57/71 eksemplar af ”Lære om søminer”.

1872-73

178

Nr. 9/72 kalke fra Chr. V. s bastion og nr. 102/72 kalke af
samme bastion og en af sømine magasin et, nr. 177/72 kalke
af øvelse ved Mellemfortet, nr. 7/73 kalke af stemmeværk
og 185/73 tegning af Charlotte Amalies bastion med både
skur.

1874-75

179

Nr. 159/75 tegning af en sømine.

1876-78

180

Nr. 10/76 tegning af Quinti courtin og nr. 30/76 kalke af et
minelegeme.
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1872-78

Indkomne skrivelser fra Sømmekommissionen.
(Fælles for Hæren og Flåden)
Kommissionen oprettedes under Ingeniørkorpset ved Kund
gørelse for Hæren 23. oktober 1872 og ophævedes ifølge
Kundgørelse for Hæren nr. 14 af 29. marts 1878, pkt. 5.

1872-78

181

Nr. 11/73 tegning af en tovspærring nord for Mellemfor
tet.
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Indkomne skrivelser fra "Militære i KorpseV*.

1860-1932

Skrivelser fra før 1860 må søges i de almindelige indgåede
skrivelser til korpset, herunder de indgåede skrivelser om
krigergravstilsynet og efter 1914 næsten eneste emne.
1860-64

182

Nr. 2/61 udkast til reglement for felttelegrafen, nr. 47-48/61
tegninger til pionerreglement. Nr. 98/61 tegning af kanon
bi ender ing af beton, nr. 73/63 betænkning om Ingeniørtrop
peme, nr. 88/63 forslag til ødelæggelser ved et angreb på
Holsten.

1865-66

183

Nr. 66/65 betænkning om Fredericia som fæstning, nr. 92/65
betænkning om Feltingeniørvirksomheden (1864), nr. 103/65
skitse fra barakbygning, nr. 247/65 katalog over arkiver og
tegninger Holsten-Lauenborg inclusive.

1867-71

184

Nr. 10/67 om arkivet efter Ingeniørdirektionen i Slesvig,
nr. 96/67 rapport etc. om søminer. Nr. 164/68 samling af
betingelser for udførte arbejder med priskuranter. Nr. 99/69
skydebaner ved Helsingør med 1 tegning. Nr. 64/70 forslag
til emblem for Ingeniørtroppeme med 1 tegning. Nr. 12/71
elektrisk lys og ballontjenesten (pjece vedlagt).

1872-74

185

Nr. 232/72 priskuranter (med priser) og nr. 37/73 farvandet
ved Lynetten med tegning.

1875-77

186

Nr. 144/75 priskuranter (revision).

1878-80

187

Nr. 137/78 jembaneanlæg med tegning, nr. 159/78 kriger
grav i Altona med skitse, nr. 177/78 jernbaneanlæg med teg
ninger og nr. 103/80 tidsskrift for fortifikation (skandinavisk).

1881-83

188

Nr. 11/81 Quinti bastion med tegning og nr. 170/83 prøveskyd
ning med pansertårn i Magdeburg med skitse.
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1884-85

189

Nr. 159/84 rapport om Christiansborg slots brand, nr. 33/85
prøveskydning mod beton med tegninger, nr. 196/85 forslag
til befæstning af Gladsaxeplateauet med 2 kort, nr. 209/85
udkast til en normalfront for Københavns enciente med 7 teg
ninger og nr. 228/85 beskrivelse af stemmeværk i Ermelunden med 2 tegninger.

1886

190

Nr. 15 forslag til Christiansholmsfortet med 3 tegninger og
kort, nr. 35 forslag til oversvømmelse af Lyngby enge m. v.,
nr. 94 forslag til Kastrup fort med 3 tegninger og kort, nr.
141 normer for dækningstykkelser med 9 tegninger (Køben
havns fæstning), nr. 165 projekt til Middelgrundsfortet (un
derbygning) med tegning, nr. 227 forsøgskasematter (Ama
ger) med tegning, nr. 255 udvidelse af Københavns søbefæst
ning med 2 tegninger (Middelgrunden) og nr. 263 krigergrave
i udlandet med detailleret beskrivelse.

1887-88

191

Nr. 78/88, nr. 122/88 og nr. 124/88 kalker fra Den Militæ
re Klædefabrik i Usserød, og nr. 156/88 3 kalker af boliger
i Frederiksværk.

1889

191

Nr. 30 tegning af 2 krudtmøller i Frederiksværk (3 kalker),
nr. 37 7 kalker (forslag) til et fort på Middelgrunden, nr.
38 og 50 tegning af pansertåm, nr. 62 kalke af motor til
krudtmølle i Frederiksværk, nr. 93 kalke af 3 småbygninger
i Frederiksværk, nr. 98 tegning af fort på Middelgrunden og
nr. 152 kalke af farveribygning til Den Militære Klædefabrik.

1890

192

Nr. 44 og 230 kalke af farveribygning (Militære Klædefabrik),
nr. 344 kalke af stenkastning (Middelgrundsfort) og nr. 350
4 kalker af tolvlods løbet ved Kalvebodstrand, nr. 366 teknisk
journal (Middelgrundsfortet) med flere skitser, nr. 383 teg
ning af samme fort (sømærker) og nr. 393 og 394 samme fort
med 7 tegninger (6 kalker).
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1891-1900 193

Nr. 6/91 kalkprøver med 2 skemaer, nr. 5/92 kalke af ky
sten ved Svanemøllen (badeanstalt), nr. 30/92 optisk signal
apparat med brochure, nr. 48/93 udgivelse af jubilæums
skriftet 1884 og 1892 (redegørelse for oplagets størrelse og
fordeling). Nr. 46/96 tre-hjulet brovogn.

1901-09

194

Nr l/Ol kalke fra Amagerbro, nr 25/03 fjernskrivning
(med prøve) og nr 30/03 beskrivelse og nr. 52/04 skitse
fra Amagerbrogade. Nr. 74/06 flydebromateriel, nr. 58/07
Ingeniørkorpsets festskrift 1884 og nr. 75/09 tegning af kri
ge rgrave ved Dybbøl (du Plat, Schou og von Rosen).

1910-13

195

Nr. 8/10 foto af krigergraven ved Blåkær skov, nr. 30/10
og nr. 66/10 tegninger af kaserne ved Luserød, nr. 19/11,
nr. 56/11, nr. 70/11 og nr. 14/12 tegninger af kaserne ved
Sandholm, nr. 23/12 foto af mindestøtten ved Heise kro, nr.
35/12 og nr. 56/12 tegninger af kaserne ved Sandholm og nr.
56/12 tegning af lejren ved Høveltegård samt nr. 35/13 4
tegninger af Farmanfly (køb i Frankrig).

1914-30

196

Nr. 29/14 2 brochurer over signalmidler (tyske) og nr. 51/18
matrikelkort fra Kikhavn (Spodsbjergbatteriet). Nr. 13/19
skitse fra Amager, nr. 47/22 tegnmg af del af Christianshavns
vold og af Løvens bastion og nr. 13/23 ændringer af regnskab
ved Ingeniørkorpset.

1931-32

197

Reserveret for ”Militære i Korpset” indgåede skrivelser
1931-32, der mangler.
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1854-1931

Indkomne skrivelser fra militære autoriteter og personer
(uden for korpset). For tiden 1848-53 se ”Blandede sager”
pakke 216-218.

1854-55

198

Nr. 20/54 segl til 2 telegrafstationer, nr. 31/54 tjenestein
struks for statstelegrafen Helsingør-Hamburg, nr. 66/54 teg
ning af hus på Østerbro i København, nr. 138/54 plan af grund
stykke ved Nyborg, nr. 32/55 slutregnskab for Inval idefonden,
nr. 105/55 skitse af terrain ved Nyborg fæstning og nr. 122/55
tegning af arealer ved Nyborg fæstning.

1856-57

199

Nr. 43/56 tegning af Dronningens bastion i Nyborg, nr. 51/56
den jyske jernbane, nr. 102/56 bro ved Nyborg (skitser), nr.
161/56 indtægter ved den slesvigske jernbane, nr. 162/56 teg
ning af jordlodder ved Nyborg, nr. 238/56 ekstrakt af anlæget
af den jyske jernbane, nr, 252/56 beretning om ovennævnte
jernbane (opmåling), nr. 14/57 recognoscering af ådale i for
bindelse med ovennævnte jernbane, nr. 32/57 skitse fra Got
torp, nr. 72/57 skitse af areal ved Nyborg og nr. 199/57 nivellement af Kullerup sluse ved Nyborg.

1858-61

200

Nr. 1/58 udførligt forslag og beskrivelse af fortet ved Prøve
stenen (uden tegninger), nr. 155/58 reglement for ildebrandstilfælde i Artilleriets bygninger i København, nr. 20/59 opfø
relsen af Kommunehospitalet i København med plan og program,
nr. 58/59 betænkning om magasinering af krudtbeholdning i freds
tid med 13 tegninger (bl.a. Rønne Kastel med kort over Rønne),
nr. 58/60 betænkning om riflet skyts, nr. 9/61 3 tegninger af
underlag og brisk til positionsskyts (Dannevirke) og nr. 40/61
tegnmg af en blendering (beton) på Amager.

1862-66

201

Nr. 2/62 udrustnings regulativ for faste batterier (i anledning af
Dybbøl m. V.), nr. 64/62 tegning fra Grønnehave på Kronborg,
nr. 64/63 kalke af areal ved Vesterport i København (vandværk
m. m.) og nr. 137/65 beretning om arbejdet ved Københavns be
fæstning fra søsiden.
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1867-71

202

Nr. 21/69 skitse over magasiners placering ved Frederiks
værk, nr. 71/69 3 fotografier af fors øgs skydninger mod be
tonblende ring, nr. 21/70 forslag til ændring af Ingeniørkorp
sets regnskabsvæsen (bygningskasse), nr. 41/70 5 kalker af
diverse matrikler af Udenbys Klædebokvarter, nr. 45/70 en
betænkning om afløsning af demarkationslinien om Københavns
fæstning, nr. 47/70 og nr. 53/70 kalke af matrikel af Udenbys
Klædebokvarter.

1872-76

203

Nr. 11/73 trykt manuskript om Hærens Ordning og nr. 37/75
tegning af ny blendering på Amager Fælled (beton).

1877-80

204

Nr. 44/77 tegning af et dynamit magasin, nr. 81/77 kalke af
Kvistgård station, nr. 55/78 kort 1:20000 af Lejren ved Ere
mitagen, nr. 6/78 fortegnelse over Søetatens bygninger på
Holmen og Amager, nr. 100/79 tegning af en 35, 5 cm Krupp
kanon og nr. 13/80 tUhørende projektilvogn samt nr. 21/80
kalke af arrangement til plongerende skydning.

1881-86

205

Nr. 4/81 kalke med udkast til administrationsbygning tU Søminevæsenet (Quintus), nr. 33/81 kalke af Sixtus og nr. 97/81
2 fotografier og 2 tegninger af 7”kanon til Landbefæstningen,
nr. 98/84 kalke af et svært feltværk (fors øgs skydning) og nr.
63/85 tegning af lavet for 15 cm kanon med tegning af dens
anbringelse i Trekroners kasematter (ialt 3 tegninger).

1887-88

206

Nr. 31/87 kalke af vejanlæg ved Kastrup batteri, nr. 40/87
kalke af Charlottenlund batte riet (bro), nr. 47/87 kalke af 1.
etage til ny geværfabrik på Amager samt 7 andre kalker, nr.
48/87 kalke af undervisningsbygning ved Faste Batteri på
Amager, nr. 49/87 8 kalker af laborator ieværksteder på
Christianshavn, nr. 57/87 3 tegninger af forsvarsanlæg i
Ordrup Krat, nr. 64/87 kalke af beslag til affutage for 17
cm kanon (Prøvesten), nr. 72/87 kalke af brisk til 15 cm ka
non, nr. 82/87 kalke af krudtmagasiners beliggenhed (Frede-

- 59 -

1887-88

206

riksværk), nr. 93/87 tegning af affutage til 47 mm kanon, nr.
109/87 kalke af en bygning til Artilleriets konstruktions- og
forsøgsafdeling i København, nr. 121/87 kalke af pivot til
47 mm kanon, nr. 103/88 kalke af Buddinge batteri, nr. 119/88
kalke af kanonstandpladser på Vestencienten og nr. 186/88
2 kalker af mitrailleuse og forsvindingståm samt nr. 187/88
kalke af betonforbriske til skytsstandpladser.

1889-90

207

Nr. 4/89 tegning til lavet til 15 cm Haubitz, nr. 28/89 teg
ning af konsol til mitrailleuse i kaponieren, nr. 84/89 kalke
tu brisk for 47 mm kanon, ligeså nr. 118/89, nr. 174/89 kal
ke af kasemebygning for Laboratorieafdelingen (Refshalevej),
nr. 191/89 kalke af kaponierelavet tU 75 mm kanon, nr. 193/89
tegning af en ladningskasse, nr. 201/89 skrivelse om retsfor
holdene ved Amager Fælled, nr. 49/90 beretning om de felt
befæstningsanlæg, der bør udføres i Københavns landbefæst
ning med kort, nr. 89/90 tegning af et forsvindingståm (Gam
melmosegård fortet), nr. 152/90 2 tegninger af en panserla
vet tu 15 cm kanon (Christiansholmsbatteri), nr. 160/90 2
tegninger af betonbrisk for 12 og 15 cm kanon, nr. 172/90
tegning af stenglacis til skydeforsøg, nr. 230/90 tegning af
ammunitions magasin i Vangede-Tinghøj-Christians holm- og
Buddingebatteriet, nr. 289/90 tegning af brisk tU 11” kanon
(Faste Batteri), nr. 305/90 rapport om skydning mod panser
plader, nr. 334/90 kalke af projekteret haubitz batteri på Ly
netten og nr. 367/90 4 tegninger af detailler ved indretning
af standpladsen for mitrailleuser og hurtigskydende kanoner
(Faste Batteri).

1891-98

208

Nr. 17/91 beretning fra kommissionen af 7. december 1889
om Landbefæstningen (København) med 6 tegninger, nr. 36/91
tegning af lysbrydning i lanterner, nr. 12/93 blåtryk af Char
lottenlundfortet, nr. 28/93 kalke af kabel rende på Prøvesten,
nr. 3/95 flere brochurer bl. a. vedrørende Ingeniørkasernen
og 2. ArtUleriregiments kaserne (Militærlægen), nr. 19/96
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1891-98

208

blåtryk af fyr på Middelgrundsfortet og nr. 9/98 2 kalker af
Let Skanse.

1899-1904 209

Nr. 34/99 Fæstnings ingeniørkommandoen og dens forhold til
2. Ingeniørdirektion, nr. 7/04 kort over Saltholm (skanser),
nr. 20/04 kalke med bro ved Fiskebæk, nr. 28/04, 33/04,
36/04 med enkelte kort samt 43/04 og 49/04 redegørelse fra
Generalstaben om den russisk-japanske krig, nr. 31/04 rede
gørelse for fordeling af fæstningsskyts i Københavns fæstning.

1905-09

Nr. 4/05, 26/05 og 49/05 med enkelte kort fortsættelser af
Generalstabens redegørelse for den russisk-japanske krig,
nr. 50/06 tegning af rydninger for Hvidørebatteriet, nr. 52/06
den fortifikatoriske hovedarmeringsplan for en del af Køben
havns nordfront med kort. Nr. 16/07 plan for Fæstnings artil
leriets organisation, nr. 32/o7 indførelse af Flydebr o mate ri
el, nr. 39/o7 ærmedistinktioner med tegninger, nr. 50/07 og
51/07 forslag til fortif ikatorisk armeringsplan (Sydfronten af

210

Københavns fæstnipg) med kort. Nr. 39/08 anlæg af en bro
(Masnedø-Falster) med kort, nr. 41/08 forslag til hovedar
meringsplan (fortifikatorisk) for Dyrehavestillingen med kort,
nr. 47/08 spærringer i Københavns søfront med tegninger,
nr. 49/08 jembaneanlæg gennem Københavns fæstning (Viger
slev - Køge og Vanløse - Jyllinge) og nr. 46/09 betænkning
fra Generalstaben om Københavns sikring mod landsiden (med
kort) og endelig nr. 54/09 forslag tU hovedplan for række
følgen af de fortifikatoriske arme ringsforanstaltninger (Kø
benhavns Nordfront).
1910-11

211

Nr. 22/10 forslag til hovedplan for Københavns fæstnings kom
munikationer under krig med 3 kort, nr. 25/10 tilbud på el-for
syning til Københavns fæstning (med kort), nr. 118/10 forslag
til foranstaltninger i forbindelse med fortifikatorisk armering
af Københavns fæstning (Kalvebodstrand) med 1 kort, nr. 16/11
og nr. 28/11 (5 blåtryk) norsk redegørelse for forsøg med dra-
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1910-11

211

ger (bemandede) med 18 fotos, nr. 30/11 briske på Charlottenlundfortet med tegninger, nr. 57/11 sikrings styrkens for
mering (plan), nr. 103/11 areal af Jægersborg Dyrehave, med
kalke og nr. 126/11 alarmeringsanlæg på Charlottenlundfortet
(med tegninger).

1912-13

212

Nr. 28/12 Burmeister & Wains udvidelse på Refshaleøen med
tegninger, nr. 45/12 artilleri- og ingeniørdepot på Mors, nr.
67/12 telefonanlæg på Tøjhuset (med tegning), nr. 76/12 rapport
om luftsejlads (engelsk), nr. 81/12 tegning af tårne til 120 mm
haubitz (Masnedø- og Tårbækfortet), nr. 84/12 tegning af sa
delmagerværksted (Tøjhuset), nr. 87/12 kalke af søareal ved
Middelgrunden, nr. 129/12 skitse af terrain ved Ordrup Krat,
nr. 4/13 skitse om skånske elektriske kabler, nr. 9/13 teg
ning af pengekasse, nr. 83/13 kalke af areal øst for Refshale
øen, nr. 96/13 tegnmg af kabel Helsingør-Helsingborg (tvær
snit), nr. 116/13 tegning af broanlæg ved Grønsund, nr. 152/13
tegning af en hangar.

1914-15

213

Nr. 25/14 tegning af Dragør havn, nr. 121/14 tegnmg af forsøgsbrisk på Amager Fælled, nr. 130/14 tegnmg af brisk til
29 cm kanon på Kongelundsbatteriet, nr. 6/15 tegnmg til kik
kertsokkel, nr. 13/15 blåtryk af underlagsplader (Saltholm
flakfort), nr. 30/15 tegnmg af Masnedøfortet, nr. 44/15 blå
tryk af briske til Saltholm flakfort, nr. 53/15 4 stk. blåtryk
af installationer på Lynetten, Mellemfortet, Kastrupfortet og
Dragørfortet, nr. 67/15 blåtryk af briske på Dragørfort, nr.
68/15 blåtryk af en projektilvogn tU Saltholm flakfort, nr.85/15
blåtryk af pansertåm, nr. 86/15 blåtryk af brisk, nr. 114/15
2 blåtryk af projektørvogne, nr. 176/15 tegning af Marinens
flyveplads og nr. 222/15 kalke af hangar og værksted til Fly
veskolen.

1916-19

214

Nr. 19/16 blåtryk af en brisk tR Brønshøj Bakke, nr. 35/16
2 tegninger af kraftanlæg til Hærens Laboratorium, nr. Io4/16
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1916-19

214

blåtryk af stållager på Tøjhuset, nr. 107/16 blåtryk af ammu
nitionsrum i Hårbøllebatteriet, nr. 121/16 kalke til ændring
af frontmur på Mosedebatteri, nr. 176/16 tegning af Refshale
vej en, nr. 219/16 og 2/17 blåtryk af brisk, nr. 17/17 blåtryk
af tegnestue og kopieringsrum ved Generaltøj mesterkvarteret,
nr. 24/17 skitse af ændringer ved ammunitions magasin på
Flakfort, nr. 27/17 tegning af Hvidørebatteri, nr. 29/17 teg
ning af en barak i Ejbylejren, nr. 44/17 blåtryk af skjolde tU
brisk( Spodsbjergbatteri), nr. 82/17 blåtryk af bygningsændrin
ved Laboratorieværkstedet, nr. 139/17 kalke af en smedie til
flyvepladsen, nr. 141/17 tegning af samlingsstue på Tøjhusvæi
stedet og nr. 162/17 kalke fra St. Magleby (skader ved skyd
ning), nr. 106/18 overenskomst mellem Burmeister & Wain
og staten om arealer til værftet med tegninger, nr. 116/18
tegning af brandhaner på Tøjhuset, nr. 158/18 kalke af kaser
ne ved Lynæsbatteriet og nr. 79/19 kort oversigt over Skyde
skolens historie i 50 år samt nr. 98/19 kalke af en spisebarak
fra Amagerlejren.

1920-31

215

Nr. 27/20 piece fra Armstrong & Co. og nr. 88/23 beretning
om en rekognoscering for magasiner i Tolne m.v.
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1848-53

Indkomne skrivelser kaldet:
**Blandede sager''
Denne del af arkivet er en fortsættelse af pakke nr. 258-289
i arkivet 1697 - 1848 under betegnelsen: Breve til Ingeniør
korpset af blandet indhold.
Arkivet dækker tiden 1848 - 53 og fortsættes derefter i arki
vet for indkomne skrivelser fra civile autoriteter og personer
umiddelbart efter dette arkiv.
Heri skrivelser fra både civile og militære såvel i som uden
for korpset.

1848-49

216

Nr. 304/48 om istandsættelse af fæstningen Christiansø.

1850-51

217

Nr. 69/50 og 80/50 skitse af areal ved korpsets materialgård
(uddybning af slæbested), nr. 122/50 tegning af princip for
tørrekælder mure, nr. 377/50 tegning af optisk telegraf (dansk
kontra fransk udfornming) og nr. 181/51 grundplan af hus ved
Eenhoms bastion i København. I bindet findes rapport om anlæget af den elektriske telegraf (kaptajn Lehmann).

1852

218

Nr. 142 normalprofU af chausseen Altona-Kiel, nr. 182 teg
ning af en iskælder under glaciet mellem Vester- og Nørre
port, nr. 307 kort over Sydslesvig (jernbanen RendsborgTønning) og nr. 398 skitse af føring af telegrafledning under
Nørrebro i København. I bindet talrige skrivelser om den
elelrtriske telegraf.

1853

219

Nr. 59 tegning af toldkammerbygning i Fredericia, nr. 68
kalke af terrain ved Københavns banegård, nr. 118B tegning
af Nordslesvig i anledning af betænkning om projelcterede jern
baner, nr. 294 forslag til helstatens forsvar (tryksag), nr.
306 genpart af telegrafkonventionen for linien Helsingør-Hamborg, nr. 385 tegning af en pavillon på Østerbro i København,
nr. 412 kort over telegraflinien Helsingør-Hamborg og nr. 440
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1853

219

skitse af dækningen af nedlagte kabler (telegrafen HelsingørKøbenhavn).

65 -

1854-1930

Indkomne skrivelser fra civile autoriteter og personer.
Denne del af arkivet for indkomne breve må ses som en fort
sættelse af arkivet med betegnelsen: Breve til Ingeniørkorp
set af blandet indhold. Pakke 216-219.

1854-57

220

Nr. 48/54 tegning af et lysthus ved Nørreport, nr. 53/54
tegning af hus på Østerbro, nr. 43/55 tegning af træpavil
lon ved Vesterport, nr. 47/55 tegning af et lysthus på Øster
bro, nr. 57/-, 65/-, 110/- og 116/55 tegninger af diverse
småhuse (skure), nr. 2/-, 34/-, 40/-, 65/-, 88/-, 116/-,
133/56, 22/-, 30/-, 43/-, 55/-. 61/-, 67/-, 80/-, 90/-,
98/- og 120/57 diverse tegninger (skitser) i anledning af
tilladelse til bebyggelse på fæstningsarealer (mindre sager).

1858-61

221

Nr. 29/58 situationsplan fra Nyborg, nr. 44/58 priskurant
med tegninger af værktøj fra Kongshøj Hammerværk i Ny
borg, nr. 55/58, 15/-, 50/-, 55/59, 77/60 og 342/61 diver
se tegninger og skitser i ansøgninger om byggeri på fæst
ningsarealer i landet. Nr. 58/58 piece om forsvar af danske
øer. Nr. 69/58 skitse af skur (København). Nr. 7/59 teg
ning af areal ved Nyborg, nr. 32/59 tegning af bastion (Rends
borg), nr. 42/59 tegning af hus (Amager), nr. 51/59 plan af
areal i Nyborg, nr. 61/59 tegning af keglebane (Østerbro,
København), nr. 91/59 og nr. 6/-, 15/-, 26/- og 63/60 teg
ninger af areal i Nyborg, nr. 71/60 tegning af bygning på
Østerbro, København, nr. 75/60 tegning af ejendom på Told
bodvej i København, nr. 76/60 tegning af Grønland s møl len
i København (konstruktionstegning), nr. 30/61 fortegnelse
over diverse aviser i helstaten, nr. 330/61 tegning af ob
servatoriet på Rosenborg bastion (København), nr. 346/61
situationsplan af Kommunehospitalet i København.
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1862-63

222

Nr. 3/62 tegnmg af lighus til Holmens kirkegård, nr. 57/62
tegning af sporvej Bredgade-Frederiksberg (København), nr.
143/62 tegnmg af ’’Bas arby gning” i Tivoli, nr. 1/63 kalke af
projekteret koncertpavillon i Tivoli (3 stk.), nr. 11/63 teg
ning af møllen i Quitzows bastion og de ældre dokumenter om
denne (1768-1831) samt andre møller på volden. Nr. 10, 18,
38, 46, 47, 67, 105, 119, 120, 140, 160/62 og 135-196/63
indeholder skitser i anledning af byggeri på demarkationsterrainet i København og do i Nyborg i nr. 132, 148, 149/62
samt nr. 23, 31, 52, 132/63.

1864-66

223

Nr. 24/64 tegning af jemovn, nr. 295/64 tegning af klubhus
til Kongens klub, nr. 20/65 kontrakt om anlæg og drift af
jernbaner i Danmark, nr. 79/65 kalke af Holmens kirkegård,
nr. 104/65 betænkning om vejvæsenet (Hovedveje), nr. 103/65
profil gennem Fredericias fæstningsværker (jernbane) og nr.
47/66 tegning af ny Vesterports passage i København. End
videre findes skitser ved følgende skrivelser om byggeri i
København og på fæstningsarealer, nr. 254, 316, 320, 375,
380, 404/64, nr. 2, 4. 5, 14, 59, 83, 124, 157, 161, 163,
172/65 samt nr. 13, 17, 19, 20, 27, 29/66 og 36, 62, 86,
89/66. Endvidere i Nyborg i samme anledning, nr. 10, 102,
156/65, 25, 28/66 og 122, 171, 370, 378/64.

1867

224

Nr. 33 tegning af møllegrunden på Quitzows bastion (3 stk.)
med flere ældre dokumenter. Desuden skitser i anledning
af byggeri på Københavns fæstnings terrain ved nr. 2, 5, 10,
11, 43, 58, 63, 83 og 114.

1868-69

225

Nr. 79/69 kalke over udvidelse af koncertsal (2 stk.)
I forbindelse med byggeri på fæstningsterrain skitser ved
følgende nr. København: 51, 63, 70, 71/68, 3, 31, 32, 45,
86, 88, 99/69 og Nyborg: 26, 82/69.
Nr. 41/70 kalke af hestebane i Helsingør, nr. 27/71 tegning
af Købenliavns vold ved Rosenborg og nr. 34/71 kort over ter
rainet syd for Christianhavns vold. Nr. 77/70 og 31/71 sager

1870-71
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1870-71

225

med tegninger af byggeri på Københavns fæstnings terrain.
NB: I pakken et læg med diverse aktstykker om Botanisk
Have, heri tegninger af den tidligere Botaniske Have bag
Charlottenborg 1843. Skrivelserne er fra tiden 1866-70.

1872-80

226

Nr. 28/72, 12/73, 1/76, 5/77 og 30/77 tegninger af byggeri
eller ejendomme på Københavns fæstnings terrain og nr. 15/78
tegning af gravsten på kirkegården i Altona, nr. 35/79 2 teg
ninger af farvand ved København (søforhør).

1881-87

227

Nr. 5/81 tegning af forskib på "Helsingborg" og af farvand
ved København, nr. 13/81 tegning af et kurvespejl, nr. 20/81
tegning af farvand ved København, nr. 10/82 piece angående
muddermaskine, nr. 32/82 kalke af Christianshavns envelope,
nr. 7/83 2 kalker af forskib af "Helsingborg" og af farvand
ved København (søretsdom), nr. 4/84 og 6/- kalke af spor
vejsanlæg i Amagerbrogade, nr. 19/84 og 12/85 kort over
Københavns inderred og nr. 7/85 kalke af areal ved 6. redan
på Amager. Nr. 26/86 tegning af tårn til 15 cm kanon, nr.
28/86 eksemplar af International Telegrafkonvention, nr. 50/87
tegning af en søbadeanstalt ved Århus, nr. 52/87 kalke med
diverse "jembuebygninger" for landbruget og nr. 56/87 byg
gesag fra "Slavekirkegården" på Amagerbro, København.

1888-94

228

Nr. 45/88 tegning af byggesag på Amager, nr. 24/89 sagen om
den engelske kirke i København, nr. 48/89 taksationsprotokol
om Fure søkanalen, nr. 74/89 byggesag fra Amager, nr. 75/89
tegning af Garderhøjfortet, nr. 5/90 byggesag fra Amager,
nr. 12/90 tegning af søbadeanstalt ved Århus, nr. 31/90 2
kalker af Garderhøjfortet, nr. 33/90 kalke af Øster fælled,
nr. 39-40/90 byggesag fra Amager, nr. 43/90 tegning af Gar
derhøjfortet og nr. 56/90 skitse fra Kalvebod strand. Nr. 5,
6, 7 og 8/91 flere kalker af Garderhøjfortet, nr, 9/91 tele
grafkort over Danmark, nr. 31/91 kort over Tuborg fabrik,
nr. 8/92 kalke af Quintii Lynette, nr. 11/92 kalke af teaterbyg
ning m.v. på Amager, nr. 35/92 3 kalker af Garderhøjfortet,
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1888-94

228

nr. 37/92 byggesag fra Amager, nr. 45/92 tegninger af byg
gesager fra Amager, nr. 22/93, 55/-, 22/94 do.

1895-1901 229

Følgende nr. har tegninger til byggesager fra Amager (Chri
stianshavn): 7, 8, 9/95, 2, 13, 22, 25 og 38/96, 1, 18, 22,
25 og 26/97, 5, 15 og 29/98, 5, 6, 7, 8, 18 og 34/99, 6 og
21/00 og 12, 21, 36, 43 og 44/01. Nr. 14/01 tegning af tunnel
under Frederikssundsbanen og nr. 47/01 plan af vejføring
m.v. ved Langebro.

1902-15

230

1916-19

231

Tegninger ved følgende nr. og alle om byggeri på Amager.
3, 7, 8, 9, 12, 17 og 21/02, 11/03, 19-24/04, 10-16./05,
7-21/06, 26-28/07, 1, 9, 12, 31 og 36/08 og 14-20/09. Nr.
13/08 aflevering af tegninger udenfor kongeriget til Det kon
gelige Bibliotek.
Nr. 5/10 kort over Vejrø, nr. 7/10 tegning af et jordbor, nr.
25/10 kort over Haarbølle, nr. 39/10 beskrivelse af lyskaster
(tilbud), nr. 27/12 flere fotos af diverse flyvemaskiner og
nr. 41/15 tegninger af vejforholdene ved Klampenborg station.
Nr. 14/16 tegning af Amagerbanen, nr. 21/16 kalke af areal
ved Charlottenlundfortet, nr. 33/16 tegning af Burmeister &
Wains værft, nr. 46/16 tegning af kloak i Gentofte, nr. 56/16
tegning af hangar på Kløvermarken, nr. 62/16 tegnmger (3)
af Kongelundsbatteriet, nr. 65/16 tegning af Gamisonssygehus i København, nr. 70/16 tegning af hangar på Kløvermar
ken, nr. 4/17 2 tegninger af lejr ved Hald, nr. 20/17 tegning
af Faste Batteri, Amager, nr. 37/17 tegning af Klampenborg
Væddeløbsbane, nr. 48/17 tegning af trykledning for kloak ved
Prøvestenen, nr. 11/18 tegning af kloakudløb Sundby, nr. 46/11
tegning af Burmeister & Wains værft, nr. 55/18 tegning af ter
rain ved skydebanerne på Amager og nr. 81/18 samme sag, ni
89/18 plan af vej gennem Dyrehaven, nr. 9/19 tegning af ter
rain fra skydebanerne på Amager, nr. 21/19 tegning tU udvide
se af hangar på Kløvermarken, nr. 35/19 tegning af stigbord

69

1916-19

231

ved dæmning i Gentofte, nr. 46/19 kort over Lyngby (2 stk.)
og nr. 51/19 skitse af areal ved Christiansholmsfortet.

1920-30

232

Nr. 25/20 tegnmg af kasernen i Frederiksholms Kanal, nr.
8/21 piece med billeder af hospitalssenge, nr. 631/21 kort
over afvanding af Utterslev mose m. m., nr. 8/22 tegning
til kloak for Enghaverenden m. m. (København) og nr. 21/22
2 tegninger af kabel fra Trekroner.
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Indkomne skrivelser fra Armeens Intendantur.

1849-68

Armeens Intendantur var en afdeling under Krigsministeriet
indtil Forplejningskorpset blev oprettet ved hærloven af 1867.
Når denne del af arkivet ikke er rangeret ind under Krigsmini
steriet (indkomne skrivelser) er grunden, at det er holdt i ræk
kefølge med de indkomne skrivelser fra Forplejningskorpset
og derved danner et ubrudt arkiv. Se pakke 239.
NB; Alle udstedte cirkulærer etc. er indføjet i bindene.
1849-50

233

Nr. 261/49 eksemplar af "Bestemmelser for Sundhedsvæse
net 1849", nr. 94/50 eksemplar af "Bestemmelser for inten
danter ved kommanderende generaler i felttoget 1850", nr.
103/50 3 forskellige sæt "Bestemmelser for sundhedstjene
sten ved armeen 1850", nr. 105 eksemplar af "Bestemmel
ser for forplejningsvæsenet ved armeen 1850".

1851-52

234

Nr. 91/51 gagerings reglement for Ingeniørkorpset og nr. 157/
mUetabel ved beregning af marchpenge.

1853-56

235

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.

1857-61

236

Nr. 6/60 tegning af rulning af feltkappe .(skrivelse om munde
ringssagers brug).

1862-65

237

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.

1866-68

238

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.
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1868-1907

Indkomne skrivelser fra Forplejningskorpset.

1868-1907 239

1868-1927

28. februar 1877 etageplan fra Gamisonssygehuset (Køben
havn), 12. maj 1877 plan af søetatens sygehus (København)
og nr. 25/93 situationsplan af skydebaner ved Fredericia.

Indkomne skrivelser fra
1. og 2. Generalkommandointendantur.
Skrivelserne er overvejende fra 1. Generalkommandointen
dantur. Alle Generalkommandobefalinger forefindes.

1868-85

240

1885-1909 241

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.
Nr. 9/87 bestemmelser for kantonnements øvelser 1887 og
nr. 17/02 3 tegninger af Ordrupkratbatterierne, nr. 31/03
bestemmelser for tilsyn med Københavns Landbefæstning og
nr. 37/08 bestemmelser for kantonnements øvelserne på
Sjælland 1908.

1910-13

242

Nr. 22/10 beretning om øvelser mellem feltartilleri og fod
folk.

1910-27

243

Nr. 28/19 oversigtskort over armeringsarbejder på Amager
og nr. 63/20 skitse af Hvidørebatteriet. Nr. 39/21 tegning
af kostforplejningsbygning på Ingeniørkasemen, København,
nr. 55/21 3 skitser til reoler i våbenkamre (Livgarden),
nr. 36/23 og nr. 53/23 begge om demolering af den tyske
stilling i Sønderjylland. Nr. 74/23 tegning af en lejlighed på
Båds mandsstrædes kaserne, nr. 85/23 20 tegninger af oven
nævnte tyske stilling i Sønderjylland (demolering) og nr. 104/23
tegning af barak på Melby Overdrev.
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Indkomne skrivelser fra Artilleriet.

1891-1924

Skrivelser før 1891 må søges under indgåede skrivelser fra
militære autoriteter og personer og efter 1909 i indkomne
skrivelser fra Krigsministeriet, idet Hærens tekniske Korps,
som oprettedes ved Hærloven af 1909 og afløste artilleriets
tekniske tjeneste, sorterede direkte under ministeriet.

1891

244

Nr. 25 kort over København med indtegnede signallinier, nr.
35 situationsplan fra Frederiksværk (bolig for artilleriets
officerer), nr. 110 kalke af pansertåme til Garderhøjfortet,
nr. 112 7 tegninger af briske (29 cm haubitz, Lynetten),
nr. 146 3 tegninger af prøvemaskine for jernmaterialer, nr.
150 4 tegninger til 75 mm tårne til Fortunfortet, nr. 184
2 tegninger af briske til 17 cm kanon. (Middelgrundsfortet),
nr. 202 tegning af lavet til 30, 5 cm kanon (Fortunfortet),
nr. 208 3 tegnmger af affutager til 17 cm og 11" kanoner,
nr. 231 tegning af tårne til Fortunfortet, nr. 240 tegning af
skydeskjold (panserskjold) og nr. 242 kalke af 17 cm kyst
lavet (Middelgrundsfortet).

1892

245

Nr. 12 kalke af Fuglsangsøen og Kildesøen (Dyrehaven) om
dybder, nr. 17 tegning af brisk (11" kanon), nr. 108 tegning
af Bagsværdfortet, nr. 116 tegning af panserskjold, nr. 143
kommissionsbetænkning (feltfortifikationsanlæg, Københavns
fæstning) med 4 tegninger, nr. 190 2 tegnmger (landbefæstning), nr. 208 tegning af batteri i Citadellet Frederikshavn,
nr. 213 tegning af kedler til Middelgrundsfortet og nr. 237
og 238 tegning til affutager, m. v. (Bagsværd- og Gladsaxefort).

1893-94

246

Nr. 24/93 2 tegninger af 12 cm tårne til Gladsaxe- og Bag
sværdforterne og nr. 125/93 6 tegninger af skinnespor m.v.
til Middelgrundsfortet. Nr. 77/94 kalke af brystvæmsbelægning for svært skyts, nr. 128/94 tegning af del af overbyg-
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1893-94

246

ningen (Middelgrundsfort) (se nr. 13) med tegning, nr. 148/94
tegning af fortet, nr. 172/94 tegning af brisk til 37 mm kanon
på Middelgrundsfort og nr. 177/94 tegning til bolte for sam
me. Nr. 191/94 tegning af strubekaponiere (skjold) på Glad
saxe- og Bagsværdfort)

1895-1924

247

Nr. 19/95 kalke af projektørspor på Middelgrundsfortet og
nr. 11/1901 kalke af areal ved Langebro, København. Kalke
af bakken på Amager Fælled (1915).

Indkomne skrivelser fra Kommandanten i København.

1886-1924
1886-1909 248

Ingen særlige skrivelser eller tegninger.

1910-19

Nr. 14/12 indberetning om øvelser ved Københavns landbe
fæstning 1911 med flere skitser, nr. 6/13 27 kalker over
fremskaffelse af større rum til kreaturer m.v. og nr. 8/17
tegning af Utterslev Mose (broer og overgange).

249
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Indkomne skrivelser fra og arkiv for

1856-1927

Ingeniørkorpsets tekniske kommite.
Kommiteen oprettedes ved kongelig resolution af 4. marts
1856 og skulle være rådgivende for chefen og øve kontrol
(se pakke II h. "Indkomne skrivelser fra Direktionen for
Armeens Materiel" skrivelse nr. 168/1856) og pakke 258.
1856-67

250

Nr. 18/57 14 prøver på autografering, nr. 25/57 2 planer
om typesygehus, nr. 2/59 normalbestemmelser for affat
telsen af planer ved bygningstjenesten, nr. 12/60 forslag
til en feltingeniørdelings materiel, nr. 4/61, 46/63 og 49/prøve af en delingsvogn.

1868-80

251

Nr. 1/68 og 4/- detailtegning af flyttelige hytter, nr. 3/68
tegning af lynafleder på søforterne, nr. 6/68 profil af dæm
ning langs krudttårnsvej på Amager, nr. 8/68 kalke af mur
på Prøvestenen, nr. 8/69 lynafledere (med skitser), nr.
15/70 kalke af ombygning af Fredericiagadens kaserne, nr.
18/71 om "Hovedbygningen" på øvelsespladsen på Østre
Glacis (København) og nr. 17/75 tegning af et skivearran
gement samt nr. 13/76 tegning af stald med jernspiltove.

1881-92

252

Nr. 5/82 tegning af celle til "Bøjestraf" (Normalcelle), nr.
11/82 tegning af mur ved Lynetten (København), nr. 2/83
skitse af vaskebord med 3 tegninger, nr. 9/84 ny anlægsbro,
nr. 18/84 ny feltbro, nr. 6/85 tegninger til ændring ved
Sølvgadens kaserne, nr. 2/86 tegning af ændring af Mellem
fortet, nr. 3/86 tegning af stemmeværk i Ermelunden, nr.
4/86 tegning af overfald ved Lyngby Enge (2 stk.), nr. 14/86
tegning af fundament til Middelgrundsfortet, nr. 8/87 kalke
til sekondløjtnants s kole (Kronborg). Nr. 10/88 3 kalker af
rekrutbaralcker, nr. 14/88 situationsplan af Ride- og Beslag
skolen (København), nr. 11/89 kalke af dælcning for kasematter m.v. (Vestfronten, København), nr. 22/89 kalke af panse
bolt og nr. 20/92 om Gabrielis luftskib.
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1893-1927 253

Nr. 4/94 2 kalker af brusebadeanstalt (Sølvgadens kaserne),
nr. 8/96 tegning af bølgeblikhulrum, nr. 5/98 tegning af nor
maltype af let skanse, nr. 3/99 kalke af krudtmagasin i Rød
ovre, nr. 6/04 3 tegninger af lynaflede ranlæg (Københavns
Vestfront), GI. Tøjhus og Frederiksværk, nr. 2/14 2 teg
ninger fra Aved ørel ej ren (toiletter) og tegning af underoffi
cersmessen her.

1856-87

Komiteens eget arkiv, (kun pakke nr. 254-256)

1856-58

254

7 hæfter (læg) med komiteens eget arkiv. Heri adskillige
tegninger bl. a. Prøvestenen, stalde, kaserner og sygehuse.
Fortegnelse indlagt.

1858-62

255

Adskillige tegninger bl. a. Prøvestenen, hospital i Fredericia,
Mellemfortet og DannevirkestUlingens venstre fløj.
Fortegnelse indlagt.

1858-67

256

Adskillige tegninger bl. a. Trekroner, Sønderborg Slot, Stri
ckers batteri. Lynetten, stalde og ridehuse.
Fortegnelse er indlagt.

1862-89

257

I læg 1882 sag om lynafledere med tegninger og i læg 1884
sag om nyt feltbromateriel.

1890-1927 258

Flere sager om ballontjeneste og fly. Særlige læg om komi
teens ophævelse (1927) og dens organisationsbestemmelser
fra 1856.

1888-1914 259

I pakken en række særlige sager, der har været behandlet ved
komiteen.

1856-1923 260

Forhandlings- og korrespondanceprotokoller for komiteen,
henholdsvis 1856-1914 og 1856-1923.
Endvidere et registratur over behandlede sager og til komi
teen afleverede akter.

1856-66
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1856-68

261

3 bind kopibøger. I 2 af bindene er register.

1868-1923

262

3 bind kopibøger. Uden register.

1849-54

263

Samling af bygningsforslag fundet i den tekniske komites pa
pirer.

1854-67

264

Samling af bygningsprojekter fundet i den tekniske komites
papirer.
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1872-1932

IndkomneskHvelser fra Bibliotekskomiteen.
Ingeniørkorpsets bibliotek og instrumentsamling blev admini
streret sammen og for tiden før 1848 henvises til pakkerne
22-24 i regnskabsarkivet. Efter 1848 og til 1872 kan en del
af de indkonme skrivelser findes ved Den tekniske Komite,
og regnskabet må søges i regnskabsarkivet efter 1848.

1872-90

265

Kvartalsvis opgørelse over tilgangen af bøger.

1891-1932 266

Tilgangen opgjort kvartalsvis og senest månedsvis.
Nr. 2/08 behandler spørgsmålet om en centralisering af de
militære biblioteker.

1849-65

Varia om biblioteker, mest kladder tU regnskab 1849-65.

267
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Indkomne skrivelser fra 1. Ingeniørdirektion.

1867-1924

Direktionen oprettedes ved Kundgørelse for Armeen nr.
56/1867, pkt. 8 og afløste den tidligere Københavns Fortifi
kation (indkomne skrivelser herfra, se pakkerne 72-84). Di
rektionen bestyrede Københavns fæstning, Søbefæstningen,
Amager og Frederiksberg.
1867-68

268

Nr. 14/67 redegørelse for indretningen af Frederiksberg
slot tu officersskole med 6 tegninger, nr. 22/67 plan af Gam
mel Laboratorium (Christianshavn), nr. 43/67 tegning af sky
debaner på Amager (vandledning), nr. 47/67 kalke af Båds
mandsstrædes kaserne m. v., nr. 48/67 tegning af Kongens
bastion m.v. i Fredericia, nr. 51/67 kalke af artilleriskydelinier på Amager, nr. 6/68 tegning af officersskur på
Amager skydebaner, nr. 44/68 tegning af lighuset på Gar
nisons kirkegård, nr. 129/68 plan af Wildersgades kaserne,
nr. 130/68 skitse fra Kastelsgraven (vandstand), nr. 136/68
tegning med profiler af hegn for artilleriets skydebaner
(Amager), nr. 143/68 tegning af latrin på Amager skydeba
ner, nr. 167/68 tegning af badeanstalt ved Citadellet, nr.
191/68 profiler af hegn om artilleriets skydebaner på Amager
og nr. 199/68 tegning af et skur (Inventariedepotets gård ).

1868

269

Nr. 202 kalke af etager på Den classenske Legatskole, nr.
223 kalke af etager i Fortunstok (Citadellet), nr. 227 kalke
af Munderingsdepotets etager (København), nr. 236 tegning
af Enigheds Væm (København), nr. 237 tegning af halvtag
(Kvæsthusgades kaserne), nr. 242 kalke af arealer til skyde
baner på Amager, nr. 281 plan af nyt laboratorium og artil
lerikaserne, nr. 294 kalke af raketbygningen på Laboratoriet
(København). Nr. 296 tegning af etage på Hovedvagten (Kø
benhavn), nr. 314 2 kalker af ny kaserne for artilleriet (Chri
stianshavn) samt 2 almindelige tegninger, nr. 368 plan af
Bornholms ravelin (Kastellet), se også nr. 402, nr. 409 plan
fra Citadellet Frederikshavn (dræn).
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1869

270

Nr. 8 etageplan af forvalterboligen (Fæstningens Material
gård). Nr. 19 detailtegning af varmeanlæg (Proviantgård),
nr. 22 plan af vagtstue på Amalienborg, nr. 25 tegning af
ventesal i Grønningen (sporvej), nr. 54 situationsplan fra
Hørsholm og 4 planer af bygning, nr. 68 kælderplan (Frede
riksberg slot), nr. 84 plan af materialgård i Kastellet (2 stk.),
nr. 110 tegning af kedel i Proviantgård og nr. 132 situationsplan fra Østre Glacis (Kastellet).

1869

271

Nr. 199 plan af arrestbygning i København, nr. 232 tegnmg
af stor sten i Drogden, nr. 242 plan af gammel laboratorium
(Christianshavn), nr. 245 plan af skydebaner (Amager), nr.
264 piloteringsplan fra Tøj hus grunden, nr. 265 kalke af betonblendering (Amager), nr. 280 kalke af etage i det militære
varedepot, nr. 291 tegnmg af varehus (militære varedepot),
nr. 292 tegning af prøvsmur (Amager), nr. 304 profiler af
svenske skibe (sprængningsforsøg), nr. 309 kalke af krudtmagasin (Kalveboderne) og nr. 319 tegning af en torpedo
(selvbevægende).

1869

272

Nr. 320 forslag til anskaffelse af søminer, nr. 330 2 tegninger
til udsalg (militære varedepot), nr. 376 plan af Tøjhuset (Kø
benhavn), nr. 410 tegning af sprængningsforsøg (svensk fre
gat), nr. 415 kalke til eksercerhus (Kastellet), nr. 439 teg
ning af latrin (Tøjhuset) og nr. 455 tegning af sluse (Ama
ger).

1870

273

Nr. 9 tegnmg af tilbygning tH Frederiksberg slot, nr. 10 teg
ning af areal ved gammel Laboratorium, nr. 41 tegnmg af
et hus, nr. 48 kalke fra Trekroner (transport af projektiler),
nr. 77 kalke til eksercerhus m.v. (Kastellet), nr. 125 teg
ning af vej på Frederiksberg slot.

1870

274

Nr. 115 plan af gårdsplads på Frederiksberg slot, nr. 169
kalke af passagen af Amager r avelin, nr. 169 plan fra Tre
kroner (latrin), nr. 176 kalke af travers fra Trekroner, nr.
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1870

274

212 tegning af lighus (Garnisonshospitalet), nr. 212 tegning
af dæmning over graven (Kastellet), nr. 221-222 tegning af
arealer (Amager), nr. 223 kalke af nyt arresthus (Stokhuset,
København) og nr. 248 kalke af Kroneløbet (spærring).

1870

275

Nr. 270 kalke af bygning i Falsters contregarde (Kastellet),
nr. 293 kalke af tilbygning (Frederiksberg slot), nr. 306
kalke af magasinbygning til Laboratoriet, nr. 308 kalke af
boliger i Nyboder, nr. 325 3 kalker (Kommunehospitalet og
Frede riciagades kaserne), nr. 381 kalke af salpeterhus i
Ulrichs bastion og 3 kalker af diverse bygninger på Christi
anshavn samt en oversigtsplan og nr. 386 plan af Fredericiagades kaserne.

1871

276

Nr. 7 tegning til gymnastikskole, nr. 14 kalke af Nordre
Magasin (Kastellet), nr. 15 tegning af betonbrisk (Mellem
fort), nr. 22 kalke af eksercerhus (Bådsmandsstrædes ka
serne) og kalke af magasin tU Ny Laboratorium, ved sam
me sag oversigtsplan over området, nr. 27 kalke til nye
arrester (Ny Artillerikaseme) og nr. 48 2 tegninger fra
Kvæsthus gades kaserne.

1871

277

Nr. 157 tegning af en bygning til 1. Ingeniørbataillon (Østre
Glacis), nr. 160 kalke af betongrav (Amager), nr. 163 kalke
af øminestation på Trekroner, nr. 176 kalke af bestykning
af søforterne, nr. 186 kalke til glødeovn (Tøjhuset), nr. 188
tegning af betongrav (Amager), nr. 201 tegning af Grønlands
krudtmagasin, nr. 203 kalke af dæmning over graven (Kastel
let) og et magasin i Islands batteri (Kastellet) samt 4 kalker
af nybygning i Panterens bastion (Skydeskole) og til Nyt Labo
ratorium.

1871

278

Nr. 253 etageplan af Hovedvagten, København, nr. 331 teg
ning af smedie til 1. Ingeniørbataillon (Østre Glacis) og en
hovedbygning sammested, nr. 377 2 kalker af samme øvel-
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1871

278

sesplads (1. Ingeniørbataillon), nr. 353 2 kalker af huse
til artilleriøvelser på Amager og nr. 390 oversigtsplan af
l. Ingeniørbataillons etablissement ved Kastellet.

1872

279

Nr. 57 skema over styrkeprøver for cement, nr. 58 kalke
til baraklejr på Amager, nr. 116 situationsplan fra Chri
stianshavn, nr. 120 kalke af præsteboligen i Kastellet, nr.
155 tegning af staldbygning i Livgardens kaserne, 2 kalker
fra 1. Ingeniørbataillons etablissement ved Kastellet (sme 
die m.v.) og 3 kalker af nybygning til artillerikaseme på
Christianshavn samt kalke af vagtbygning på Prøvestenen,
nr. 176 kalke af Amagerports passage og nr. 184 kalke fra
Prøvestenen (lynafleder).

1872

280

Nr. 214 plan over København og 6 planer af vejen med broer
m. v. til Refshaleøen samt en plan af hus på Ærtekedelvejen,
nr. 291 situationsplan af vejen til Refshaleøen og nr. 321
plan over digerne ved Mejlgården (Amager).

1873

281

Nr. 6 etageplan af bagbygning i Kronprinsessegades kaser
ne, nr. 58 plan fra Beslagskolen og nr. 161 udkast til ny
Hovedvagt i Kastellet.

1873

282

Nr. 242 aflevering af Hovedvagten i København (Uret bl. a.),
nr. 251 tegning af gasindlæg i Kastellet, bygning i Ulriks
bastion og ombygning af Strickers batteri, nr. 258 tegning
af Holcks bastion (ridebane), nr. 269 tegning af tagrende
til Tøjhuset, nr. 286 tegning af jernbanespor (Tøjhusplad
sen), nr. 298 tegning af vagtbygning i Tøjhuset, nr. 348
tegning af en dæmning mellem Trekroner og Ny Kalkbrænde
ri, nr. 386 tegning af værkstedsbygning i Ulriks bastion,
nr. 396 kalke af areal ved Artillerikasernen på Christians
havn, nr. 416 tegning af Ride- og Beslagskolen, nr. 453
3 kalker (Lynetten, støttemur) og nr. 464 2 kalker af un
derofficersbygninger (Kastellet, Stokhus grund en og Båds
mandsstrædes kaserne).
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1874

283

Nr. 67 kalke (Bådsmandsstrædes), nr. 97 matrikelkort
(Christianshavn), nr. 126 kloakplan (Garnisonshospitalet),
nr. 178 tegning af skur (Gardehusarkasernen), etageplan
- do - en kælderplan (Wildersgade), et bolværk - do - og
kloakplan (Garnisonshospitalet), nr. 179 kalke af Amager
ports ravelin, nr. 197 kalke af dæmning over graven i Ka
stellet (Sjællandsporten), tegning af Strickers batteri og en
smedie (Bådsmandsstrædes), nr. 230 skitse fra Prøveste
nen, nr. 235 kalke af bade indretning (Garnisonshospitalet),
nr. 261 kalke fra Kalveboder Lynette og nr. 313 kalke af
hegn om Rosenborg eksercerplads.

1875

284

Nr. 9 kalke af vagt på Tøjhuset, nr. 14 tegning af lokaler
på Frederiksberg slot (Elevskolen), nr. 132 kalke af latri
ner (Kronprinsessegades kaserne), kalke af hegn og skur
(Quinti bastion), tegning af Lynetten (glacis), tegning af
Strandgadens kaserne, kalke af magasin (laboratoriet) og
kalke af værkstedsbygning (Ulrichs bastion), nr. 149 teg
ning af bygning i Qvinti bastion, nr. 158 tegning af Prins
Carls bastion, nr. 166 kalke af vandafløb fra Prøvestenen,
nr. 277 tegning af Strandgadens kaserne, nr. 289 kalke af
Panterens bastion (nybygning) og nr. 298 kalke af Enhorns
bastion (krudttårn m.v.).

1876

285

Nr. 8 tegning af travers magasin (Trekroner) og nr. 175
tegning af sporanlæg (Qvinti bastion).

1876

286

Nr. 163 tegning af Ulrichs bastion af en nybygning til Labo
ratoriet, smedebygning i Ulrichs bastion, af smedie til ar
tillerikasernen (Christianshavn), en plan af Strandgadens
kaserne, situationsplan af Sofie Hedevigs bastion, tegning
af hegnsmur i Gothersgade, tegning af staldbygning (Artil
lerikasernen) (Christianshavn). Nr. 164 tegning af Enhorn
bastion, nr. 167 tegning af blendering (Amager), nr. 174
kalke af nybygning i Panterens bastion og ved Laboratoriet
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1876

286

(2), nr. 245 kalke fra Qvinti bastion og 2 tegninger (Søminevæsenet), nr. 278 tegning af dækkede vej (Amager), nr. 278
kalker af 48 haver og nr. 398 tegning af sluse ved Qvinti Ly
nette.

1877

287

Nr. 91 tegning af Krudtløbet ved Qvinti bastion, nr. 132 kal
ke af skur ved Laboratoriet og af latriner ved Garnisonshos
pitalet, nr. 141 matrikelkort (Frederiksholms kanal), nr.
147 kort af elevskolens have (Christianshavn), nr. 173 kalke
af ny staldbygning (Artillerikasernen, Christianshavn), 2 kal
ker af magasin til Laboratoriet (flyttes fra Fredericia), nr.
188 kalke fra officerslazaret (København), nr. 191 tegning
af telegrafstation i Qvinti Lynette, nr. 283 kalke af magasin
i Prinsessegade, nr. 290 kalke af magasin på Krudttårnsve
jen (Amager), nr. 328 kalke fra Prøvestenen (Fyrlinier) og
nr. 358 kalke af nyt batteri mellem Ny og GI. Kalkbrænderi.

1878

288

Nr. 59 tegning af staldbygning på Amager, nr. 65 kalke af
Amager Fælled, nr. 98 situationsplan af Krudttåmsvej en
(Amager), nr. 114 tegning af en prøvehøhæk, nr. 133 plan
af Krudttåmsvej en og tegning af magasin, nr. 144 kalke af
Kalvebods magasin og af opsynsbolig ved Dragør, endvide
re af atelier på Proviantgården, materialskur (skydebaner
ne, Amager), tegning af Strandgadens kaserne, kalke af artillerikaseme (Christianshavn) skydebaner på Amager og ny
værkstedsbygning i Ulrichs bastion.

1878

289

Nr. 152 tegning af anlægsbro i Krudtløbet, nr. 258 plan af
Kastellet, nr. 269 kalke af kældre i Proviantgården, nr.
380 3 kalker af inddæmning for skydebaner på Amager og
nr. 381 kalke af træskur for ledefyr (Prinsens bastion i Ka
stellet etc.).

1879

290

Nr. 33 kalke af panserskydeskive, nr. 86 kalke af skydebane
(Amager), nr. 91 tegning med snit i søndre Grønlands magasin
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1879

290

(skrivelsen har flere skitser i anledning af telegraftråds op
bevaring), nr. 109 kalke af Tøjhusgården (nuværende Biblio
tekshave), nr. 113 kalke af Krudtløbshavnen, nr. 135 kalke
af Artillerikasernen (Christianshavn) og Laboratoriet, nr.
154 plan af Langelinie Nordre Toldbod, nr. 176 kalke af slu
se ved Krudttåmsvej (Amager), kalke af vandafledning (Ny
Artillerikaserne og Laboratoriet), kalke af kloak (Sølvgadens
kaserne), kalke af en del af Kastelskirken (skriftestol) og kal
ke af latriner (Livgardens kaserne) og nr. 189 kalke af kedel
hus (Garnisonshospitalet).

1879

291

Nr. 206 kalke af ny værkstedbygning i Ulrichs bastion, nr.
261 kalke af batteri på Lynetten, nr. 266 kalke af skydeba
ner (Amager), magasin i 10. redan, kalke af træmagasinfra
Fredericia til 1. Ingen iørbataillons øvelsesplads, kalke af
panserskive, plan af Kastellet med profiler af gravene, her
til tegninger af hånd mudder maskine (2 stk.), nr. 289 kalke
af Amagerports passage, nr. 296 kalke af farvand om Stub
ben (søuheld) hertil et søkort, nr. 303 kalke af arealer i
Qvinti bastion, nr. 329 kalke af vandafledning for skydebaner
(Amager), nr. 336 tegning af Prøvestenen, nr. 342 plan fra
Garnisonssygehuset og nr. 344 tegning af Qvinti og Charlot
te Amalie bastioner.

1880

292

Nr. 10 tegning af sjækelankre til briske (Strickers batteri
m.v.), nr. 14 2 kalker af pivots (Mellemfortet), nr. 35
2 kalker af arealer (Vester Kvarter), nr. 44 kalke af areal
(Frederiksberg station), nr. 50 plan af Inderreden, nr. 58
kalke af areal på Østerbro (Gardehusarkasernen), nr. 100
kort (Slotsholmen - Christianshavn), nr. 113 plan af areal
(Gardehusarkasernen), nr. 131 tegning af vagtbygning (Fre
deriksholms Kanal), nr. 194 forslag til spiseskur (Skydeba
ner, Amager), tegning af kælderbygning (skydebaner, Ama
ger), kalke af Qvinti bastion (vandafledning) og af smedie
på Trekroner.
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1880

293

Nr. 212 kalke af Strickers batteri (beskyttelse mod projek
tiler), nr. 257 plan fra Garnisonshospitalet, kalke af under
vandsbygning (Faste Batteri) og kalke af værksted (Tøjhuset),
nr. 259 kalke af profiler af kastelsgraven, af kloakplan (Ka
stellet) og brolægning og gadeprofiler, nr. 278 kalke af værk
sted (Proviantgården), nr. 293 tegning af Københavns Ekser
cerhus og Gymnastikskolen, nr. 295 plan af Inderreden, nr.
308 tegning af sengesteder og nr. 312 kalke med Lynettens
bolværk.

1881

294

Nr. 30 kalke af farvandet ved Stubben (søuheld), nr. 124 kalke
af hus til eksplosiver på Laboratoriet og smedie på Prøveste
nen, nr. 170 kalke af arealer ved Qvinti Bastion, nr. 201 kalke
af hus på Refshaleøvejen, nr. 222 kalke af stald og eksercer
hus i Kastellet, nr. 241 kalke af vagtbygning i Kalkbrænderi
batteriet, nr. 267 3 kalker af vaskeborde, nr. 282 kalke af
dæmning udfor Norges ravelin (Kastellet), nr. 307 2 tegninger
af skydeforsøg mod redoute (Amager), nr. 317 kalke fra Krudt
tårnsvejen (Amager), nr. 320 kalke af 6 krudttårne (Amager)
og nr. 340 tegning fra Prøvestenen (lysmaskine).

1882

295

Nr. 14 forslag til bygning for Tøj hus afdel ing (Christianshavn),
nr. 33 plan af Strandgadens kaserne, nr. 141 kalke af et sky
dehus (Tøjhuset) og af et sprøjtehus ved Laboratoriet samt af
et vagthus i Qvinti Lynette.

1882

296

Nr. 183 kalke fra Amager Fælled (Faste Batteri), nr. 251 kal
ke af tilbygning til Hovedvagten i Kastellet, nr. 280 kalke af
passagen af Christianshavns voldgrav (Amagerport), nr. 286
Københavnskort med militære telefoner, nr. 289 kalke af den
civile Materialgård, nr. 297 kalke fra Lynetten, nr. 299 kal
ke af arealer ved Qvinti bastion, kalke af ny staldbygning
(Christianshavn) plan og snit fra Nordre magasin (Kastellet),
eksercer- og gymnastikhus (Faste Batteri) og sommerstalde
(artillerikaserne, Christianshavn) og nr. 314 kalke fra Tre
kroner (lysmaskine).
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1883

297

Nr. 15 kort (København) med militær telefonsystem, nr.
18 kalke af beklædnings mur (Lynetten), nr. 30 kalke af nyt
artillerimagasin (Christianshavn), nr. 73 kalke af sigtestation på Trekroner, nr. 91 kalke af projektørhus på Prøve
stenen, nr. 92 tegning af bolværksskade (Lynetten), nr. 102
kalke af bolig (Christianshavn), nr. 112 2 kalker af beton
blokke (Lynettens kaj), nr. 115 kalke af 2 ammunitionsmaga
siner for Ingeniørregimentet, nr. 117 kalke af skur til kanon
(Mellemfortet), nr. 137 kalke af vagtbygning (Qvinti Lynette)
nr. 139 kalke af tilbygning (Tøjhuset), knaldkviksølvmagasin
(Laboratoriet), pissoir på Trekroner og sprøjtehus (Frede
riksberg Slot) og nr. 147 tegning af spildevandsledning. Tre
kroner.

1883

298

Nr. 153 kalke af depotbygning for 2. Feltartilleriregiment
(Amager) samt brændselsbarak, nr. 160 kalke af Amager
bros passage, nr. 179 kalke fra Arsenal øen og af Elefan
tens bastion, nr. 221 kalke af bolværk (Lynetten), af ma
skin- og kedelhus (Tøjhuset) og af Garnisonssygehus, nr.
255 kalke af lanterne på Prøvestenen, nr. 242 tegning af ny
Gardehusarkaserne (fugleperspektiv) og pindeprojekt, nr.
248 tegning af ovne med 4 diagrammer (ventilation. Garni
sonshospital), nr. 331 tegning af spunsvæg (Kastellet), nr.
352 2 kalker aflette feltværker (Amager Fælled), nr. 365
2 kalker af nyt batteri (Lynetten) og nr. 367 plan af Kastel
let med projekteret bebyggelse af dette.

1884

299

Nr. 20 kalke af Langelinie og Lynetten (stormskader), nr.
37 snit af Fredericiagadens kaserne, nr. 66 2 kalker af
den engelske kirke (Kastellet), nr. 90 2 kalker om samme
sag, nr. 99 kalke af grund i Dronningens gade (Christianshavn),
nr. 110 kalke af artillerikasernen (etageplan, Christianshavn),
nr. 150 forslag til staldbygning (Artillerikasernen, Chrisianshavn), nr. 153 kalke af pissoir (Kalkbrænderibatteriet) og
Strickers batteri samt vejanlæg m.v. (Kalkbrænderibatteri
et og kalke af ændring af vagtbygning (Tøjhuset) og kalke af
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1884

299

kælderbygning (Laboratoriet) og endelig kalke til staldbyg
ning (Artillerikasernen, Christianshavn) og marketenderi?
barak i Færø Redouit. (Kastellets østre clacis).

1884

300

Nr. 173 kalke af redskabshus (Qvinti bastion) og - do - af
latrin samme sted, nr. 207 kalke af etage (Garnisons syge
hus), nr. 208 kalke af bygning til udsalg (Militært Varede
pot), nr. 228 kalke til ændring af GI. Tøj husvagt, nr. 243
kalke af tilbygning til Lynetten, nr. 262 kalke af den engel
ske kirke, grundplan, nr. 317 situationsplan (Fæstningens
Materialgård), nr. 339 kalke med Stokhusgrunden, nr. 387
situationsplan af Kastellet, nr. 341 3 kalker (Lynetten), nr.
378 kalke af projekteret kasernebygning (Kastellet).

1885

301

Nr. 9 kalke af en marketenderibarak i Færø Redouite (Ka
stellet), en Officers- og mandskabs barak, beboelse og bræn
dehus samme sted, nr. 21 kalke af Livgardekasernen (Fre
deriksholms kanal), nr. 24 kalke af projekteret kaserne
(Sølvgadens kaserne), kalke til depotbygning (Kastellet) 2 stk.
nr. 25 kalke til en arkivbygning for Krigsministeriet, nr. 39
kalke af Stokhusgrunden og ligeledes nr. 66, nr. 67 situationsplan af arealet med den engelske kirke, nr. 91 2 kalker af
Garnisonssygehuset (etageplan). Nr. 134 kalke af areal (Refshalevej), nr. 138 plan af Inderreden, nr. 144 kalke af skur
på Quintus og kalke overvandafledning (Amager Fælled), nr.
190 forslag til trappehuse (Tøjhuset) kalke af mansardetage
(snit, inventariedepotet), kalke fra Trekroner (kloak), kalke
af skur i Panterens bastion, kalke af værksted (Laboratoriet)
og kalke af Sofie Hedvigs bastion (flytning af magasin).

1885

302

Nr. 203 kalke af del af Sølvgadens kasernes grund, nr. 207
kalke til varme installation i ny kaserne (Sølvgadens kaserne),
nr. 250 kalke af grunden til den engelske kirke, nr. 267 kal
ke med tegning af ny stald og depotbygning (Sølvgadens kaser
ne), nr. 287 kalke til sirenebygning (Trekroner), nr. 294
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1885

302

kalke af forslag til trykkeri til Rigsdagen (Fredericiagadens
kaserne), nr. 302 kalke af svømmebasin (militær badeanstalt)
ved Langelinie, nr. 304 kalke til springgård (2. artilleri
regiment, Amager), nr. 314 tegning af Norges Ravelin (Ka
stellet), nr. 377 kalke af vandafledning (Husarkasemen), nr.
361 kalke af sluse (Faste Batteri, Amager), nr. 407 kalke
af magasin i Spitzbergen Lynette (Kastellet) og af magasin
for Ingeniørregimentet på Krudttåmsvej en (Amager), nr. 430
kalke af tilbygning (Mellemfortet) og nr. 439 kalke af tilbyg
ning til søminemagasin (Quintus).

1886

303

Nr. 22 kalke af stald- og betjentbygning (Christian den 8. s
palæ), nr. 24 kalke af knaldkviksølvhytte (Laboratoriet),
nr. 55 kalke af Christian den 8. s palæ (Gendarmerikorpset),
nr. 84 2 kalker af Mellemfort (tilbygning etc.) se også 108
(1 kalke), nr. 128 2 kalker (Prøvestenen, ændring), nr. 152
forslag til Charlottenlund batteri med kort over skudfelt og
1 kalke af batteriet, nr. 159 tegning af stald til ny artilleri
kaserne (Amager) og nr. 181 4 kalker af tegnmg til Charlottenlundbatteriet.

1886

304

Nr. 212 2 kalker af tegning til Kastrupbatteri og 1 kort med
skudfelt, nr. 233 kalke til magasin i 6. redan (Amager), nr.
245 kalke med arealet for artillerikasernen og laboratoriet
(Christianshavn), se situationsplan, nr. 251 som desuden
har kalke til ridehus (artillerikaserne, Christianshavn), kal
ke til etage i Garnisonsygehus, kalke til knaldkviksølvhytte
(Laboratoriet), kalke til ændring af værksted (Ulrichs basti
on) og kalke til maskin- og kedelhus (Ulrichs bastion), kalke
til ændring af gammelt værksted (Ulrichs bastion), kalke til
ændring af arbejdsbygning (Ulrichs bastion), nr. 263 kalke
af søminestation (Trekroner), nr. 265 2 kalker fra Charlottenlundbatteriet samt 4 kalker fra samme batteri tU rullebro,
latrin, vagtbygning og ramper, nr. 266 kort over artilleriets
baraklejr (Amager), nr. 280 kalke af køkkenbygning til Husar-
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1886

304

kasernen, nr. 288 kalke fra Trekroner (kabelrende), nr.
297 kalke af forhindringsbane til Husarkasernen, nr. 301
kalke af bro til Charlottenlundbatteriet, nr. 305 3 kalker
til havn og administrationsbygning m. v. (Kalkbrænderibat
teriet), nr. 313 6 kalker fra batteriet ved Charlottenlund
(1 stk.) og Kastrup (5 stk.) og nr. 317 kort (København)
over flytning af Tøjhuset.

1886

305

Opgørelse over grund ejendomme tilhørende staten og be
nyttede af hæren. Nr. 332 kalke af bro til Charlottenlund
batteriet. Nr. 338 kalke af Norgesporten (Kastellet), nr.
373 tegning af briske for 35, 5 cm kanoner (Charlottenlund
batteriet), nr. 385 kalke fra Quinti bastion (slæbested), nr.
398 kalke af stueetage af Stokhuset, nr. 406 kalke af situa
tionsplan (Sølvgadens kaserne), nr. 416 kalke af underoffi
cersbolig (Stokhuset), nr. 422 oversigtsplan over flytning
af Tøjhuset, nr. 424 kalke til lysmaskinehus (Charlotten
lund- og Kastrupbatteri), nr. 450 kalke af Quinti bastion,
nr. 451 kalke fra Prøvestenen (kasematgulv), nr. 469 kal
ke af tøjhusgrunden (geværfabrik), nr. 474 kalke af sirene
bygning (Trekroner), nr. 475 kalke af spunsvæg (flytning
af Tøjhus), nr. 494 beretning om sprængningsforsøg med
kalker (6 stk.).

1887

306

Nr. 18 kalke til magasin i Qvinti bastion, nr. 36 kalke af
oversigtsplan af ny gardehusarkaserne, nr. 37 varme- og
ventilationsplan af kaserne (Sølvgadens), nr. 60 plan af
Lynetten, nr. 71 kalke af Esplanadepavillonen, nr. 93 over
sigtsplan over en del af GI. Husarkaserne, nr. 120 9 kal
ker til et projekt for kaserne til 2 fodfolksregimenter på
Vesterbro, nr. 125 2 kalker af oversigt over kaserne til
Gardehusar- og Ingeniør regimentet, nr. 127 kalke fra Prø
vestenen (trappe og bro), nr. 128 kalke af bygning til Ly
netten, nr. 146 kalke af staldbygning (artillerikasernen
Christianshavn), nr. 158 tegning af ventilation i stalde, nr.
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1887

306

166, kalke fra Fredericiagadens kaserne (udvalgsværelser,
Rigsdagen), nr. 172 kalke til betonbrisk (Kastrup batteri),
nr. 175 kalke til strøelsesskur (artillerikasernen, Chri
stianshavn), nr. 192 kalke til knaldkviks øl vhytte (Labora
toriet), nr. 197 kalke til flytning af magasin i 10. redan
(Amager) og nr. 200 undersøgelse af ny plads for Rideog beslagskolen med kort.

1887

307

Nr. 215 kalke af ishus (Garn is ons sygehus), nr. 232 kalke
af badeanstalt samme sted, nr. 234 kort over Københavns
rhed (vragtønder), nr. 240 kalke (tagværk) og tegning
(staldbygning) af artillerikasernen (Christianshavn), nr.
291 kalke af et 7" løb (Charlottenlundbatteri) og nr. 310
kalke af indhegning (engelske kirke).

1887

308

Nr. 363 kalke af badeanstalt (Garnisonssygehus), nr. 369
kalke af værkstedsbygning (Laboratoriet), nr. 370 kalke
med skytsplacement (søforterne), nr. 378 kalke af Quintus, nr. 386 kalke af gymnastik- og eksercerhus (Faste
Batteri), nr. 387 kalke af Ulrichs bastion, nr. 394 kalke
af tilbygning til målestue (Faste Batteri), nr. 397 over
sigtskalke over Ny Tøjhus, nr. 398 kalke af bolværk
(Ny Tøjhus), nr. 402 kalker af ny staldbygning (artillerikasemen, Christianshavn), nr. 406 kalker af kaserne
for Ride- og Beslagskolen (2), kaserne for 2. artilleri
regiment (10), magasin for artilleriet (1), artillerika
serne, AmagerFælled (3), nr. 420 2 tegninger af artillerikaserne (Bådsmandsstrædes kaserne) og 1 kalke,
nr. 422 kalke fra Prøvestenen (sygebarak) se også nr.
474, nr. 442 kalke af Kastelsgraven, nr. 443 kalke af
projektørstation (Charlottenlundbatteriet) (2 stk.), nr.
478 tegning af artilleriskydebane på Saltholm med 2 kal
ker og nr. 481 3 kalker af barakker (sommerrekrutter,
type).
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1888

309

Nr. 28 3 kalker af Ride- og Beslagskolen, nr. 35 kal
ke af vagten ved Rosenborg, nr. 37 4 planer (Artilleri
kaseme, Båds mandsstrædes), nr. 93 kalke af klubhus
(Langelinie), nr. 102 kalker (4) og tegninger (3) til ny
artillerikaserne for 2. artilleriregiment, nr. 105 over
sigtsplan af arealer (Kalvebodstrand), nr. 178 kalke af
ishus (Garnis ons sygehus), nr. 192 kalke af batteri (Quintus) og nr. 197 kalke af staldbygning (Ny Artilleri kaser
ne).

1888

310

Nr. 211 8 kalker over søforter og kystbatterier med be
stykning, nr. 227 kalke af kaserne og tøjhus (Kalvebod
bastion), nr. 237 kalke af placement af kanon (søforterr
ne) se også nr. 252 med kalke, nr. 247 kalke fra Kalve
boderne (magasin), nr. 265 2 kalker fra Fredericiaga
dens kaserne (tilhørerloger i Folketinget), nr. 288 kalke
af Quinti bastion, nr. 299 kalke af Kalvebodstrand (maga
sin), nr. 303 2 kalker af stendækninger for underrum i
Christiansholmsbatteri og Garderhøjfort m.v. , nr. 326
3 kalker (krudtmagasin. Amager skydebane), nr. 329
2 kalker af fourage magasin (Ny artillerikaserne) samt
4 kalker af marketenderi- og vagtbygning, nr. 369 2 de
tailtegninger af panserkonstruktion (Ivar Hvidtfeldt), nr.
403 2 kalker af skydebaner på Amager, nr. 410 kalke af
terrain ved Kalvebodstrand (geværfabrik), nr. 412 kalke
af brisk (Kastrupbatteri) og nr. 416 kalke af auktionshus
(Laboratoriet).

1889

311

Nr. 14 6 kalker af Charlottenlundbatteriet (3) og Kastrupbatteriet (3), nr. 48 kort og kalke af permanente jordvær
ker (Amager), nr. 71 kalke (Mellemfort, lynafleder), nr.
83 4 kalker af placering af skyts på søforter, nr. 89 13
kalker af kaserne for to fodfolksregimenter og Gymnastik
skolen (Vesterbro), nr. 103 kalke af værkstedsbygning (La
boratoriet), nr. 109 4 kalker af ny artillerikaserne (Ama-
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1889

311

ger), nr. 126 kalke af Inventariedepotet. Nr. 136 kalke
(klædeoplaget), nr. 149 kalke af Krudttåmsvejens for
lægning, nr. 164 2 kalker af officersbygning, 3 kalker
af ridehus, og 3 kalker af fourage magasin og marketen
deri (Ny artilleri kaserne. Amager).

1889

312

Nr. 174 3 kalker af magasiner (Amager) erstatning for
Grønlands magasinet, nr. 175 kalke af vagtbygning (Ny
artillerikaserne), nr. 185 kalke af Christian den 8. palæ
(gendarmerikaserne), nr. 186 kalke af det militære klæ
deoplag (2 stk.), nr. 190 kalke (Fæstningens Material
gård), nr. 191 kalke af batteri (Lynetten), nr. 197 kalke
af sommerstald (artillerikasemen, Christianshavn), kal
ke af vognskur, værkstedsbygning samme kaserne, kalke
af vognskur (Sofie Hedevigs bastion) og kalke (Frederiks
berg slot), nr. 207 kalke af satsbygning (Ulrichs bastion),
nr. 233 kalke af officersstald og af underofficersbygning
(3 stk.) artillerikaserne (Amager), nr. 243 oversigtskal
ke (artillerikaserne, Christianshavn) og barakker her,
nr. 245 kalke fra Kastrup (bro), nr. 257 kalke (Fæst
ningens Materialgård), nr. 259 3 kalker (2. artillerire
giments kaserne), nr. 263 kalke af terrain ved Ulrichs
bastion, nr. 282 4 kalker af magasin for artilleriet (Ama
ger), nr. 286 2 kalker af Heymanns stiftelse for officers
enker og nr. 299 4 kalker (militært klædeoplag).

1889

313

Nr. 313 4 kalker af magasin for artilleriet (Amager), nr.
319 kalke af kort (Amager, kloakledning), nr. 320 kalke
af terrainet Båds mandsstrædes - Ulrichs bastion, nr. 329
kalke af ny artillerikaserne (Christianshavn), nr. 349 kal
ke af areal (afvanding. Amagerbro), nr. 357 kalke (over
sigt) af Nyt Tøjhus, nr. 358 oversigtsplan (Tuborg), kalke
af Tuborg fabrik og kalke af Middelgrundsfort (grundplan),
nr. 360 2 kalker (sygestald, artillerikaserne på Christi
anshavn), 2 kalker (krudtmagasin, skydebaner på Amager,
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1889

313

nr. 364 kalke af staldbygning (artillerikaserne, Amager),
nr. 365 et forslag til kaserne for to infanteriregimenter
og Gymnastikskolen med 8 kalker, nr. 369 3 kalker af
bygning (Nyt Tøjhus), nr. 390 2 kalker fra Middelgrunds
fortet (grundbygning), nr. 408 kalke af bygning for Gym
nastikskolen og nr. 413 belægningsplan (2) og tegninger
af Middelgrundsfortet.

1890

314

Nr. 23 kalke af Middelgrundsfortet, nr. 58 kalke af be
byggelsen ved GI. Husarkaserne, nr. 69 plan af Kastellet
og voldterrainet (Christianshavn), nr. 76 2 blåtryk af
fundering (Middelgrundsfortet), nr. 93 kalke af kanonstand
plads (Faste Batteri) se også nr. 103 (1 kalke), nr. 95
4 kalker (Kastrup batteri), nr. 100 2 kalker af sygestald
(ny artillerikaserne. Amager), nr. 120 1 kalke (Middel
grundsfortet) og nr. 138 søkort af farvand udfor Køben
havn og kalke af sømærke ved Middelgrundsfortet.

1890

315

Nr. 169 kalke fra Trekroner (indstallering af skyts), nr.
171 kalke til stald (Frederiksberg slot), nr. 177 2 kalker
til ændring af Forplejningskorpsets bygning (Fæstningens
materialgård), nr. 186 kalke fra skydebanerne (Amager,
ammunitions magasin), nr. 200 kalke af nødtørftshus, nr.
212 2 kalker (Middelgrundsfortet), nr. 224 kalke af areal
(artillerikaserne, Christianshavn), nr. 240 kalke af Ly
netten, nr. 242 oversigtskalke (artillerikaserne, Christi
anshavn), nr. 279 kalke til værkstedsbygning (artilleri
kaserne, Christianshavn), nr. 280 kalke til 4 barakker
(artillerilejren. Amager), kalke til 2 vaskehuse (Kastel
let) og kalke til latrinhus (Laboratoriet), nr. 290 er pro
jekt til Ingeniørkasernen med 5 kalker, nr. 296 kalke til
forbindelsesbygning (Rigsdagen) og nr. 317 kalke til ud
videlse af Krigsministeriets arkiv.
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1890

316

Nr. 321 2 kalker af batteriet i Charlottenlund og Ka
strup (lysmaskinehus), nr. 324 kalke af blendering (Fa
ste Batteri), nr. 327 kalke til latrinbygning (geværfa
brik på Amager), nr. 334 kalke til tørrestue (Labora
toriet), nr. 345 kalke til haubitzbatteriet (Lynetten), nr.
348 kalke af kikkertstation (Mellemfort), nr. 360 kalke
af sygestald (artillerikasernen, Christianshavn), nr.
365 8 blåtryk (kikkertstation på søforterne), nr. 369
3 kalker (kasernen for Laboratorieafdelingen), nr. 371
kalke af lejligheden (artillerikasernen, Christianshavn),
nr. 378 kalke af sygestald til Ride- og Beslagskolen og
nr. 400 kalke af sygestald (artillerikasernen, Amager),
nr. 401 kalke af forgraven. Amagerbro, nr. 430 kalke
af lys maskinebygningen (Kastrup- og Charlottenlundbatterier), nr. 449 kalke af Trekroner og Prøvestenen
(lynafleder), nr. 456 kalke af Lynetten (2 stk.) (lysma
skine og haubitz batt er i), nr. 471 kalke af værkstedsbyg
ning (artilleriregimentets kaserne, Christianshavn), nr.
476 kort over arealer (Amager Fælled), nr. 500 kalke
af krudtmagasin (Skydebaner, Amager) og 4 kalker af
kaserne for Laboratorieafdelingen.

1891

317

Nr. 16 kalke fra Lynetten (lysmaskine og haubitz batter i),
nr. 19 kalke af kanonværksted (nyt Tøjhus), nr. 21 kalke
fra Prøvestenen (brisk og projektør), nr. 38 kalker fra
Lynetten (2 stk.)(kanonplacement), nr. 53 2 planer
(Bådsmandsstrædes kaserne), nr. 56 kalke af depot
(Bådsmandsstrædes kaserne), nr. 41 kalke af tømmer
skur (Ingeniørregimentet Østre Glacis), nr. 72 5 kalker
til overdækket kikkertstation (Søforterne), nr. 96 kalker
af skydebane på geværfabrikken (Amager) 2 stk. , nr.
99 kalke af bro m.v. til Panterens bastion, nr. 104 sag
om befæstnings anlæg på Amager med 1 kalke, nr. 136
kalker af administrationsbygning (Laboratorieafdelingen)
3 stk. , nr. 163 kalke af Grønningen (legepladsprojekt),
nr. 191 kalke af kikkertsstation (søforter), nr. 198 kalke
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1891

317

af sygestald (artillerikaserne, Christianshavn), kalke
af kulplads (Laboratoriet), kalke af værkstedsbygning
(Faste Batteri), kalke af bolig (Krudttåmsvej), kalke
(Frederiksberg slot), kalke af eksercerhus (Frederiks
berg slot) og kalke af barakker (artillerilejren. Amager).

1891

318

Nr. 216 kalke af krudtmagasin, nr. 226 kalke af Lynetten
(svømmeanstalt), nr. 228 kalker af batterierne ved Char
lottenlund og Kastrup, nr. 229 forslag til opstilling af
35,5 cm kanoner (Charlottenlundbatteriet), nr. 245 kalke
af magasinbygning (Refshalevej), nr. 250 kalker af maga
singruppe til krudt, nr. 260 kalke af Norges Ravelin m.v.
(Kastellet), nr. 271 kalke af artillerikasernen Christians
havn (trappetårn), nr. 282 kalke af patronværksted (Vil
helms bastion), nr. 284 kalke af bolig i Fortunstok i Ka
stellet, nr. 289 kalke af terrain ved artillerikasernen.
Amager (opfyldning m.v.), nr. 303 kalke af Charlotten
lundbatteriet (opstilling af 2 stk. 35, 5 cm kanoner), nr.
306 3 kalker af krudtmagasingrupper, situationsplan
(Bøllegård) og 2 kalker af magasiner, nr. 316 situations
plan (Ryvangen etc.), nr. 330 kalke af kanonplacementer
(Lynetten) 2 stk. , nr. 331 situationsplan Damhussøen (ma
gasin), nr. 338 kalke af Lynetten (projektør og kanoner)
(se også 340), nr. 347 kalke af krudtmagasin, nr. 357 kal
ke af areal i Kastellet (afgivet til Frihavnsbane), nr. 336
kalke af Ryvangen etc. og nr. 373 kalke af Faste Batteri
(signalmast).

1892

319

Nr. 26 projekt til Ingeniørkaserne med 15 kalker (Øster
Fælled og Ryvangen), nr. 39 kalke af del af Krigsministe
riets arkiv, nr. 47 2 kalker af arealer ved Jagtvej, nr.
48 plan af Kastellet, nr. 52 2 kalker af løbebroer (Tre
kroner og Prøvesten), nr. 64 3 kalker af Charlottenlund
batteriet og 1 af Kastrup batteriet, nr. 75 kalke af Søeta
tens hospital, nr. 79 ladningsbygning (Laboratoriet), nr.
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1892

319

82 kalke af magasinbygning (Faste Batteri), nr. 83 kalke
af satsbygning (Laboratoriet) 2 stk. , nr. 84 kalke af pro
jektilstøberi (Ny Tøjhus), nr. 107 2 kalker af tilbygning,
Fredericiagadens kaserne (Rigsdagen), nr. 128 3 kalker
af Ingeniørregimentets øvelsesplads (Ryvangen), nr. 131
kalke fra Mellemfort (hejseværk) og nr. 144 kalke af skur
(Garnisonssygehus)

1892

320

Nr. 163 kalke af overdækket bro (Munderingsdepot), æn
dring af marketenderibygning (Tøjhuset), flytning af mar
ketenderibygning (Laboratoriet), indretning af køkken
(artillerilejren, Amager), skinnevejsanlæg (Laboratori
et) og ændring ved Prøvestenen, nr. 184 kalke ad udvidel
se af briske (Kastrupbatteri), nr. 188 kalke fra Kastellet
(frihavnsbanen), nr. 192 kalke af geværfabrik (Amager),
nr. 196 kalke af bolig (Søetatens hospital), nr. 198 kalke
af udvidelse af skydebaner (Amager), nr. 200 kalke (Fre
deriksberg slot) vaskeborde, nr. 212 3 kalker fra gevær
fabrik (Amager). Nr. 217 tegning af Charlottenlundbatteri
(flytning af kanoner), nr. 243 kalke af areal (Langelinie),
nr. 244 kalke fra Garnisonshospital (kældre) 3 planer og
nr. 269 kalke fra Kastrup- og Charlottenlundbatteri (æn
dring af traverser).

1893

321

Nr. 34 9 kalker af infanterikasernen, Odense, nr. 62 teg
ning fra Mellemfort (skyts), nr. 68 2 kalker af Ingeniør
kasernen (oversigtsplan), nr. 92 kalke af areal (Amager
bro), nr. 102 kalke af forsøgsarrest (Frederiksholms Ka
nal), nr. 105 kalke af Fredericiagadens kaserne (sidebyg
ning), nr. 115 21 kalker til Ingeniørkasernen (Vognmands
marken og Ryvangen), nr. 116 kalke af krudtmagasin ved
Damhus s øen (vandafledning) og nr. 120 tegninger af form
sten til Ingeniørkasernen.
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1893

322

Nr. 136 kalker af ammunitions magasin og salonskydeba
ne (Sølvgadens kaserne), af bolig ved Faste Batteri, nr.
140 kalke af værkstedsbygning (Ny Tøjhus) og 2 tegninger,
nr. 164 kalke af magasin (Krudttårnsvej) og - do - (La
boratoriet), nr. 178 kalke af skinnevej (Laboratoriet),
nr. 179 kalke af magasin (Faste Batteri), nr. 183 kalke
af brusebade (Sølvgadens kaserne), nr. 204 blåtryk af
stenkastning (Mellemfort), nr. 206 kalke af Stokhus are
alet, nr. 207 tegning af Garnisonssygehuset og 232 kalke
fra tagkonstruktion på Garnisonssygehuset.

1894

323

Nr. 8 4 kalker af skydeforsøg (bilag til rapport), nr. 15
4 kalker af de gamle stokhusbygninger, nr. 30 kalke af
Kastellet (Frihavnssporet), kalke til værksted i Falsters
Contregarde (Kastellet), 2 kalker af bolig (Amager Fæl
ledvej), 2 kalker af bolig (Ingeniørkasernen), nr. 52 kal
ke af adgangsvej til Ingeniørkasernen, nr. 64 blåtryk af
standplads for kanoner (Prøvestenen), nr. 96 kalke af
badeanstalt (Sølvgadens kaserne), nr. 100 oversigtskal
ke (Ingeniørkasernen), nr. 111 kalker af latriner (Mel
lemfort), kalke af tilbygning (skydedepot. Amager), kal
ke af latrin (Trekroner), kalke af falderebet og af slæbe
stedet på Lynetten, samt kalke af bolværk i Krudtløbet.

1894

324

Nr. 137 skitse af hus (Amager), nr. 145 kalke af areal
for ledvogteren (Amagerbro) se også 243, nr. 176 kalke
af areal ved artilleriets baraklejr (Amager), nr. 179 kalke
af stald (rideskolen), tegning og kalke af eksercerhus (ar
tillerikasernen, Båds mandsstræde og - do - Amager), nr.
245 25 kalker af Ingeniørkasernen (Vognmandsmarken),
nr. 257 5 kalker fra Ingeniørkasernen, nr. 259 2 kalker
af forslag til eksercerhus (artillerikasernen, Christians
havn), projekteret hingstestald til Rideskolen og nr. 261
plan (kalke) over fordeling af haver (Ingeniørkasernen).
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1895

325

Nr. 5 kalke af Prøvestenen (rækværk), nr. 31 kalke af
Kastelskirken (varmeanlæg), nr. 97 2 tegninger af Sølv
gadens kaserne, nr. 137 kalke af mobiliseringsmagasin
(Prinsessegade), kalke og skur (Faste Batteri), nr. 144
kalke til forbindelsesbygning (Fredericiagades kaserne)
og nr. 146 plan af Bagsværdfort (belægningsplan).

1895

326

Nr. 183 kalke fra Kastellet (salonskydebane. Nordre Ma
gasin), nr. 200 3 kalker til administrationsbygning, 5
kalker til Marketenderibygning, 5 kalker til kasernebyg
ning og 2 kalker til staldbygning (alt Ingeniørkasernen),
nr. 212 kalke til administrationsbygning (Ingeniørkaser
nen), nr. 223 kalke til skytsmagasin (Faste Batteri) og
nr. 259 20 kalker til ny Gardehus arkaserne (Østerbro).

1896

327

Nr. 20 kalke af desinfektionsovn (Garnisonssygehus), nr.
27 plan af kaserne i Frederiksholms Kanal (se også nr.
87), nr. 117 23 kalker til ny Gardehusarkaserne (Øster
bro).

1896

328

Nr. 146 foto og pjece om trehjulet lastvogn (hestetrukken),
nr. 224 kalke af ændring af skydebaner på Amager og nr.
277 kalke til marketenderi (Faste Batteri).

1897

329

Nr. 21 tegning af friholderværk (Middelgrundsfort), nr.
63 kalke af Elefantens bastion (Christianshavn), nr. 124
4 kalker af boliger (geværfabrik), nr. 151 oversigtskalke
(Ingeniørkasernen), nr. 169 kalke til skur (Laboratoriet),
3 kalker til bageovne (Kastellet), nr. 175 kalke til for
stærkning af kasematter (Trekroner) 2 kalker, nr. 192
kalke af GI. Tøjhusvagt, nr. 193 kalke af del af GI. Tøj
husareal, nr. 208 3 kalker (Ny Gardehusarkaserne), nr.
209 kalke af sidebygning (Fredericiagades kaserne), nr.
211 kalke af erstatningsbygning for rømmede i GI. Tøj
hus, nr. 215 2 kalker fra Charlottenlundbatteri (opstil-
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1897

329

ling af kanoner) og nr. 256 kalke til vandledning (Prøve
stenen og Mellemfort).

1898

330

Nr. 16 5 kalker (erstatningsbygning for GI. Tøjhus), kal
ke af Ingeniørregimentets øvelsesplads (nye magasin), nr.
52 kalke med Nørre-, Øster- og Blegdamsfælleder, nr.
59 kalke af gadenet (Ny Husarkaserne), nr. 127 kalke fra
Livgardens kaserne, skur til artillerikaserne (Amager)
og til vaskehus m. V. (artillerikaserne, Christianshavn)
og nr. 237 kalke til skur (Faste Batteri).

1899

331

Nr. 23 kalke af arealet til geværfabrikken m.v (Amager),
nr. 73 2 kalker af brødfabrikken (Kastellet), nr. 120 kal
ke af areal (geværfabrik), nr. 134 kalke af drikkevands
ledning (Kastellet), kalke af bygning i Sofie Hedevigs ba
stion, nr. 158 kalke af Sølvgaden-Rigensgadesarealet
(2 stk.) og nr. 2o5 kalke af nybygning i stedet for sprængt
(Laboratoriet).

1900

332

Nr. 50 kalke af ladningsbygning (Enveloppevej), nr. 110
kalke af skur (Nyt Tøjhus, Amager), nr. 140 9 kalker
til nyt epidemisygehus (Nørre Fælled), nr. 177 tegning
af Christianshavnslinien (sporvej), nr. 181 9 kalker af
nyt epidemihospital, nr. 186 tegning af Gardehusarkaser
nen (situationsplan) og nr. 190 4 tegninger af epidemihos
pital (arkitekt Dahlerups kritik).

1901

333

Nr. 13 2 kalker til skydehus (geværfabrik), nr. 65 kalke
af areal til Seruminstitut, nr. 72 kalke af epidemihospi
tals areal, nr. 163 kalke af hus ved Amagermagasinerne,
3 kalker af skure etc. ved Ingeniørkasernen, kalke af nyt
magasin i stedet for sprængt (Laboratoriet), kalke til
brusebadbygning (Laboratoriet), kalke af militær brød
fabrik (Kastellet), kalke af toiletter (Garnisonssygehus),
nr. 202 tegning af areal på Amager (vandafledning), nr.
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1901

333

214 kalke af areal (Amager, bag geværfabrik) og nr. 227
kalke af Fredericiagades kaserne (Rigsdagen, etageplan).

1902

334

Nr. 6 kalke af træbro ved Ulrichs bastion (over Stadsgra
ven), nr. 57 kalke og tegning af arealer og veje (geværfa
brik, Faste Batteri), nr. 107 4 kalker (tilbygning til Fre
dericiagades kaserne), nr. 110 kort over Amager Fælled,
nr. 115 situationskalke (Seruminstituttet), nr. 116 plan
af Frederiksberg slot, nr. 149 2 tegninger til ødelagt
bygning (Laboratoriet), nr. 171 6 kalker af rigsdagsbyg
ningen (Fredericiagades kaserne) se også nr. 238 med
1 tegning, nr. 242 tegninger af vej til Langebro, nr. 271
kalke af ændring (Fredericiagades kaserne) se også nr.
292 og nr. 296 kalke af militær brødfabrik (Kastellet).

1903

335

Nr. 38 plan af Frederiksberg slot, nr. 41 kalke af bruse
badeanstalt (Laboratoriet), nr. 42 tegning af kostforplej
ningsbygning (artillerikaserne. Amager), nr. 43 kalke
af fælleshusholdningsbygning (Ingeniørkasernen), nr. 144
kalke af skur (Livgardens kaserne), nr. 155 kalke af
Vognmandsmarken, nr. 107 kalke af gård til feltgymna
stik (Gothersgade), nr. 174 kalke af trappehus (artilleri
kasernen, Amager), nr. 179 kalke af vej ved 4. og 5.
Redan (Amager, magasin), nr. 253 2 kalker til hus
holdningsbygning (Husarkasernen), - do - Sølvgadens ka
serne med 4 kalker og 4 planer, se også nr. 266 med 1
kalke, nr. 271 kalke af skure (artillerikaserne, Chri
stianshavn) og nr. 287 kalke af udvidelse af gløderibygning (Laboratoriet).

1904

336

Nr. 25 kalke af tilbygning til husholdningen (Gardehusar
kasernen), nr. 29 kalke af skydemur (geværfabrik), nr.
38 kalke af magasin (Valby Fælled) se også nr. 52 med 2
kalker, nr. 41 kalke af vej (Langebro-Geværfabrik), nr.
64 kalke af husholdningen (Ingeniørkasernen), nr. 70 plan
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1904

336

afvej (Langebro, Faste Batteri), nr. 95 kalke af areal
(Amager, opfyldning), nr. 118 6 planer i anledning af
GI. Tøjhus overgang til Kulturministeriet, nr. 144 kal
ke af marketenderi (artillerikaserne. Amager), nr. 149
plan i anledning af magasinbygning (Frederiksberg slot)
nr. 181 tegning af snedkerværksted (Ny Tøjhus), nr. 184
tegning af udvidelse af Enveloppevejen (Amager), nr. 205
tegning af areal med magasin (Amager) og nr. 213 teg
ning af kanonværksted (Ny Tøjhus) (tilbygning).

1905

337

Nr. 20 en oversigtskalke af arealet Islands Brygge, Ama
gerbrogade, nr. 23 sag om Amager Fælled og retten til
at bruge den med ældre dokumenter i afskrift og kopi af
kort 1843, nr. 30 kalke af desinfektionsanstalt (Garni
sonssygehus), nr. 50 tegning af tilbygning (Geværfabrik),
nr. 69 tegning (5 stk.) fra Ny Tøjhus, nr. 70 2 kalker
fra Garnis ons sygehus et (indlæg af W. C.), nr. 90 teg
ning af husholdningsbygning (Husarkasernen), nr. 97
5 tegninger vedrørende magasiner m. v. (Frederiksberg
slot), nr. 112 tegning af kanonmagasin (Ny Tøjhus) samt
arbejdsbygning, nr. 141 kalke af pudseskur (Ingeniørka
sernen), magasin (Inventariedepot) og opholdsrum på
Enveloppevej, nr. 163 tegning af kontorbygning (Ny Tøj
hus), nr. 175 tegning af arealer til vej (Amager), nr. 178
tegning af værksted (Ny Tøjhus), nr. 182 tegning af hegn
(Ny Tøjhus), nr. 208 2 kalker (Garnisonssygehus), nr.
230 tegning af vognskur (Ny Tøjhus), nr. 240 oversigts
skitse af Ingeniørkasernen og nr. 262 kalke (Ny Tøjhus,
oversigtsplan).

1906

338

Nr 47 tegning af administrationsbygning (Ny Tøjhus), nr.
57 etageplan fra Frederiksberg slot, nr. 62 situationsplan
(Seruminstitut), nr. 95 kalke (Livgardens kaserne), nr.
193 plan af Frederiksberg slot, nr. 228 kalke fra Amager
bro og nr. 246 kort fra Amager (flytning af Faste Batteri)
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1906

338

og hertil en tegning.

1907

339

Nr. 48 oversigtskalke (Husarkasernen), nr. 93 plan af
en del af Slotsholmen (GI. Tøjhus), nr. 100 plan af Sølv
gadens kaserne, nr. 103 6 tegninger af gymnastikhuse
i København, nr. 108 kalke af skur (Laboratoriet), nr.
114 tegning fra Proviantgården (Generalstaben), nr. 116
tegning af gi øderiet (Laboratoriet), nr. 134 oversigts
plan af Ny Tøjhus nr. 203 indlagt pjece om kolonihave
spørgsmålet, nr. 216 tegning af kostforplejningsbygninger
(Christianshavn og Amager) se også nr. 231 (2 kalker),
nr. 241 kalke fra søndre magasin (Kastellet) og nr. 245
kalke af kostforplejningsbygning (artillerilejren Amager).

1908

340

Nr. 17 en plan af kostforplejningsbygning (artillerikaser
nen, Christianshavn), nr. 32 kalke af kostforplejning (artiller ilej ren, Amager), nr. 41 kalke af depotrum (Sølv
gadens kaserne), nr. 66 tegning af pistolskydebane (Garde
husarkasernen), nr. 86 plan af arealer (Amager Fælled
vej), nr. 111 kalke af strandareal (Valby Fælled), nr. 134
tegning af laboratorium (Garnisonssygehus), nr. 147 teg
ning af trappe (Gymnastikskolen), nr. 151 tegning af ke
delanlæg (Garnisonssygehus) og nr. 209 2 tegninger af
bygning til artilleriets tekniske tjeneste (Amager Boule
vard).

1909

341

Nr. 11 kalke af GI. Tøjhusgrund. Nr. 13 plan af kasernen
i Frederiksholms Kanal, nr. 16 kalke fra Langebrogade,
nr. 17 kalke af areal på Amager Fælled (midlertidig fly
veplads), nr. 4 0 tegning af marketenderibarak (artilleri
lejren, Amager), nr. 45 3 tegninger af kostforplejning
(Kastellet), nr. 55 6 tegninger (erstatning for afgivelser
til Rigsarkivet), nr. 62 tegning af areal ved Lyngbyvej Vognmandsmarken, nr. 65 matrikelkort (Svanemøllen),
nr. 72 plan af Tøjhuset (modelsamling), nr. 78 skitse af
Amager Fælled, nr. 81 9 tegninger til Gustafskirken

- 103 -

1909

341

(Kastellet), nr. 84 plan af Langebrogade og nr. 91 teg
ning af GI. Tøjhusgrund (stakit etc.).

1909

342

Nr. 115 tegning af bro i Ryvangen, nr. 125 tegning af
tørreri (Garnisonssygehus), tegning af magasin (artil
lerikasernen, Christianshavn), tegning af skur (kaser
nen, Frederiksholms Kanal), nr. 153 tegning af Provi
antgården, nr. 156 tegning af ammunitions magasin (Ry
vangen), nr. 157 tegning af sporanlæg (Ny Tøjhus), nr.
163 tegning (Seruminstituttet), nr. 203 tegning af admi
nistrationsbygning for artilleriets tekniske tjeneste,
vagtbygning og kontorbygning for artillerigeneralen m. v. ,
nr. 223 5 tegninger til værkstedsbygning m. v. (Labora
toriet) og ny- og tilbygning til Ny Tøjhus. Nr. 224 teg
ning til kontorbygning (Faste Batteri), nr. 225 2 belæg
ningsplaner (Sølvgadens kaserne), kos tforplejnings byg
ning (Sølvgadens kaserne), 2 tegninger fra Garnisonssyge
hus, nr. 228 etageplan fra administrationsbygning (ar
tilleriets tekniske tjeneste), nr. 237 spildevandsplan
(Kastellets arrest) og nr. 245 oversigtsplan (Amager
Boulevard).

1910

343

Nr. 19 plan (udvidelse af stald. Gardehusarkasernen) og
rekrutkaserne samme sted, nr. 23 tegning til skur i Ama
gerbro ravelin, nr. 30 tegning over grunde ved Frederi
cia, nr. 47 tegning af Christianshavns fælled (flyveplads),
nr. 52 tegning til bygning over en vej (Laboratoriet), nr.
59 tegning af areal til Seruminstitut, nr. 68 skitse af lej
ren ved Borris, nr. 84 spildevandsplan (Gustavskirken),
nr. 143 betænkning om Krudttårnsvejens åbning (med kort)
og nr. 187 tegning af tilbygning (ny smedie. Husarkaser
nen).

1910

344

Nr. 196 tegning af ændring af magasin (Amager), nr. 207
tegning af lejlighed (Strandgadens kaserne), nr. 213 teg-

104 -

1910

344

ning af tørreanlæg (Garnisonssygehus), nr. 261 tegnmg
(Proviantgården), nr. 268 tegning af hytter (eksercer
plads, Odense), nr. 275 4 tegninger af krudtmagasin
(lynafleder), nr. 288 kalke af Christianshavns fæstnings
værker (høslet), nr. 297 blåtryk af krudtmagas in (Ran
ders) 2 stk. , nr. 300 tegning af aerodrom (Christians
havns fælled) 3 stk. , nr. 309 tegning af infirmeri (Sølv
gadens kaserne), nr. 311 tegning af garage til aerodrom
(Christianshavns fælled), nr. 325 plan af kasernen (Næst
ved) 6 stk. , se også nr. 226 med 1 plan, nr. 329 2 teg
ninger af barakker (Jægersborg), nr. 347 2 tegninger til
kasernen (Næstved) og nr. 356 tegning af areal (svensk
kirke ved Kastellet).

1911

345

Nr. 17 3 tegninger til barakker i Jægersborg, nr. 20
tegninger af nybygning (Ny Tøjhus), nr. 40 tegning af Arr
resødallejren (kloak), nr. 41 tegning af kornetskolen (Kron
borg), nr. 52 4 planer af husarkasernen (udvidelse), nr.
66 plan af vej (Ingeniørkasernen), nr. 105 tegning af kost
forplejning (Kastellet), nr. 125 blåtryk af barak til lej
ren ved Mols, nr. 138 tegning af bolig (Kronborg), nr.
150 tegning af spilbom, nr. 173 tegning af depot (Næstved)
og nr. 178 tegning af areal på Amagerbro (have).

1911

346

Nr. 204 tegning af skovriderlodden (Arresødal), nr. 207
tegning af Enveloppevej (opfyldning), nr. 216 2 tegninger
af kasernen i Næstved (udvidelse), nr. 217 oversigtsplan
af Jægersborglejren, nr. 220 tegning af barak i Melbylejren, nr. 221 tegning af en del af Garnisonens Kirkegård,
nr. 233 tegning af kostforplejning (Kastellet) se også nr.
261 med 1 tegning, nr. 242 tegning af stald (husarkaser
nen), nr. 268 tegning af Kastellet (spildevandsledninger),
nr. 274 plan af kaserne (Næstved), nr. 285 tegning af mar
ketenderibygning (artillerikasernen, Christianshavn), nr.
300 5 tegninger af ombygning (Ingeniørkaserne), nr. 320
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1911

346

blåtryk af kedel (Sølvgadens kaserne), nr. 328 tegning
af areal (Amagerbro), nr. 338 tegning af bygning fra ka
sernen i Næstved, nr. 340 afvandings pi an (Amagerbro),
nr. 349 tegning af barak (Jægersborg), nr. 358 tegning
til magasin (Viborg og Ålborg), nr. 370 matrikelkort (Jæ
gersborg).

1912

347

Nr. 2 4 tegninger af barakker (Melby og Arresødal), nr.
9 tegning af magasin (Stausdal, Bornholm) 2 stk. , nr.
12 tegning af Fredericia fæstningsarealer (eventuel af
levering), nr. 20 tegning fra Ny Tøjhus, nr. 24 tegning
til springgård (Næstved) samt sygestald, nr. 35 tegning
af diverse kældre i Borris, nr. 36 tegning af benzinde
pot (Ny Tøjhus), nr. 37 tegning og kort om udvidelse af
Jægersprislejren, nr. 40 4 tegninger af barak (Borris),
nr. 97 kalke af en del af Kastelsgraven, nr. 109 tegning
af Fredericia fæstnings arealer, nr. 132 tegning af Koldinghus Staldgård, nr. 140 etageplaner (Proviantgården),
nr. 154 7 tegninger af depotbygning m.v. i Ålborg og
Viborg, nr. 175 tegning af magasin (Ny Tøjhus), nr. 176
blåtryk af Oldenborg bastion, Fredericia (telegrafstæn
ger) og nr. 1 81 tegning af barak (Melby).

1912

348

Nr. 244 tegning af maskinhus (Laboratoriet), nr. 302
7 tegninger af depotbygning i Viborg og Ålborg, nr. 316
tegning af vagtbygning (Næstved) 2 stk. , nr. 320 tegning
af magasin (Ny Tøjhus) og nr. 333 tegning fra Ride- og
Beslagskolen.

1913

349

Nr. 3 blåtryk af barak ved Marseilisborg, nr. 11 tegning
af hangar (Christianshavns fælled), nr. 49 tegning af Fre
deriks hospital (Gardehusarkaserne), 2 tegninger af Liv
gardens kaserne og 1 af eksercerpladsen og 1 af eksercerhuset i Gothersgade, nr. 54 oversigtsplan af militære are
aler (Nyborg) ind. skydebaner med 2 situationsplaner, nr.
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1915

354

Nr. 239 7 tegninger af diverse kaserner eller lejre
(brandforsikring), nr. 254 tegning af Sølvgadens - Rigens
gades arealet, nr. 265 tegning af benzindepot (flyveplads,
Christianshavns Fælled), nr. 277 kort (skydebane, Næst
ved), nr. 279 plan af flyveplads (Søværnet), nr. 283 plan
af Jægersprislejren og tegning af smedie her, nr. 285
tegning af fænghættefabrik, (Laboratoriet) 2 stk. , nr.
291 oversigtskalke (Bådsmandsstrædes kaserne), nr. 329
ligeledes, nr. 331 situationsplan (Livgardens kaserne),
- do - af lejrene i Værløse, Sandholm og Høvelte, nr. 341
tegning af bro (Sjælsø), nr. 353 tegning af 8. Ingeniørkom
pagnis barak (Ryvangen), nr. 354 tegning af Amagerbro
passage (gennemløb), nr. 367 tegning af gi ødeovns anlæg
(Laboratoriet), nr. 376 skitse fra GI. Tøjhus, nr. 389
plan af Redanvej (Amager), nr. 391 plan af Ryvangen og
af 10. Ingeniørkompagnis barak, nr. 392 tegning af ma
gasinbygning (Tøjhuset), nr. 395 tegning af sygestald
(Ride- og Beslagskolen), nr. 413 tegning af magasin (La
boratoriet), nr. 418 tegning af barak (Frederiksberg
slot) og nr. 426 14 skitser af diverse etablissementer
(brandforsikring).

1916

355

Nr. 18 tegning af barak (Frederiksberg slot) og nr. 24
tegning af magasin her samt oversigtsplan for barakker
(Rosenborg eksercerplads), nr. 33 tegning til magasin
(Laboratoriet), nr. 45 tegning af øvelsesplads (Sjælsø),
nr. 53 tegning af halvtag (Inventariedepotet), nr. 71
tegning af areal (Kronborg, aflevering), nr. 73 tegning
af magasin (Ny Tøjhus), nr. 76 plan af Kronborg, nr.
81 tegning af radiohytte (Ryvangen), nr. 121 tegning af
stalde (Jægerspris), nr. 122 tegning af areal (Amager
Fælled), nr. 126 tegning fra Kastellet (brødfabrik), nr.
127 tegning af værksted (flyveplads, Christianshavn
Fælled), nr. 131 tegning (øvelsesplads. Sjælsø) se og
så nr. 134 med tegning, nr. 132 tegning af magasin
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1916

355

(Ny Tøjhus), nr. 138 tegning af Christianshavns Fælled,
nr. 140 tegning af værkstedsbygning (Ny Tøjhus), nr.
156 tegning af bade (skolen på Kronborg), nr. 157 teg
ning af brødfabrik (Kastellet, bade), nr. 168 tegning af
montagehal og hangarer (flyveplads, Christianshavn
Fælled) og nr. 184 tegning af stokhus pi ad s en, Nyborg
med ældre dokumenter om ejendomsretten.

1916

356

Nr. 205 tegning af lagerbygning (Ny Tøjhus), nr. 242
skitse fra Amager, nr. 255 situationsplan (Bådsmands
strædes kaserne), nr. 263 plan over Ride- og Beslag
skolen , nr. 287 situationsplan (Amager, ballonskur),
nr. 301 tegning af barak (Viborg), nr. 312 tegning af
hærderi (Ny Tøjhus) og nr. 328 tegning af Sølvgadens
kaserne m.v. , nr. 336 tegning af magasin til jernbane
hjælpe mate riel (Ryvangen), nr. 351 tegning af Jægers
borg kaserne, nr. 359 tegning af garage og varmeværk
(Ny Tøjhus), nr. 363 oversigtsplan af areal (Amager),
nr. 371 10 tegninger til nyt garnisonssygehus, nr. 384
plan over flyveplads (Christianshavn Fælled), nr. 386
plan fra Randers Tøjhus 2 stk. , nr. 400 plan af Sand
holmlejren, nr. 401 plan fra Frederiksberg slot (la
triner m.v.), nr. 409 tegning af skur (artillerikaser
ne, Amager), nr. 411 tegning af areal (Christianshavns
Vold, vuggestue), nr. 412 tegning af prøveanstalt (La
boratoriet), nr. 426 kalke af Christianshavns Fælled,
nr. 428 kalke af Gothersgades eksercerhus og nr. 434
tegning af badebyg)iing (Nyt Garnisonssygehus).

1917

357

Nr. 9 tegning til bygning for håndvåbenkontrol (Ny Tøj
hus), nr. 16 tegning til staldbygning (Slagelse), nr. 26
tegning til benzintank (Ny Tøjhus), nr. 43 tegning af
støvledepot (Næstved), nr. 45 tegning af hangar (Chri
stianshavns Fælled, opvarmning), nr. 50 tegning af kost
forplejningsbygning (Ingeniørkasernen), nr. 66 plan af
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1917

357

eksercerplads (Viborg), nr. 73 tegning af areal (8. re
dan, Amager), nr. 77 tegning af ovne til brødfabrik (Ka
stellet), nr. 108 tegning af fabrik for aeroplaner (Ama
ger), nr. 109 tegning til barak (Hald og Horserød), nr.
121 tegning af sygeplejerbygning (Nyt Gamisonssygehus)
6 stk. samt tegning af centralvarmeovn, se også nr. 127
med 2 tegninger og nr. 134 med 9 tegninger (øvrige byg
ninger) og nr. 150 4 tegninger af hangar (Odense).

1917

358

Nr. 151 tegning af Amagerbro passage, nr. 177 af bade
anstalt (Viborg), nr. 178 s itu at ions pi an (Sjælsø), nr. 193
oversigtsplan (8. redan), nr. 274 18 tegninger af nyt
garnisonssygehus, nr. 290 plan af kasernen (Næstved),
nr. 296 tegning af hangar (Ringsted), nr. 299 tegning
af barak (Christianshavn Fælled), nr. 331 matrikelkort
(Dragør) 2 stk. , nr. 368 tegning Kastellet (rundsav), nr.
374 tegning af bolig (Kronborg) og nr. 379 kalke fra 9.
Ingeniørkompagnis barak (Ryvangen).

1917

359

Nr. 381 28 tegninger af nyt gan is ons sygehus og nr. 382
4 tegninger af samme, nr. 422 5 blåtryk af barakker
(interneringslejr, Odense) og nr. 439 tegninger af bolig
(skydebanerne, A mager).

1918

360

Nr. 11 plan af kasernen i Næstved (afløb), nr. 23 etage
plan (Proviantgården), nr. 25 oversigtsplan (skydebaner,
Amager, afspærring), nr. 33 2 kalker (administrations
bygning, Holbæk.kaserne), nr. 38 tegning af areal (Fre
dericia), nr. 43 6 planer af Frederiksberg slot (vandind
læg), nr. 57 tegning af Christianshavns volde, nr. 69 kalke
af Elefantens bastion (Christianshavn), nr. 71 6 tegninger
af nyt Garnisonssygehus, nr. 72 plan af kloak (Frederiks
borg slot) og kalke af Herluf Trolles tårn, nr. 80 plan af
Kommandantgården (Rønne), nr. 124 tegning af krudttårns
vagten, nr. 150 blåtryk af barak (Mols), nr. 164 tegning
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1918

360

fra Wildersgades kaserne (W. C.), nr. 182 tegning fra
husarkasernen (W. C.), nr. 186 plan af kostforplejning
(Næstved), nr. 188 etageplan (Kronborg) og nr. 189 kort
fra Amager (regnvand s grøft).

1918

361

Nr. 235 tegning af septictank (flyveplads, Christianshavns
Fælled), nr. 263 tegning af bolig (skydebaner, Vording
borg), nr. 269 diverse piecer om varmeanlæg med teg
ninger (nyt Garn is ons sygehus) samt 2 planer, nr. 274
blåtryk af kostforplejning (Viborg), nr 277 tegning af
ammunitions magasin (Skydeskolen) samt 6 planer til ny
rideskole (Søndersø).

1918

362

Nr. 306 2 planer af kostforplejning i Holbæk, nr. 313 blå
tryk af barak i Strib, nr. 317 kalke af skur (Århus), nr.
318 31 tegninger af nyt Garnisonssygehus (Nørre Fælled),
nr. 319 situationsplan (Mols), nr. 327 tegning fra skole
i Slagelse, nr. 347 tegning fra kasernen i Holbæk, nr. 354
oversigtsplan (Nyboder m.v.), nr. 380 kalke (Inventarie
depotet), nr. 382 tegning fra kostforplejning, (Ingeniørka
sernen), nr. 384 tegning af areal (Amager), nr. 408 teg
ning af øvelsesplads i Ryvangen (nyt magasin), og nr. 413
sag om gamle skanser (Bornholm) med redegørelse for
ejerforhold.

1918

363

Nr. 449 36 tegninger af nyt Garnisonssygehus, nr. 458 2
tegninger til maskinværksted (flyveplads. Amager), nr. 476
tegning af Inventariedepotet og nr. 515 25 tegninger af nyt
Garnis onssygehus.

1919

364

Nr. 52 3 tegninger af ventilationsanlæg (Garnisonssygehus),
nr. 88 tegning fra Ingeniørkasernen, nr. 93 6 tegninger af
barakker til Jægerspris, nr. 107 2 tegninger (skydebaner.
Amager), nr. 116 tegning af springgård i Næstved (afvanding),
nr. 12 4 etageplan (kaserne i Roskilde), nr. 151 tegning af
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1919

364

areal (Amager), nr. 155 tegnmg af Hærens Tekniske
Korps bygninger (Amager), nr. 168 tegning af skiveopstilling (Amager), nr. 182 tegning fra Ingeniørkasernen
og nr. 196 2 tegninger af barakker (Værløse).

1919

365

Nr. 206 blåtryk af krudtmagasin (skydebaner. Amager),
nr. 215 tegning af sygebarakker (Nørre Fælled), nr. 228
2 tegninger af kloaker (Sølvgadens komplekset), nr. 234
tegning af areal (Amager), nr. 258 tegning af areal (Klø
vermarksvej, Amager), nr. 263 tegning af areal (Krudt
tårnsvej), nr. 273 tegning af areal ved Artillerivej (Ama
ger), nr. 289 13 tegninger af s andstens arbejd er ved
Garnisonssygehuset, nr. 290 tegning af øvelsesplads (Sjæl
sø), nr. 341 tegning af Korsør søbatteri og nr. 347 kalke
af areal (Amager Fælledvej), nr. 368 tegning af vagtbyg
ning til artillerikasernen (Holbæk), nr. 378 tegning af
areal (Christianshavn), nr. 392 2 blåtryk fra Tøjhuset
i Randers, nr. 418 plan af bolig (Garnisonssygehuset),
nr. 448 oversigtsplan (flyveplads, Christianshavns fæl
led) og nr. 462 tegning af mandskabsbygning (fodfolkska
serne, Holbæk).

1920

366

Nr. 39 tegning af bolig (Randers Tøjhus), nr. 53 plan fra
vagtbygning (2. artilleriafdeling), nr. 117 tegning af areal
til lejren ved Høveltegård, nr. 128 plan af Jægersborg kas<
ne, nr. 146 5 kalker til Viktoria stiftelsen ved Kastellet,
nr. 153 oversigtsplan af areal, Nørre Fælled (Sygebarakke
nr. 164 kalke af matrikelkort (Amager Fælledvej) se også
nr. 165, nr. 169 kort af Høveltegård, nr. 186 tegning af
barakker (Fredericia), nr. 204 blåtryk af bolig i Viborg,
nr. 220 tegning af sporanlæg (Flyveplads, Christianshavn
Fælled) og nr. 221 plan af bolig (Jægersborg).

1920

367

Nr. 227 sag om de gamle skanser på Bornholm og bilagt
ældre dokumenter i afskrift, nr. 232 plan af lejlighed Hel-
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1920

367

singør (kometskolen), nr. 263 tegning fra Inventariedepotet (Christianshavn), nr. 283 plan af Rigens gad en s
komplekset, nr. 327 plan af Korsør Søbatteri, nr. 339
tegning af areal ved Artillerivej, nr. 395 tegning af bade
anlæg, (Ingeniørkasernen), nr. 405 plan af Kronborg gla
cis, nr. 411 tegning af stald (Frederiksberg slot), nr.
416 tegning af sabel (selvoprillende skede), nr. 425 teg
ning af Strandgades kaserne og nr. 442 tegning af officersbygning (2. artilleriregiments kaserne).

1921

368

Nr. 20 2 tegninger af Kastelskirken (tagværket), nr. 21
tegning fra kasernen i Næstved, se også nr. 39, nr. 38
tegning af hovedvagt (Kastellet), nr. 42 oversigtsplan af
Citadellet i Fredericia, nr. 45 matrikelkort (Amager
Fælled), nr. 64 oversigtsplan af Ingeniørregimentets øvel
sesplads, nr. 70 plan af Båds mands s træd es og tegning af
patronmagasin (Laboratoriet) 4 stk. , nr. 77 oversigtsplan
af Fredericia, nr. 83 tegning af elværk (Værløse), nr. 85
matrikelkort fra Randers (Tøjhusets ejendomsforhold) med
historisk redegørelse og et kort og kopi af diverse doku
menter, nr. 93 tegning af bygning (Jægersborg) 2 stk. ,
nr. 94 tegning fra Proviantgården (trykkeri), nr. 105
kort og tegning af krudtmagasin (Auderød), nr. 109 over
sigtsplan af Kastellet, nr. 136 tegning af bygning (artille
rikaserne, Amager), nr. 144 tegning af gødnings gruber
(husarkasernen), nr. 145 matrikelkort (Amager Fælled),
nr. 146 matrikelkort fra Fredericia og nr. 147 oversigts
plan (Amager Boulevard).

1921

369

Nr. 161 2 kort fra Holbæk (badeanstalt), nr. 167 tegning
af bolig på Faste Batteri, nr. 170 kort af Københavns bane
gård, Vognmandsmarken, nr. 184 9 tegninger af nyt Gar
nisonssygehus, nr. 201 tegning af marketenderibygning
(artillerikasernen. Amager), nr. 212 tegning af Øster Vold
gade, nr. 221 tegning af skure (Ny Tøjhus), nr. 224 tegning
(2 stk.) af sanitetsudstyr (Garnisonssygehuset) og 24 teg-
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1921

369

ninger af sanitets- og vandinstallationer (samme sted),
nr. 231 tegning af kostforplejning i Ålborg og nr. 253
blåtryk af køkkenbygning (Garn is ons sygehus et).
NB: I særligt læg er som bilag til nr. 184 en bog om
Frederiksberg kommunes hospitals- og forsørgelsesvæ
sen 1914.

1921

370

Nr. 277 tegning fra Sølvgadens kaserne (Hovedgesims),
nr. 283 3 tegninger fra nyt Garnisonssygehus, 3 teg
ninger (belysning) og 2 tegninger samme sted (veje),
nr. 342 tegning af bolig (Frederiksberg slot), nr. 349
4 tegninger af døre etc. (nyt Garn is ons sygehus), nr.
375 tegninger fra kasernen i Næstved, nr. 383 tegning
af indgangsparti (Hoven, Tøjhuset i Randers), nr. 388
12 tegninger af erstatnings bygning (på artillerikaser
nen, Amager) for bygning i Frederiksholms Kanal, nr.
404 tegning af marketenderi (Laboratoriet), nr. 435 teg
ning af vandingstrug (Ingeniørkasernen) og nr. 442 teg
ning af Fuglsølejren (Oversigtsplan).

1922

371

Nr. 14 2 tegninger af skydebaner ved Sjælsø, nr. 25
tegning af afvanding af Utterslev Mose, nr. 31 plan af
Hillerødholm (rideskole), nr. 54 situationsplan (Statens
Gymnastikinstitut), nr. 56 tegning af kloak (Ryvangen),
nr. 59 tegning af mindestøtte ved Randers Tøjhus (Gene
ral Moltke), nr. 64 tegning fra Krudttårnsvejen (Amager)
og nr. 108 plan (Nyt Garnisonssygehus).

1922

372

Nr. 112 planer fra Sølvgadens kaserne. Livgardekaser
nen (2 stk.). Gardehus arkas ernen (3 stk.). Ingeniørka
sernen (2 stk.), Sønderborg kaserne (3 stk.), Haderslev
kaserne (2 stk.), lejren ved Tønder (3 stk.), Kasernen
i Odense (2 stk.), kasernerne i Århus og Randers (5 stk.)
samt 3 typetegninger (alt i forbindelse med en kommissi
onsbetænkning), nr. 116 oversigtsplan (Amager Boulevard),
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1922

372

nr. 130 tegnmg af grovs medie (Ny Tøjhus), nr. 114
tegning af hindrings bane, nr. 154 tegning af areal (Amager Fælledvej) og nr. 155 tegning af areal ved Ar
tillerivej (Amager), nr. 165 2 planer af arealer til
eksercerplads for Gardehusarregimentet, nr. 179 teg
ning fra Kastellet (W. C.), nr. 183 kort (Amager Fæl
led), nr. 208 tegning af barak (Jægerspris) og nr. 222
plan af krudttårn (Krudttåmsvejen. Amager).

1922

373

Nr. 236 tegning til kloak (Randers), nr. 244 kort over
Kronborg glacis (stormskade), nr. 261 tegning af 7.
redan (Christianshavns vold), nr. 272 og 338 kort fra
Borris, nr. 279 plan af laboratoriebygning (Christians
havn), nr. 283 matrikelkort fra Amager (Seruminstitut),
nr. 284 blåtryk af kedelanlæg (Garnisonssygehus), nr.
299 tegning af stald i Kastellet (garage), nr. 333 teg
ning af areal ved Amager Boulevard, nr. 365 3 blå
tryk fra Fredericia (reparation af høfter), nr. 387 teg
ning af areal til Kongelig Mønt, nr. 392 tegning af Mun
deringsdepot, nr. 398 kalke af ridehus (Holbæk), nr.
400 19 tegninger af bygning etc. i forbindelse med fly
vepladser, nr. 413 tegning af Rideskolens ændring til
gy nmas tikskole, nr. 429 plan af bygning i fodfolkska
sernen (Holbæk), nr. 433 situationsplan, artillerikaser
nen på Amager m. v. , nr. 434 tegning af søen i Ryvangen
(dybder) og nr. 437 tegning af areal (Artillerivej, Ama
ger).

1923

374

Nr. 8 tegning af barak (Jægerspris), nr. 15 tegning af
skur (Rideskolen), nr. 16 tegning af Hovedvagten m. m.
Fredericia, nr. 18 plan af vagten (Amalienborg), nr. 19
tegning af areal (Amager Boulevard), nr. 21 tegning af
magasin (Laboratoriet), nr. 22 tegning af magasin (sky
debaner, Amager), nr. 23 tegning af køkkenbarak, Mel
by, nr. 34 tegning af Kronborg glacis (kystsikring), nr.
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1923

374

45 tegning af vandværk (Værløse), nr. 47 matrikelkort
(Amager, Mønten), nr. 66 kalke (Munderingsdepotet),
nr. 75 plan fra Frederiksberg slot (beboelse) (2 stk.),
nr. 90 plan af Rideskolen (ændring til gymnastikskole
og munderingsdepot), nr. 92 3 tegninger fra Rønne
(Kommandantgård og Arsenalet), nr. 102 kalke (Ingeni
ørkasernens køkken), nr. 105 plan af officiantafdeling
(GI. Garn is ons sygehus), nr. 109 8 tegninger til Nyt
Garnisonssygehus, nr. 126 kort (Sjælsø, grusafhent
ning), nr. 127 plan af idrætsbaner (Værløse, Landstor
men), nr. 130 tegning af areal (Artillerivej, Amager),
nr. 142 plan fra Kastellet (W. C.), nr. 149 tegning af
badebro (Roskilde), nr. 150 udkast til fodfolkskaser
ne (11 tegninger) og artillerikaserne (12 tegninger),
nr. 167 skitse af gavl (Livgardens kaserne, plakattav
ler) og nr. 170 oversigtsplan (Amager).

1923

375

Nr. 176 tegning fra Kastellet (garage), nr. 179 plan af
Forplejningskorpsets bygning (Frederiksholms Kanal),
nr. 187 matrikelkort (Kongelig Mønt), nr. 193 over
sigtsplan af areal (Amagerbro), nr. 213 tegning af klo
ak (Husholdningen, Viborg), nr. 219 kalke fra Amager
bro ravelin (kirke), nr. 228 17 tegninger af projekt
til artillerikaserne og 20 tegninger til projekteret fod
folkskaserne, nr. 236 tegning af areal (Amagerbro),
nr. 238 blåtryk af kedelanlæg (Garnisonssygehus), nr.
246 tegning af vaskehus (skydebaner. Amager), nr. 249
2 tegninger (artillerikasernen, Amager), nr. 253 ma
trikelkort (S t. Magleby), nr. 255 tegning af Gymnastik
sal (Værløse), nr. 257 plan af kostforplejningsbygning
(Kronborg), med foto, nr. 260 kalke (Artillerivej), nr.
263 tegning Kastellet (W. C.), nr. 269 sag om Christi
ans Plejehus med adkomstdokumenter, nr. 270 et sæt
fotos af længe af Livgardens kaserne (revner i mure),
nr. 272 skitse af areal (Artillerivej, Amager), nr. 289
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1923

375

situationsplan (Melby), nr. 297 oversigtsplan (Nyt Gar
nisonssygehus), nr. 299 skitse af 7. redan (Amager),
nr. 302 situationsplan m. V. (rytterkasernen, Næstved)
3 stk. , nr. 304 tegning af terrain (Langebro), nr. 327
foto (brødfabrik, Kastellet), nr. 329 sag om hjemmel
til arealer for Randers Tøjhus (afskrift af dokument
med tegning), nr. 347 plan af lejlighed i GI. Garnisons
sygehus.

1923

376

Nr. 357 etageplan Nørrejyske Tøjhus i Randers, nr. 369
11 tegninger om salg af kaserner (Frederiksholms Ka
nal, Strandgade og Wildersgade i København og Divisions
kommandobygningen i Roskilde), nr. 374 tegning af St.
Magleby (krudttårn), nr. 389 plan fra artillerikasernen,
(Amager), nr. 402 plan af kaserne for Livgarden (Jægers
borg) 2 stk. , nr. 403 4 tegninger fra kaserne i Næstved
(rideskole og befalingsmandsskole), nr. 408 tegning af
omklædnings- og vaskerum (Ny Tøjhus), nr. 417 6 teg
ninger af lokaler til filmsforevisning (diverse kaserner),
nr. 418 2 tegninger (Laboratoriet, gaskammer), nr. 445
7 tegninger af magasiner (Odense, Ringsted og Holbæk),
nr. 451 skitse af skilt, nr. 452 skitse af gadebelysning
(Nyboder), nr. 463 plan af beboelse (Fæstningens Materi
algård), nr. 476 plan af Rigensgade m.v. , nr. 481 4 teg
ninger Odense (kaserne og flyveplads), nr. 495 kort, Hjør
ring (depoter), nr. 503 plan af fabrik for forbindssager
(Nyt Garnisonssygehus), nr. 507 4 tegninger Holbæk og
Ringsted (Munderingskamre) med 2 skitser, nr. 510 teg
ning af areal ved Kongelig Mønt, nr. 512 plan fra Krudt
tårnsvej, Amager og nr. 527 kort over kasernen i Frede
riksholms Kanal.

1924

377

Nr. 21 tegning til et trotylsmelteri nr. 24 tegning af are
al (Kongelig Mønt), nr. 196 tegning af arealet syd for Is
lands Brygge, nr. 216 tegning af officiantafdeling ved Nyt

- 118

1924

377

Garn is ons sygehus og nr. 232 2 tegninger til nye værk
steder for automobil- og pladearbejde.

1925

378

Nr. 74 tegning af spiltove (Gardehusarkasernen) og nr.
265 tegning af garage til Ny Tøjhus.
NB: Pr. 1. november 1925 ophævedes 1. Ingeniørdirek
tion og afløses af Ingeniørdirektionen.
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1867-1925

Indkomne skrivelser fra 2. Ingeniørdirektion.
Direktionen afløste den tidligere Kronborg Fortifikati
on den 22. september 1867, og under denne sorterede
Sjælland uden for København. 1. april 1898 fik direk
tionen Københavns Søbefæstning samt Københavns fæst
ning underlagt.
Fra 1. april 1910 fik direktionen Københavns Landbe
fæstning og selve København i bestyrelse, indtil direk
tionen 1. november 1925 gik ind under Ingeniørdirek
tionen.

1868

379

Nr. 28 kalke af Kronborg, nr. 67 tegning af geværka
pel (se også nr. 69), nr. 101 tegning fra Quintus, nr.
139 tegning og pjece om en felttelegraf, nr. 147 kalke
af dæmninger (Prøvesten), nr. 150 tegning af lynafle
der til diverse søforter (København), nr. 151 tegnmg
af latrin (Mellemfort), nr. 153 tegning af diverse bund
miner med forsøgsrapport, nr. 158 matrikelkort (Ar
resødal) og kalke af magasiner her, nr. 166 tegning af
pissoir (Mellemfort), nr. 177 rapport med tegning af
bundminer, nr. 207 kalke af mineforsøg (Drogden),
nr. 225 kalke af bygning (Frederiksværk), nr. 232 kal
ker (3) af skydebaner (Kronborg m. v.) og nr. 334 teg
ning af sprængningsforsøg.

1869-70

380

Nr. 21/69 kalke af matrikelkort (Arresødal), nr. 82/69
tegning af krudtmagasins placering (Frederiksværk) og
nr. 131/69 tegning af krudtmagasin (Auderød). Nr. 3/70
kalke af Nysø i Teglstrup Hegn (skydebane), nr. 44/70
tegnmg af magasin i Frederiksværk (lynafleder).
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1871

381

Nr. 34 kalke af skydebaner (Helsingør), nr. 75 tegning
af krudtmagasinets beliggenhed (Frederiksværk) 2 stk.

1872-73

382

Nr. 9/72 kalke af ridehus (Næstved), nr. 56/72 tegning
af stald (Næstved), nr. 75/72 tegning af tagværk (kaser
nen, Kronborg). Nr. 99/73 kalke af kommandantgården
i Rønne (stald) og nr. 108/73 tegning af pumper på Kron
borg Hovedvold (brand).

1874-75

383

Nr. 73/74 tegning af tagværk (Jægersborg), nr. 147/74
kalke af musikstue (Kronborg). Nr. 60/75 tegning af pud
seskur (Kronborg, nr. 92/75 kalke af Kronborgs arealer
(høslet) og nr. 102/75 tegning af brandpumper (Kronborg).

1876

384

Nr. 21 tegning af fløj af Kronborg (etageplan).

1877-78

385

Nr. 146/77 kalke fra kasernebygning (Frederiksværk).
Nr, 92/78 kalke af lejren i Dyrehaven, nr. 100/78 kalke
af krudtmagasin (Frederiksværk), nr. 118/78 kalke over
krudtmagasins placering (Frederiksværk), nr. 135/78
kalke fra Korsør Søbatteri, nr. 195/78 kalke af kystsik
ring (Kronborg).

1879-80

386

Nr. 159/79 rapport fra artilleriskydekursus med kalke af
feltværksted. Nr. 86/80 kalke af vagt- og arrest bygning
(Næstved).

1881-82

387

Nr. 168/81 matrikelkort over krudtmagasiner (Frederiks
værk) og nr. 178/81 2 kalker af vandledning til Kronborg.
Nr. 121/82 kalke af vagt- og arrestbygning (Næstved) og
nr. 133/82 kalke af Kronborgs arealer og øvelsesplads
Teglstrup hegn (høslet).

1883-84

388

Nr. 78/83 kalke af marketenderibygning (Kronborg), nr.
103/83 kalke af ride hus (Næstved). Nr. 59/84 kalke af
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1883-84

388

skydebane (Stenbæksholm), nr. 61/84 2 kalker af haver
(Kronborg), nr. 62/84 kalke af snit i volden (Kronborg),
nr. 88/84 kalke af latrin (Kronborg), nr. 89/84 kalke af
ridebane (Hørsholm), nr. 136/84 beretning om Christi
ansborgs brand og nr. 155/84 kalke over brandsluknings
anlæg på Kronborg.

1885

389

Nr. 63 tegning af marketenderi (Kronborg), kalke af krudt
tårn (Frederiksværk), nr. 106 kalke over Kronborg (kloak)
og nr. 113 6 kalker af projekt til sekondløjtnants s kole
(Hørsholm).

1886

390

Nr. 34 situationsplan (kaserne, Næstved), nr. 45 kalke
af krudtmagasin (Frederiksværk), nr. 88 kalke af Frede
rik HI bastion (Kronborg), nr. 95 2 kalker af bygning (Hu
sarkaserne, Jægersborg), nr. 105 kalke af marketenderi
bygning (Kronborg), kalke af krudtmagasin (Frederiksværk),
delplan af Kronborg og snit af tag på eksercerhus (Kron
borg), nr. 152 kalke fra Kronborg (vand- og gasledning),
nr. 166 kalke af Kronprinsens bastion (Kronborg), nr.
197 kalke af kaserne i Næstved, (situationsplan), nr. 213
plan fra Sorgenfri (lokaler til Gendarmerikorpset) og nr.
223 kalke af Kavallerstalden (Hørsholm).

1887

391

Nr. 45 plan af skolekaserne (Kronborg) 3 stk. , nr. 103
kalke af krudtmagasin (Frederiksværk), nr. 107 kalke af
bataillonslejr (Frederiksværk), nr. 119 kalker af kronværket (Kronborg) 10 stk. (sekondløjtnantsskole), nr. 121 kal
ke af gitterport (Kronborg), nr. 128 tegning af spærfag
(Kronborg, skolen), nr. 232 plan og snit af tårnet i Korsør
og nr. 241 kalke af stenglaciet ved Kronborg.

1888

392

Nr. 37 kalke af afspærring (Kronborg), nr. 96 situations
plan (Fredericia), nr. 129 oversigtsplan (Næstved), nr. 200
kalke af skydebane (Teglstrup Hegn) og nr. 216 3 kalker af
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1888

392

udvidelse af kaserne (Næstved).

1889-90

393

Nr. 15/89 6 kalker af projekteret kaserne ved Kronborg,
nr. 39/89 kalke af snit i barak, nr. 44/89 skitse fra loft
etage (Kronborg), nr. 48/89 2 kalker af projekteret ka
serne ved Kronborg, nr. 56/89 kalke (officersbygning,
Frederiksværk), nr. 150/89 kalke af Korsør søbatteri og
nr. 159/89 kalke af vagtbygning (Frederiksværk). Nr.
13/90 kalke af areal (Jægersborg), nr. 34/90 plan af ha
ver (Kronborg), nr. 58/90 kalke af Kommandantgårdens
areal m.v. (Rønne), nr. 96/90 kalke af areal (Jægers
borg), nr. 168/90 skitse af etager på Kronborg, nr. 184/90
kalke fra Store Stald (Hørsholm), nr. 193/90 kalke af mar
kørskærme (Teglstrup Hegn).

1891

394

Nr. 8 kalke af skydebaner, Teglstrup Hegn, 2 stk. , nr.
12 2 oversigtsplaner (Hørsholm), nr. 72 kalke med
plan og snit af Store Stald (Hørsholm), nr. 109 kalke af
spildevandsledning (Lyngby), nr. 116 kalker af kystbat
teri (Avedøre Holme) 2 stk. , nr. 145 tegning af kaser
nen, Frederiksholms Kanal, nr. 152 kalke af areal
(Brøndbyvester), nr. 165 matrikelkort (Brøndbyøster),
nr. 171 kort af areal (Islemark), nr. 176 2 kalker af
kort over Christiansholms batteriet, nr. 197 kalke af
Fortunfortet. Nr. 202 kalke af Christiansholmsbatteriet,
kalke af Helsingborg ravelin (Kronborg) og kalke af de
potbygning, Teglstrup Hegn. Nr. 212 3 kalker af For
tunfortet, nr. 279 kalke og kort over Christiansholm
batteri, se også nr. 287 (kort), nr. 324 kalke af artil
lerimagasin (Charlottenlund), nr. 336 2 kalker og 1 kort
over projekteret batteri (Storeholmen), nr. 343 kalke af
gennemløb under Klampenborgbanen 2 stk. og nr. 367
kalke af tårn på fort ved Gammelmosegård.
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1892

395

Nr. 23 kalke af krudtmagasin (Vestencienten) 2 stk. ,
nr. 24 kalke af Christiansholmsbatteri, nr. 35 tegning
af boring (Fortunfort), nr. 46 kalke af fort (Gammelmo
segård) 2 stk. , nr. 47 2 kalker (krudtmagasin, Husumog Vestencienten), se også nr. 71 (magasin til lysmate
riel) 2 stk. og magasin til lysmateriel (Garderhøjfort)
samt - do - Buddinge, nr. 82 kalke af lejr (2. artilleribataillon), nr. 92 kalke af barak (Melby), nr. 98 tegning
af areal (Vangede m.v.), nr. 102 kalke af barakker
(2. artilleribataillons lejr), nr. 104 1 kort (Gladsaxeog Bagsværdforter), nr. 128 kalke af Christiansholms
batteri, nr. 134 kalke af Bagsværdfort 3 stk. og nr. 135
kalke til magasin, nr. 136 2 blåtryk af ventilation (Lyngbyfort) og nr. 168 kalke af areal ved Jægersborg skole.

1892

396

Nr. 181 kalke af brændselsskure (Kronborg) og kalke af
værkstedsbygning m. V. (Næstved), nr. 182 3 kalker
(Fortunfort) og 1 kalke (Garderhøjfort) alle om lys, nr.
195 kort over Avedøre batteri og Hvidørebatteri, nr. 200
kalke af baraklejr bag Vestfronten, nr. 201 4 kalker af
Gladsaxe- og Bagsværdfort, nr. 205 kalke af skydehus
m.v. (Tegls trup Hegn), nr. 208 2 kalker af GI ad saxefor t
og 2 kalker af Bagsværdfort, nr. 253 kalke af Kommandantr
gården (Rønne) og kalke af areal i Knudsker (embedsjord
med bygningsbeskrivelse), nr. 291 fotos af betonforsøg,
nr. 300 kalke fra Lyngbyfort (inskription), nr. 304 kalke
af bygning, Fredensborg, nr. 309 kalke af 12 cm kanon
tårn, nr. 314 5 kalker af kikkertstationer til landbefæst
ningen, nr. 325 kalke af Avedørebatteri og nr. 337 in
struks for oversvømmelser i landbefæstningen.

1893

397

Nr. 37 kalke af Fortunfortet (sti), nr. 40 kalke af forsøgsbrisk (Amager Fælled), nr. 44 kalke af forsvindingstårn
(Gladsaxe-Bagsværdforter), nr. 97 kalke af Egby-Husumvejen, nr. 156 kalker af magasin (batteritog) se også nr.
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1893

397

164 med 2 kalker og nr. 274 med 2 kalker af kraner
(3 stk.), nr. 163 kalke af smedie (Jægersborg), nr. 176
kalke af ringledning (skydebaner, Teglstrup Hegn), nr.
192 kalke af souterrain (Flagbastionen, Kronborg), nr.
307 kalke af telefonledning (2. Ingeniørdirektion), nr.
314 kalker af vagtbygning (Næstved) 2 stk. og af port
nerbolig (Kronborg) 2 stk. , nr. 323 kalke af bolig (Avedørebatteri), nr. 324 kalke af ammunitions optræk (Land
befæstningen), nr. 325 kalke af arrest (Fredensborg) og
nr. 333 kalke af krudtmagasin (Landbefæstningen).

1894

398

Nr. 9 kalke dels af arrest og dels af rekvisitrum (Fre
densborg), nr. 27 samlede dokumenter om arealer til
Landbefæstningen, nr. 34 kalke af kasemat (Garderhøj
fortet, lys), nr. 49 kalke af bolig (opsyn med Gladsaxefort m. fl.), nr. 99 kalke af skydevold (Bagsværdfort),
nr. 109 kalke af magasin (Landbefæstningen), nr. 115
kalke af magasin (stenlag over dette), nr. 124 kalke
over Fureå, 2 stk. , nr. 131 kalke af badeanstalt (Sus
åen), nr 168 kalke af Tinghøj batteri, nr. 188 kalke
af telefonledning (2. Ingeniørdirektion), nr. 22o 2 kal
ker af 9 cm batteri, nr. 224 tegning af Garderhøjfortet,
nr. 242 kalke af bygning (Hørsholm), nr. 288 kort og 4
kalker af blendering (Tisvilde) i 2 eksemplarer.

1895

399

Nr. 27 tegning af krudtmagasin (Landbefæstningen) 2 stk.
nr. 28 tegning af en del af Lyngby, nr. 36 kalke af lad
ningsanbringelse i magasiner, nr. 44 kalke af kraner
(Gladsaxe- og Bagsværdforter), nr. 74 kalke af værkstedsr
bygning (Landbefæstningen), nr. 98 kalke af baraklejr, nr.
99 tegning af broer (Land befæstn in gen), nr 152 kalke af
del af Hillerød-Frederiksværkbanen, nr. 154 kalke af
skansetype, nr. 207 kalke af vej (Frederiksværk), nr.
228 kalke af bolig (Bagsværdfort), nr. 230 kalke af dæm
ning (Klampenborg station), nr. 261 3 kalker af stengla-
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1895

399

ciet (Kronborg), nr. 267 tegning af pejlinger (oversvøm
melseskanal, Husum), nr. 276 kalke af skydebane (Rønne),
nr. 290 kalke af stigbordstræk (Harrestrup å).

1896

400

Nr. 11 kalke fra Fortunfort (Lysmaskine), nr. 16 kalke
fra Tinghøjbatteri, nr. 38 tegning af skiveopstilling (Røn
ne), nr. 45 kalke af areal (Næstved), nr. 98 kalke af ma
gasin (Avedøre), nr. 181 kalke fra Lyngbyfortet, nr. 183
kalke af vej (Frederiksværk), nr. 210 rapport om over
svømmelsen (Landbefæstningen), nr. 221 kalke af krudt
magasin (landbefæstning) og nr. 233 kalke af maskinkasemat(Lyngbyfort).

1897

401

Nr. 21 kalke af bro over kanalen i Lyngby, nr. 38 kalke
over magasin i Lyngbyfort, nr. 41 skitse og 2 tegninger
af viadukt (Roskilde, ødelæggelse), nr. 64 kalke aflejr
(Avedøre), nr. 76 kalke af kloak (Avedørelejren), nr. 86
2 kalker fra Store Staldbygning (Hørsholm), nr. 95 kalke
fra voldgraven (Husum), nr. 162 kalke af skorstene (Kron
borg), nr. 176 4 tegninger af skydebane (Rønne), nr. 180
kalke af krudtmagasin (Landbefæstningen) og nr. 207 kalke
af bølgebliksrum (Landbefæstning).

1898

402

Nr. 25 3 kalker af bolig (Næstved), nr. 28 kalke af kost
forplejningsbygning (Kronborg), nr. 102 kalke af spærre
bomme (Søbefæstning) 2 stk. , nr. 123 kalke fra Trekroner
(forstærkning), nr. 130 2 kalker af Quintus havn, tegning
af magasin. Trekroner og tegning af skudsikkert rum (Land
befæstningen), nr. 146 5 tegninger til briske (Søbefæstningen)
se også nr. 169 med 3 tegninger, nr. 171 2 tegninger af
kommandostation etc. (Søbefæstningen), nr. 194 tegning af
vandledning (Prøvesten og Mellemfort), nr. 198 kalke af
areal (1. redan) og nr. 201 kalke af jernbane ved Christir
ansholmsbatteri.
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1899

403

Nr. 47 2 kalker af ”telefonhus” (Middelgrundsfort), nr.
58 7 tegninger af flydebomme (spærringer, Søbefæst
ning), tegning af bølgebryder (Trekroner og Mellemfort),
tegning af gitre til escarpemure (Søbefæstningen) samt
kalke (Søminestation, Prøvesten), nr. 74 tegninger og
kalker af depoter (Landbefæstningen), nr. 101 tegning af
maskinhus (Trekroner), nr. 113 tegning fra Aved ørelej
ren, nr. 118 kort og 4 tegninger af magasin (Landbefæst
ning), nr. 139 kalke fra Lyngby (bro), nr. 140 kalke af
lamperum (Christiansholmsbatteri), nr. 162 tegning af
projektilskabe (samme batteri) og nr. 179 kalke af maga
sin (Ræveskovsbakken).
'

1900-01

404

Nr. 10/00 tegning af barakker ved Husum 2 stk. og nr.
88/00 tegning af barak (Kastrupbatteri). Nr. 16/01 kalke
af krigsfyrs anbringelse (Middelgrunden og Prøvestens
fortet), nr. 56/01 2 fotos af pæleormsangreb (Middel
grundsfort), nr. 77/01 kalke af vagtbygning (Lynetten),
nr. 122/01 10 tegninger af skudsikre rum (Landbefæst
ningen), nr. 131 tegning af Quintus havn, af barak (Kastrupbatteriet) af brisk på Middelgrundsfort og tillige
kran, af kasemebygning (Mellemfort), af skudsikre rum
(Landbefæstning) og af magasin (Christiansholmsbatteri),
nr. 148/01 tegning af bølgebliksrum (Landbefæstning),
nr. 152/01 kalke af vandledning (Gentofte), nr. 167/01
kalke (Prøvesten, tætning af kasematter) og nr. 181/01
kalke af batteri (Frihavnen).

1902

405

Nr. 5 tegning af latrin (Christiansholmsbatteri) se også
nr. 17 med kalke og nr. 40 med tegning, nr. 89 om eta
blering af oversvømmelser (Landbefæstningen) med skit
ser, nr. 111 kalke af badeanstalt (Kalkbrænderihavn), nr.
113 tegning af batteri (pkt. XIV), nr. 117 4 tegninger af
krudtmagasin (Landbefæstning) + 2 tegninger, nr. 156
tegning af dør og vindue til krudtmagasin og af 2 magasiner
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1902

405

nr. 165 tegning af Christiansholmsbatteri, nr. 165
tegning af Christiansholmsbatteris glacis, nr. 198
tegning af barak (Kastrup batteri), nr. 229 tegning
af krudtmagasin (med beregning), nr. 266 7 tegninger
(Landbefæstnings armering), nr. 279 3 tegninger af
dæknings skjolde (Søbefæstning), nr. 283 tegning med
pejling af vandstand i kanalen mellem Lyngby- og
Bagsværdsø og nr. 311 kort over kanalen fra stem
meværket til Lyngby sø.

1903

406

Nr. 8 tegning af skyttegrav (Landbefæstning), nr. 16
4 tegninger af nivellement af Landbefæstning, nr. 25
tegning af areal syd for Dyrehaven (byggeplads), nr.
41 tegning af pigtrådsspærring (Landbefæstning), nr.
43 tegning af areal syd for Dyrehaven (med betænk
ning til Generalstaben), nr. 69 5 tegninger af skud
sikre rum (Landbefæstningen), nr. 74 tegning af grav
(Avedørebatteri), nr. 89 2 tegninger af flydebom- og
pigtrådsspærring (ved Køge Bugt), nr. 105 kalke af
nivellement (Lyngby) og nr. 106 16 tegnmger af sik
ringsarbejder ved Søbefæstningen med betænkning.

1903

407

Nr. 128 2 tegninger af krudtmagasin (Landbefæstning),
nr. 143 tegning fra Quintus havn (fortøjning), tegning
af stakit (Kalkbrænderibatteri) og barak ved Charlotten
lund batteri, nr. 169 tegning fra Ordrupkratbatteri (sky
deskår), nr. 189 2 tegninger af batteri (Avedøre-Husum),
nr. 205 tegning af Charlottenlundbatteris grund, nr. 244
redegørelse for armeringsarbejder (Landbefæstning) med
tegninger og skitser, nr. 254 tegning af magasin (Land
befæstning), se også nr. 287 med tegning, nr. 312 teg
ning af Charlottenlundbatteris areal, se også nr. 314
med tegning, nr. 323 2 tegninger af magasin (Landbe
fæstning, lynafledning) og nr. 328 tegning af magasin
(Avedøre, kanoner).
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1904

408

Nr. 2 tegnmg af batteri (Landbefæstning), nr. 17 teg
ning af batteri (Landbefæstning), nr. 25 tegning af are
al (Kalkbrænderibatteri), nr. 40 redegørelse for arme
ringsarbejder (Nordfronten) med 2 kort, nr. 47 og nr.
154 tegninger af 2 skanser (Saltholm), nr. /55 3 teg
ninger af udførte arbejder (Christiansholm - Ordrup
Krat), nr. 67 tegning af skyttegrave etc. (Vestfronten),
nr. 85 tegning af areal (Saltholm), nr. 107 tegning af
brohoved (dæmning, Fuglsangsø), nr. 132 tegning af
Bagsværdfort(vandafledning), nr. 137 tegning af artil
lerimagasin (Christiansholm), nr. 140 tegning af kaponiere (Landbefæstning), nr 155 2 tegninger af smedie
(Saltholm), nr. 162 tegning af brisk (Saltholm), nr. 194
tegning af spærring (Middelgrundsfort) se også nr. 233
med tegning, nr. 309 3 tegninger af Middelgrundsfort
(ændring), nr. 316 tegning af Christiansholms batteris
areal og nr. 330 tegning af øvelsespladser i Husumencienten.

1905

409

Nr. 10 tegning af batteri (Saltholm), nr. 14 tegning af
kasemat (Prøvesten), nr. 25 prøvetryk af bog om Eu
ropas fæstninger (delen om Danmark), 19. århundrede,
nr. 29 tegning af Emdrup holdeplads, nr. 49 tegning af
egnen om Quintus (flydedok), nr. 61 skitse til vædde
løbsbane (Emdrup Enge), nr. 70 tegning af Charlotten
lundbatteri, nr. 101 tegning af barak (Egbylejren), nr.
144 tegning af dele af Tinghøj- og Christiansholmsbatteri, nr. 156 tegning af Furesøkahalen, nr. 203 om
armeringsarbejder (Landbefæstning) med skitser, nr.
207 tegning af areal (Husum, vandinstallation), nr. 208
tegning af spærring (Middelgrundsfort), nr. 235 tegning
fra Fures økanalen, nr. 256 tegning fra Vangedebatter i,
og nr. 261 rapport (øvelse 1905) med kort og kalke over
telefonanlæg.
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1906

410

Nr. 15 tegning af spærring (Middelgrundsfort), nr. 35
armeringsplan for Nordfronten med kort og 4 teg
ninger, nr. 51 kalke fra Quinti Lynette (opfyldning)
samt tegning af bolig her, nr. 62 tegning af telefoncen
tral på Lynetten, nr. 82 tegning af Middelgrundsfort,
nr. 89 tegning af dæmning for encientegrav, nr. 115
fortifikatorisk armeringsplan (Nordfronten) med kort
nr. 122 tegning af flydedok (København), nr. 125 for
slag til armeringsplan (Mølleådefileerne), nr. 141 teg
ning til væddeløbsbane i Lyngby Enge, nr. 206 arme
ringsplan for Landbefæstningen med 2 tegnmger, nr.
213 tegning af Lynettens havn (pejlinger), nr. 238 de
tailtegning fra ammunitions rum (Landbefæstning),
nr. 252 tegning af stakit fra Lynetten, nr. 267 kalke
(kanalen mellem Gentofte sø og Sønder sø), nr. 271
oversigtsplan (væddeløbsbane, Lyngby Enge), nr. 281
blåtryk af flydedok (København), nr. 285 tegning fra
Furesøkanalen) og nr. 290 plan for rydningsarbejder
(Hvidørebatteri) samt nr 297 tegning af stemmeværk
(Frederiksdal), nr. 299 tegning af skyttegravsværk
(armeringsplan).

1907

411

Nr. 7 2 blåtryk af apparat for nedføring af sårede
(Trekroner og Prøvesten), nr. 8 2 tegninger af bro
og dige (Gentofte-Søborg), nr. 24 tegning med areal
(væddeløbsbane, Lyngby Enge), nr. 77 tegning fra
Ordrup Krat, nr. 116 skitse af areal (Kalkbrænderi
batteri), nr. 142 tegning af skoven syd for Dyrehaven,
nr. 154 2 tegninger (flanke rings batt er i. Vestfronten),
nr. 175 tegning (trykledning, fæstningsgraven), nr.
214 tegning af Christiansholmsbatteriets glacis, nr.
236 tegning af pigtrådshegn (skydeforsøg), nr. 243
tegning af dæmning og observationsplads (syd for Dy
rehaven), nr. 248 tegning af Saltholmsflakfort (skit
se), tegning af søbatteri (Dragør) 2 stk. , tegning af
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1907

411

strandbatteri (Rågård), tegning af strandbatteri (Konge
lunden), tegning af batteri (Saltholm) og skitse af Char
lottenlund batteri 2 stk. , nr. 256 tegning fra kanalen
ved Lyngby sø og nr. 266 2 tegninger af flankeringsbat
terier på Vestfronten.

1908

412

Nr. 14 tegning af kystbatteri (Rørvig) med kort, kystbat
teri (Lynæs) med kort, kystbatteri ved Hårbølle med
kort, kystbatteri på Masnedø med kort, kystbatteri ved
Knudskov med kort og kystbatterier ved Vejrø (sydvest),
Stigsnæs (2 forslag) Mosede og Mosede annex, alle med
1 kort hver, nr. 22 tegning af køkkenbarak (Avedøre),
nr. 35 tegning af Ordrup Krat (armeringsplan), nr. 42
tegning af areal (Frederikssundsvej, Husum) med matri
kelkort, nr. 63 kalke fra Ermelunden (vandvind in g), nr.
65 tegning af køkkenbaraks placering m.v. (Avedøre),
nr. 83 tegning fra Quinti bastion m.v. , nr. 113 tegning
af flankeringsbatterier (Vestfronten), nr. 118 tegning
af batteri på Agersø (Fuglevrå Banke) og på Agersø (Hel
holm) (1 åbent og 1 lukket), nr. 124 sprængnings pi an (bro
over Lyndbykanalen for Nordbanen) og nr. 139 tegning af
vandstanden i diverse boringer og kort over Københavns
omegn (vandstand i fæstnings gr av ene).

1908

413

Nr. 177 tegning af pigtrådshegn (skydeforsøg), nr. 208
og nr. 234 armering af Landbefæstning, nr. 226 tegning
af veje til Bernstorffsbatteri, nr. 262 tegning fra bolig
(Christiansholmslinien), nr. 273 diverse artikler m.v.
om fæstningsanlæg (Norge og her) med kort, se også nr.
276 og nr. 300 (Holland).

1909

414

Nr. 4 tegning af skyttegrav (norm), nr. 13 tegning af vold
batterier, 3 stk. , nr. 22 tegning af Klampenborg vædde
løbsbane, nr. 61 tegning af batteri og magasin (Landbe
fæstning), nr. 81 4 tegninger af væddeløbsbanen (Klam-
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1909

414

penborg), nr. 83 3 tegninger fra Prøvesten (diesel
motor), nr. 125 tegning af ramper (dæmning ved Erme
lunden), nr. 153 45 tegninger til ødelæggelse af broer
omkring København (armeringsplan), nr. 176 forslag
til forstærkning af søbefæstning med tegning og situati
onsplan; Charlottenlundbatteri, Middelgrundsfort, Saltholmflakfort, Dragørfort, Kongelundsbatteri, Rågårds
batteri, Saltholmsbatteri og endvidere ændringer ved
Trekroner, Lynetten, Mellemfort, Prøvesten og Ka
strupbatteri (18 stk.).

1909

415

Nr. 212 tegning af hovedbygning til Klampenborg vædde
løbsbane, nr. 227 tegning af opholdsrum (rekylgevær
standpladser) se også nr. 302, nr. 233 tegning af Furesøkanalen, nr. 239 tegning af rekylgeværstandpladser
(armeringsarbejder), nr. 262 kort og kalke til Nordre
Fløjfort (Tårbæk), nr. 272 tegning af overfaldsbygværk
(Lyngby), nr. 276 tegning af kontorbygning (Quinti ba
stion), nr. 283 situationsplan, Klampenborg væddeløbs
bane, nr. 285 tegning til ændring af flankeringsbatteri
(Landbefæstning), nr. 298 tegning af flydespærring (Mel
lemfort), nr. 309 tegning af 2 standpladser for mitrailleuser (Landbefæstning), nr. 315 tegning af overfald,
nr. 316 plan for meddelelsestjeneste i Landbefæstning
(krigstid) 61 kalker, nr. 320 tegning af vanddybder i
Lynettens havn.

1910

416

Nr. 16 kort fra Saltholmflakfortet og Saltholmbatteri med
tegning og kalke (førstnævnte), nr. 20 tegning til sænke
kasser (Saltholmflakfort) 6 stk. , nr. 86 tegning og 2 kal
ker ; agørfortet) ændring af minefelter, nr. 89 tegning
af Klampenborg væddeløbsbane, nr. 101 tegning af æn
dring af flankeringsbatteri (Landbefæstning, Vestfron
ten), nr. 118 blåtryk af stenkastning (Saltholmflal<fort),
nr. 127 blåtryk af kajmure m.v. (Saltholmflakfort) 7 stk.
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1910

416

og nr. 157 kort og tegning (Avedørebatteri), tegning
af Kongelundsbatteri med kalke (skudretningsrose) og
situationsplan.

1910

417

Nr. 171 tegning af kloakanlæg (Klampenborg station),
nr. 172 6 tegninger af Saltholm batteri, 4 tegninger
af Dragørfort, nr. 175 tegning af gitterport (1 stk.)
og rekylgeværstandpladser (Garderhøjfort) 1 stk. , nr.
178 6 tegninger af Charlottenlundfort (ændring), nr.
182 tegning af skur (Mellemfort), nr. 190 tegning af
prøveboringer i dæmning, nr. 200 3 blåtryk (Dragør
fort) og nr. 205 6 blåtryk af Saltholmsbatteri.

1910

418

Nr. 221 5 blåtryk af sænkekasser m. v. (Dragørfort),
nr. 234 tegning af nybygning på Trekroner og Kastrupfort samt Mellemfort ialt 8 stk. , nr. 254 tegning af
betonledning, nr. 257 tegning af Charlottenlundfort
(ændring), nr. 263 tegning af mur (fæstningskanalen),
nr. 270 tegning af Kastrupfort, nr. 276 tegning af Furesøkanal, nr. 280 2 blåtryk (Saltholmsflakfort), nr.
288 4 tegninger af terrain ved Klampenborg, nr. 296
længdeprofil (tegning) af Vanløse-Jyllingebanen (kal
ke og 5 tegninger), nr. 306 tegning af stemmeværk
(Mølleåen), nr. 308 tegning af brisk (Charlottenlund
fort), nr. 345 tegning af flankeringsbatterier (Vest
fronten), nr. 360 spildevandsplan (Charlottenlundfort).

1911

419

Nr. 14 tegning af sænkekasser til Saltholmsflakfort
9 stk. (moler) og nr. 17 tegning til bølgebryder, nr.
21 tegning, kort og kalke af betonstandpladser i jern
banedæmning (Vanløse-Jyllinge) se også nr. 66 med
tegning, nr. 52 typetegning af skærmtag (Landbefæst
ningens armering), nr. 74 20 tegninger af diverse
feltbefæstningsarbejder (armeringsarbejder. Land
befæstning, nr. 79 tegning af nybygning til Hvidøre-
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1911

419

batteri (belægning) og nr.>129 kort fra Amager (Rå
gårds batteri og Kongelundsbatteri).

1911

420

Nr. 134 tegning til dokanlæg (Burmeister & Wain),
nr. J.50 tegning af koblings station (Charlottenlundfort), nr. 152 kalke af areal, Christiansholms batte
ri, nr. 162 tegning af Garderhøj fortets glacis, nr.
167 tegning af vej på Christiansholms batteris glacis,
nr. 178 tegning af bygning på Klampenborg væddeløbs
bane, nr. 179 5 tegninger af Charlottenlundfort (om
bygning), nr. 196 3 blåtryk af Dragørfortets kaj m.v. ,
nr. 197 3 tegninger af Saltholmsflakfortet og nr. 211
3 tegninger af det samme fort.
Nr. 244 tegning af
Charlottenlundfort (kloakanlæg), nr. 246 tegning af
Lynetten (arbejdsplan for Saltholmsflakfort), nr. 269
tegning af pigtrådshegn (Saltholmbatteri) 2 stk. , nr.
290 5 tegninger af Kastrup (4) og Mellemfort (1)
(indkvartering), nr. 291 tegning af Furesøkanal, nr.
292 tegning af forhøjelse af dæmning (Christiansholm),
nr. 334 kort over dæmning (Oddesund), nr. 335 tegning
af motorrum (Mellemfort), nr. 342 3,,legninger af Refshaleøen (Burmeister & Wain), nr. ,363 2 tegninger af
molearbejder etc. (Saltholmsflakfort) og nr. 370 10
tegninger af diverse flankeringsbatterier (Landbefæst
nings armerings arbejd er) .

1912

421

Nr. 2 tegning af areal (Charlottenlundfort), nr. 32 teg
ning af Dragørfortet, nr. 44 6 blåtryk af Charlotten
lundfort (ombygning), nr. 105 adgang og bevogtning
(Landbefæstning) . nr. 107 tegning af pigtrådshegn
(Saltholmbatteri), nr. 127 tegning (3 stk.) af boringer
(Dragørfort), nr. 129 tegning af areal (Husum holde
plads), nr. 132 tegning af udfyldning af Ordrup Jagt
vej, nr. 140 tegning af sognevej (Bagsværdfort), nr.
171 tegning af Saltholmflakfort (kasematbygning) og
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1912

421

nr. 175 4 tegninger fra Salthol mflakfort (kasematbygning).

1912

422

Nr. 178 kort (Lynæsbatteri), nr. 185 4 blåtryk af
Charlottenlundfortet, nr. 187 3 tegninger fra Saltholmflakfort, nr. 189 tegning af flankeringsbatteri
(Christiansholmslinien) 2 stk. , nr. 192 2 blåtryk af
hegn (Refshaleøen), nr. 212 4 blåtryk over Dragør
fortet, se også nr. 213 med tegning, nr. 229 tegning
af standplads m.v. (Landbefæstningens Nordfront, ar
meringsarbejder), nr. 250 kalke af armeringsarbejder
(Tinghøj-Husumafsnit), nr. 258 6 blåtryk af Middel
grundsfortet (ændring), nr. 261 2 tegninger af areal
til Masnedøfortet, nr. 270 tegning af areal til Lynæs
batteri, nr. 272 2 tegninger af Masnedøfortet, nr. 274
3 tegninger til Mosedebatteriet.

1912

423

Nr. 281 tegning af sugeledning fra fæstningskanalen
i Lyngby, nr. 283 2 blåtryk fra Charlottenlundfort
(ændring), nr. 287 tegning af armeringsarbejder (Tinghøjafsnit m. v.) 6 stk. , nr. 291 4 blåtryk af Charlot
tenlundfortet (ændring), nr. 294 3 tegninger af rekyl
geværstandpladser (Vestfronten), nr. 297 tegning af
bro over fæstningskanalen i Lyngby (gasledning), nr.
299 tegning og kalke af telefoncentral på Lynetten, nr.
302 tegning af skydeskår (Tinghøjbatteri) 2 stk. , nr.
306 4 blåtryk af kaponierer (Charlottenlundfort), nr.
309 kalke af Øresund (Tårbækværker), nr. 315 tegning
af kanonbænk (Vestfronten), se også nr. 321 med teg
ning, nr. 317 tegning fra Buddingebatteri, nr. 319 ske
ma (pejlinger i oversvømmelseskanal etc.), nr. 339
tegning af barak (Egbylejren), tegning af artillerimaga
sin (Christiansholmslinien) og nr. 352 tegning af Konge
lundsbatteriet.
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1913

423

Nr. 3 kalke af skud retnings rose for Rågårdsbatteri
og tegning af dette, nr. 9 6 tegninger til Masnedøfort, nr. 16 tegning af areal (Christiansholm) og nr.
17 profil (Christiansholmslinien), nr. 18 7 tegninger
fra Charlottenlundfort (lysanlæg), nr. 33 tegning af
rekylgeværstandplads (armeringsarbejder), nr. 35
7 tegninger til Mosedebatteri, nr. 42 11 stk. teg
ninger af diverse gravbelysninger i Vestfronten, se
også nr. 62 med 16 tegninger, nr. 70 tegning fra Mo
sedebatteri (demarkationsareal), nr. 72 12 tegninger
af diverse anlæg (Vestfronten), nr. 81 5 tegninger
fra Christiansholm batteri (lysanlæg), nr. 82 teg
ning af areal på Lynetten, nr. 85 tegning af maskin
rum (Vestfronten, gravbelysning) se også nr. 86
med 10 tegninger, nr. 88 2 tegninger af Tårbækfort
og nr. 95 tegning af bygning på Lynetten.

1913

425

Nr. 113 2 blåtryk af lynafledning (Saltholmflakfort
og Dragørfort), nr. 128 5 tegninger af pigtrådshegn
om Gladsaxefort, Bagsværdfort, Lyngbyfort, Garder
højfort og Fortunfort, nr. 133 og nr. 134 tegninger af
Mosedebatteri, nr. 140 tegning af telefonanlæg (Tinghøjafsnit), nr. 145 tegning af areal (Bellevue), nr. 149
13 tegninger af Masnedøfort, nr. 152 tegning af areal
for Tårbækfort, nr. 165 tegning af arealer til Mosedeog Lynæsbatteri, nr. 171 tegning af bro (Frederikssundsbanen, minekamre) 3 stk., nr. 176 tegning af telefon
anlæg (Lyngbyafsnit), nr. 177 tegning af høfder (Fure
søen), nr. 189 7 tegninger til Tårbækfort, nr. 191
8 tegninger af lysanlæg (Nordfronten) og nr. 196 4 kal
ker af feltarbejder.

1913

426

Nr. 216 3 tegninger af projekt ør s tand pi ad s (Christians
holmslinien), nr. 231 tegning over nedlagte feltkabler
(Landbefæstning), nr. 239 tegning af sporanlæg (Mid-
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1913

426

delgrundsfort) projektør), nr. 249 tegning af jernarmering (Mosedebatteri), nr. 250 tegning af stormgit
ter (Tårbækfort), nr. 252 blåtryk afledningsskema
(Saltholmflakfort), nr. 256 tegning af areal til Masnedøfort, nr. 258 tegning af affutager (Masnedøfort),
nr. 268 3 blåtryk af maskinanlæg, Saltholmflakfort
og - do - af Dragørfort, nr. 278 tegning af Tinghøjbatteri, nr. 286 7 tegninger til Charlottenlundfort
(ændring), nr. 303 blåtryk (Dragørfort), nr. 318 teg
ning af diverse standpladser (Landbefæstning) og nr.
327 9 tegninger af Tårbækfort.

1913

427

Nr. 338 6 tegninger af standpladser (Ordrup Krat),
nr. 339 tegning af Kongelundsbatteri, nr. 341 8 teg
ninger af Middelgrundsfort, nr. 347 kort over Avedørelejren, nr. 354 kort over Kongelundsbatteriet, nr.
357 2 tegninger af Saltholmflakfort og tegning af Drag
ørfort og nr. 374 12 tegnmger af Saltholmflakfort.

1913

428

Nr. 376 tegning af areal til Hårbøllebatteriet, nr. 378
tegning af nedgravet kabel Tårbæk-Charlottenlund 5
stk. , nr. 382 og nr. 421 tegning af boring (Tårbækfort),
nr. 392 tegning fra Mosedebatteriet, nr. 400 tegning
af magasin (Vestfronten), nr. 401 tegning fra Mosedebatteriet, nr. 405 tegning af høfder (Furesøkanal), nr.
407 plan af Vejrø by, nr. 417 tegning af diverse for
svarsanlæg (Saltholmflakfort), nr. 423 tegning af Kystartilleriregimentets teleforbindelse, nr. 436 skitse af
arealer (Charlottenlundfort), nr. 452 forslag til Hår
bøllebatteriet og nr. 496 tegning af batteri (Vestfronten).

1914

429

Nr. 2 2 tegninger af ringledning (Vestfronten), nr. 4
tegning af vejen ved Søborghus kro, nr. 16 19 tegninger
af øvelse (Landbefæstningen), nr. 22 tegning af skur
(Avedøre), nr. 25 tegning af akkumulatorrum (Tårbæk-
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1914

429

fort), nr. 26 kort af Møens stenminer, nr. 28 12
tegninger af Kongelundsbatteriet og 3 tegninger fra
Lynæsbatteriet, nr. 30 tegning af artillerimagasin
(Avedøre), nr. 33 2 tegninger af Saltholmbatteriet,
nr. 47 2 tegninger af Masnedøfort, nr. 53 tegning
af lynafledere (Saltholmflakfort), nr. 56 tegning af
Tårbækfortets areal, nr. 61 tegning til artillerima
gasin (Avedøre) og nr. 65 plan af afløb fra Tårbækfort.

1914

430

Nr. 74 27 vejplaner i anledning af nedgravning af
kabler (Landbefæstningen), nr. 78 2 tegninger af
lynafledere, Dragørfort, nr. 79 tegnmg af vandin
stallation, Masnedøfort og nr. 80 2 tegninger (sep
tiktank) samme fort, nr. 95 plan af Tårbæk biværk
og nr. 96 plan af Tårbækfort (ventilation), nr. 100
tegnmg af Roskildevej (telefonanlæg), nr. 106 2 blå
tryk af Salthol mfl akfort (nye kanoner), nr. 109 teg
ning af Saltholm batteri, nr. 127 4 tegninger af maskinanlæg (Mosedebatteri og Masnedøfort) og 2 tegninger (elektriske anlæg), nr. 155 tegning fra Refs
haleøen (B & W), nr. 167 tegning af lys- og telefon
kabler (Mosedebatteriet), nr. 177 tegning af ammuni
tionselevatorer (Mosedebatteriet) 2 stk. , nr. 180
skitse af Saltholm batteriet, nr. 184 blåtryk af artilo
lerimagasin (Saltholmflakfort) og nr. 195 plan af en
del af Lyngby (fodstier).

1914

431

Nr. 204 tegning af elevator (Masnedøfort) 3 stk. , nr.
209 4 tegninger af Lynæsfort, nr. 230 2 tegninger
af Mosedebatteriet, nr. 234 10 tegninger til Masned
øfort, nr. 237 tegning til ændring af våbenpladser
(Landbefæstning), nr. 239 tegning af elevator (Mas
nedøfort), nr. 267 tegning af Avedørelejren, nr. 288
tegning af Tårbæk biværk og nr. 289 tegning af kabel-
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1914

431

arbejder (Middelgrundsfortet).

1915

432

Nr. 60 tegning af anlægsplads (Dragørfort), nr. 187
2 tegninger af lysmaskiner etc. (Tårbækfort), nr.
249 tegning af Masnedøfort (belægningsplan), nr. 257
tegning af projekteret arrangement (Masnedøfort)
11 stk. og nr. 295 kasematter på Kastrup fort (1 stk.).

1915

433

Nr. 312 blåtryk af tele graf s tat ion på Trekroner, nr.
317 blåtryk fra Middelgrundsfortet, nr. 324 tegning
af Hårbøllebatteriets areal, nr. 331 blåtryk af bade
hus m.v. (Lynetten), nr. 370 blåtryk af maskinhus
(barakbatteriet. Saltholm), nr. 401 - do - fra Dragør
fort (vestre flanke), nr. 412 blåtryk af Dragørfort og
Saltholmflakfort 1 stk. af hvert, nr. 437 2 tegninger
fra Avedørelejren (messer), nr. 466 tegning fra Mas
nedøfort (kabel), nr. 474 blåtryk af Dragørfort, nr.
481 tegning til ammunitionsmagasin (barakbatteriet.
Saltholm), nr. 499 tegning af vagtbygning (Avedøre
lejren, arrester), nr. 569 tegning fra Mellemfort
(tætning af magasin), nr. 576 tegning fra Masnedø
fort (skodder), nr. 582 tegning af installation af elek
trisk lys i Avedørelejren 9 stk. (se læg i pakken), nr.
596 tegning fra Dragørfort , nr. 601 blåtryk fra Ka
strupfort (projektører) og nr. 611 oversigtsplan. Salt
holm (ammunitions magasin).

1915

434

Nr. 636 3 tegninger af Avedørebatteriet, Vestfronten
og Masnedøfort, nr. 638 tegning af anlægsbro (Masnedø),
nr. 667 tegning fra Dragørfort, nr. 700 tegning af ba
raklejr (Hårbøllebatteriet), nr. 711 tegning af Egbylejren, nr. 728 oversigtsplan til brandforsikring (diver
se småbygninger) 3 stk. , nr. 732 tegning af sydlige
Encientelejr, nr. 767 tegning fra Dragørfort, nr. 781
2 tegninger fra Lynæsfort (maskiner, lys), nr. 801
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1915

434

9 tegnmger fra Avedørelejren, nr. 803 tegning fra
Masnedøfort (brusebade) og nr. 809 blåtryk fra Kastrupfort.

1916

435

Nr. 10 blåtryk af Charlottenlundfort, Middelgrunds
fort, Saltholmflakfort, Barakkebatteriet og Prøve
sten (briske), nr. 11 blåtryk fra Kongelundsbatteri
et (briske), nr. 35 blåtryk fra Mellemfort (komman
dobro), nr. 42 blåtryk af kaponiere II (vestfront), nr.
58 blåtryk af Lypetten og Trekroner (briske), nr. 62
tegning af Lyngbyfort (afløb), nr. 80 2 tegninger fra
Kongelundsbatteriet (barakker), nr. 94 blåtryk af
Middelgrundsfort (depot), nr. 123 tegning af barak
(Avedørelejren) (KFUM), nr. 151 blåtryk, Trekroner
(arrest) og - do - Prøvesten, nr. 175 tegning af
Saltholmflakfort (havnefyr), nr. 184 blåtryk af vagt
barak (Kastrupfort), nr. 199 blåtryk af barak, Char
lottenlundfort, Kastrupfort og Lynetten og nr. 212
blåtryk fra Middelgrundsfort (retirader).

1916

436

Nr. 254 kalke af bolig i søndre encientelejr (ændring),
nr. 316 tegning af Saltholmflakfort, nr. 377 tegning
af Lynæsfort, nr. 391 blåtryk af Middelgrundsfort
(maskinanlæg), nr. 397 tegning af Lyngbyfort (afløb),
nr. 400 3 tegninger af Dragørfort, nr. 402 tegning
af dæksel (Masnedøfort), nr. 425 tegning af Dragør
fort (elektrisk anlæg), nr. 426 8 tegninger fra Konge
lundsbatteriet, Saltholmflakfort og Charlottenlundfort
og nr. 434 tegning fra Kastrupfort (vandforsyning).

1916

437

Nr. 481 tegning af inventar (Kastrupfort), nr. 390
blåtryk .af kedelanlæg (Middelgrundsfort), nr. 492
tegning fra Kongelundsbatteriet, barak (lysinstalla
tion), nr. 523 blåtryk (Salthol mflaldort) havnespær
ring, nr. 524 fotos af Middelgrundsfort (havnespær-
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1916

437

ring, model), nr. 582 matrikelkort (Lyngby by) og
nr. 598 blåtryk af Kongelundsbatteriet (panserskærm).

1917

438

Nr. 8 blåtryk af Middelgrundsfort, nr. 20 blåtryk fra
Kongelundsbatteriet, nr. 34 blåtryk fra Prøvesten,
Trekroner og Mellemfort, nr. 37 tegnmg fra Salt
holmflakfort, Middelgrundsfort, Dragørfort og Konge
lund sbatte riet, nr. 65 skitse af areal ved Christians
havns stadsgrav, nr. 71 blåtryk af Trekroner, Mellem
fort og Prøvesten (projektører), nr. 96 blåtryk fra
Charlottenlundfort, Kastrupfort og Lynetten (barak
ker), nr. 114 tegning af latrin (Bagsværdfort), nr.
128 blåtryk af Kongelundsbatteriet, Middelgnmdsfort,
Flakfort (sporanlæg), nr. 190 kort (Christiansholm,
tørveskær) og nr. 241 skitse fra Kløvermarken (Kø
benhavn) og tegning af anlæg af vandledning (Prøve
sten).

1917

439

Nr. 270 2 tegninger fra barakkebatteriet. Saltholm
(indkvartering), nr. 316 oversigtsplan, Avedøre
(3 hangarer), nr. 400 blåtryk af vandledning (Prø
vesten), nr. 403 3 tegninger fra baraklejren (Salt
holm), nr. 404 3 tegninger af forsikring, nr. 411
blåtryk af kikkertstation (Søbefæstningen), nr. 422
tegning af areal ved Spodsbjerg, nr. 429 tegning af
areal ved Hårbølle, nr. 430 skitse fra Borgstedbat
teriet, nr. 477 oversigtsplan af Lundtofte flyveplads,
nr. 488 kalke af villagrund, Lyngby (septictank), nr.
519 blåtryk af lys til Kastrupfort, nr. 550 blåtryk
af Tårbækforts maskinanlæg, nr. 562 tegning af Kastrupfortets elektriske anlæg, nr. 564 tegning af elek
trisk installation i Husum kaserne og lejren på Islev
Mark og nr. 585 blåtryk af havearealer (Søbefæst
ningen).
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1918

440

Nr. 13 blåtryk af Saltholmbatteriet (maskinrum) 2 stk. ,
nr. 28 tegning af elektriske anlæg Quinti Lynette, nr.
30 tegning af Søndre Encientelejr, Glostruplejr og Egbylejr, se også nr. 145, nr. 90 tegning af Borgstedbat
teriets areal, nr. 122 tegning af Aved ørelejr, nr. 175
tegning af Mosedebatteriet, 2 stk. , nr. 192 foto fra
Flakfortet 2 stk., se også nr. 238, nr. 240 blåtryk af
Trekroners havn, nr. 245 blåtryk fra Trekroner, nr.
292 tegning af Masnedøfort og nr. 299 tegning af Lynæs
fortets areal.

1918

441

Nr. 309 kalke af areal for Mosedebatteriet, nr. 310 kal
ke af areal for Kongelundsbatteriet, nr. 345 blåtryk af
havnespærring (Middelgrundsfort), nr. 374 3 tegninger
af invertelemeterstation på Charlottenlundfortet, nr.
385 3 tegninger af rækværk m. m. , (Masnedøfort), nr.
383 foto fra Middelgrundsfortets bølgebryder, nr. 397
tegning af Frederiksborgvej ved fæstningskanalen (ka
belarbejde), nr. 428 tegning af rækværk (Masnedøfort),
nr. 453 tegning af køkkenbygning (Egbylejren) og nr.
509 tegning af småbygninger (Lyngbyfort og Christiansholmsbatteriet).

1919

442

Nr. 40 blåtryk af bygning på Trekroner, nr. 118 teg
ning af areal ved Vangedebatter iet, nr. 125 tegning af
areal ved Masnedøfort, nr^ 229 tegning af Jægersborg
bro, nr. 259 kort og tegning af vandledning (Islevbro)
og nr. 262 blåtryk af jerndør (Kongelundsbatteriet) og
af Flakfortets indre.

1920

443

Nr. 18 tegning af bro over Mølleåen, nr. 67 tegning af
"Sølyst”.have, nr. 97 kalke af Ellegårdvej, Gentofte
(vandledning), nr. 115 tegning af barak (Søndre Enci
entelejr), nr. 145 tegning af areal (Buddingebatteriet),
nr. 180 tegning af standplads ved Fortunen, nr. 188
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1920

443

tegning af areal ved Klampenborg Væddeløbsbane, nr.
195, nr. 231 og nr. 256 tegninger af marinestation i
Sønderborg, nr. 215 og nr. 241 plan af kasernen i Ha
derslev, nr. 220 2 tegninger af hangarer (Lundtofte),
nr. 221 blåtryk af 2. redan (Marinens hangar), areal
ved Pøl, areal ved Alssund, Dybbøl, areal ved Schelde
og ved Dunth, areal ved Røde kro, arealer ved Årø
m.v. og arealer i Sønderborg 2 stk. og lejr ved
Tønder, nr. 262 oversigtsplan fra Gentoftebatteriet,
nr. 266 foto af flyvebådsstation (Quinti lynette) og nr.
279 tegning af areal (Hvidørebatteriet).

1921

444

Nr. 4 oversigtsplan (Haderslev kaserne), nr. 33 og
nr. 34 oversigtsplan (Marinekasemen, Sønderborg),
nr. 44 oversigtsplan af lejr ved Tønder, nr. 54 teg
ning af Budd ingebatteriets areal, nr. 72 tegning af
bolig (Avedørelejren), nr. 103 oversigtsplan af stats
arealer (Sønderborg), nr. 117 og nr. 128 tegninger
af kasernebygninger (Haderslev), nr. 122 tegning af
bro (Sønderborg), nr. 132 situationsplan (bådebro,
Sønderborg), nr. 154 tegning af areal ved Gentoftebatteri, nr. 154 tegning af Strandvejen (Charlotten
lund), nr. 175 tegning af skydebane m.v. (Sønder
borg), nr. 179 oversigtsplan Tønder (flyveplads), nr.
184 oversigtsplan Sønderborg, nr. 185 blåtryk fra
Charlottenlundfort m.v. , nr. 186 tegning af vaskebor
de (Haderslev), nr. 201 tegning af areal ved Aved øre
batteriet, nr. 208 tegning af front (Vesteneienten), nr.
228 og 281 tegning af areal (Dybbøl), nr. 229 plan af
lejligheder i Sønderborg, nr. 238 tegning af skur (Tøn
der), nr. 240 tegning af areal (Husum), nr. 241 3 teg
ninger af arealer fra fæstningen (Gentofte), nr. 242
tegning af areal (Husum), nr. 245 kloakplan (Tønder)
og nr. 246 tegning af areal (Husum).
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1922

445

Nr. 9 tegning af Roskildevej ved fæstningen, nr. 14
3 tegninger fra Haderslev kaserne (W. C. anlæg), nr.
19 oversigtsplan af flyplads (Tønder), nr. 35 og nr.
141 plan af fæstningskanalen (Gentofte), nr. 41, nr.
214 og nr. 143 tegning af Roskildevej (ved fæstningen),
nr. 44 tegning af eksercerhus (Haderslev), nr. 45
oversigtsplan over luftskibshal (Tønder), nr. 52 teg
ning af lejr (Tønder), nr. 81 tegning af 2. artilleri
magasin (Vestfronten), nr. 93 oversigtsplan af Lyng
byfort, nr. 101 fotos af Middelgrundsfortets bølgebry
der, nr. 104 tegning afvej til Garderhøjfort, nr. 109
tegning af Roskildevej (fæstningen), nr. 113 2 tegninger
af magasin (Tønder), nr. 166 matrikelkort (Sønderborg),
nr. 172 tegning af fæstningskanalen (Gentofte), nr. 209
tegnmg af flydedok (B & W), nr. 226 tegning af stem
meværk (Lyngby), nr. 239 skitse af Lundtofte flyve
plads, nr. 244 skitse af Tinghøj batte riet, nr. 245 teg
ning af Quintus, nr. 248 tegnmg af areal ved dæmning
syd for Dyrehaven, nr. 258 4 kalker af matrikelkort
Lyngby og nr. 260 tegning af kanalen Furesøen-Erme
lunden.

1923

446

Nr. 2 13 tegninger af encienten fra Avedøre til Utter
slev mose, nr. 6 tegning af geværskabe (Haderslev),
nr. 12 6 tegninger af skydebaner (Sønderborg og Ha
derslev), nr. 31
tegninger af bro over Refshalevej,
nr. 48 etageplan (Haderslev kaserne) 2 stk. , nr. 50
etageplan (Sønderborg kaserne) 2 stk. , nr. 59 2 teg
ninger af gasanlæg (luftskibshal, Tønder), nr. 74 teg
ning fra lejr ved Tønder, se også nr. 88 og nr. 91
med tegninger (kasernen), nr. 97 oversigtsplan af are
al (skydebane, Haderslev), nr. 101 2 tegninger (gym
nastikhus, Sønderborg), nr. 115 oversigtsplan Sønder
borg (havnen), nr. 118 oversigtsplan med tegninger fra
Tønder (skydebane), nr. 119 2 tegninger fra Arnkilsøre
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1923

1923

446

447

(skydebaner), nr. 122 matrikelkort fra Vesterskov
(Haderslev skydebane).
Nr. 127 6 tegninger til skydebane ved Halk (Hader
slev), nr. 131 etageplan (Haderslev kaserne), nr. 150
tegning fra Charlottenlundfort (bad), nr. 154 oversigts
plan fra Glostruplejren, nr. 162 blåtryk fra Trekroner
(elektrisk lys), nr. 168 tegning fra Fortunfort, nr. 217
plan fra Koldinghus Staldgård, nr. 236 6 tegninger af
ny kaserne (Tønder), nr. 255 3 tegninger fra kasernen
Sønderborg, nr. 257 plan til kasernen Tønder, nr. 261
blåtryk af motorbåd (3. bygningsdistrikt), nr. 272 teg
ning af gasanstalt (Tønder), nr. 276 blåtryk fra Trekro
ner (W. C., bad m. V.), nr. 290 tegning af areal ved
Amkilsøre (skydebane) og nr. 291 kort af areal med
Dybbøl skanser (1864).

1924

448

1925-32

Nr. 125 oversigtsplan af Kastrupfort og nr. 264 2 teg
ninger af skiveopstilling (Avedøre) skydebaner.

Indkomne skrivelser fra Jysk-Fynske Bygningstjeneste.
Det selvstændige bygningsdistrikt under 2. Ingeniørdi
rektion bliver ifølge Kundgørelse for Hæren B. 17/1925,
pkt. 3 til Jysk-Fynske Bygningstjeneste (fra 1. november
1925).
Dets arkiv er anbragt i fortsættelse af 2. Ingeniørdirek
tion (indkomne skrivelser).

1925-32

449

Ingen særlige skrivelser eller tegninger - 1 læg pr. år
gang.
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1867-1910

Indkomne skrivelser fra 3. Ingeniørdirektion.
Fra 1867 - 1898 administrerede direktionen tjenesten
1 Nørre Jylland og Fyn. Efter 1898 varetog direktionen
tjenesten på Sjælland uden for København, men derud
over varetog et distrikt i Fredericia tjenesten i Nørre
Jylland - Fyn til dette distrikt 1. december 1909 flyt
tede til Kolding og henlagdes under 1. Ingeniørdirektion.

1867-68

450

Nr. 18/67 skitse af Snoghøj havn, nr. 26/67 kalke af
diverse bygninger til lejren ved Rye. Nr. 115/68 skit
se af kasernen i Randers, nr. 139/68 tegning fra Ny
borg fæstning og nr. 263/68 2 tegninger fra fælleden
nord for Fredericia.

1869-70

451

Nr. 11/69 profil af skydevold (Fredericia), nr. 76/69
2 kalker af hovedspærfag (ridehus, Århus), nr. 82/69
2 tegninger til våbenskærme og 2 kalker af lazaretbyg
ning (Hald), hørende til nr. 226/69, nr. 108/69 kalke
af en del af lejren ved Hald, nr. 184/69 tegning af plad
sen ved Prinsens port i Fredericia og tegning af havnen
i Nyborg, nr. 214/69 kalke af tøjhusbygningen (Frede
ricia), nr. 227/69 kalke af Nyborg Tøjhus med flere
bygninger (etageplan), nr. 232/69 profil af øvelsesplads
Nyborg og nr. 240/69 tegning og 5 kalker af skydebaner
i Jylland-Fyn. Nr. 28/70 kalke til nye skydebaner ved
Nyborg, nr. 181/70 2 kalker af øvelsesplads ved Ny
borg og nr. 183/70 kalke af den mindre eksercerplads
i Nyborg.

1871

452

Nr. 70 kalke af bolig i havnevagten i Fredericia og i
vagten (Kongens Port) samt nr. 116 kort over Rye sogn.

1872

453

Nr. 8 tegning af areal af Fredericia fæstning (Færø
batteri), nr. 13 tegning af forsøgssprængning af beton
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1872

453

nr. 30 kalke af gader ved havnen (Fredericia), nr. 84
tegning af Veirmosebatteri (Snoghøj), nr. 105 og nr.
150 tegninger af vagtbygning (Stjemeskansen, Nyborg),
nr. 156 tegning af eksercerplads (Ålborg) og nr. 169
tegning af skivearrangement (Nyborg).

1873

454

Nr. 14 oversigtsplan af Fredericia Citadel, nr. 18
5 kalker fra ridehus (Odense), nr. 50 kalke af Tøjhus
arealet (Nyborg), nr. 67 2 kalker (ny vagtbygning,
Stjemeskansen ved Nyborg), nr. 167 2 kalker af sygebygning (Hald) og økonomibygning og nr. 195 kort over
Fredericia fæstning (forpagtning).

1874

455

Nr. 36 skitse af stemmeværk (Nyborg), nr. 39 og nr.
49 kalke af Fredericia forstrand, nr. 84 kalke af sky
deskiver (Fredericia) og nr. 192 tegning af skivearran
gement sammested.

1875-76

456

Nr. 62/75 kalke over haver (Nr. Jylland-Fyn), nr. 73/75
kalke af skydebane (Fredericia), nr. 104/75 og nr. 128/75
kalke af nye skydebaner (Fredericia) og nr. 141/75 kalke
af skydebane (Odense). Nr. 10/76 kalke af haver under
direktionen, nr. 103/76 kalke fra Fredericia fæstnings
areal ved Slesvigsbastion, nr. 171/76 kalke af Frederi
cia station og kalke af dæmning over fæstningsgraven og
nr. 206/76 skitse af Fladstrand hovedværks grænse.

1877-78

457

Nr. 28/77 tegning med snit af Randers Tøjhus, nr. 53/77
kalke af Slipshavn skanse, nr. 128/77 kalke af bygning
(skydebane, Viborg), nr. 154/77 kalke af bygning (skyde
bane, Århus) og nr. 160/77 kalke fra Slipshavns skanse.
Nr. 10/78 2 kalker fra rytterkaseme (Århus), nr. 76/78
kalke af loftetagen. Tøjhuset (Nyborg), nr. 117/78 kalke
skydedepot (Viborg) og nr. 170/78 tegning af hus (Frede
ricia forterrain).
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1879-80

458

Nr. 49/79 kalke af skydebaner (Odense) og nr. 165/79
kalke fra lejren ved Hald. Nr. 37/80 kalke af kasernen
i Fladstrand, nr. 46/80 kalke af vagtbygning, Slips
havn, nr. 75/80 kalke af skydedepoter (Odense og Fre
dericia), nr. 103/80 kalke fra Fladstrand (situations
plan), nr. 148/80 kalke af sandfilter Fredericia (bryg
geri), nr. 173/80 kalke af en del af Fredericia Citadel.

1881-82

459

Nr. 7/81 2 kalker af lejren ved Hald (udvidelse), nr.
87/81 kalke af vagtbygning (Hald) og nr. 131/81 kalke
af skiveapparat (Ålborg). Nr. 55/82 kalke fra Tøjhuset
i Fredericia (2 stk.) og 2 kalker af tidligere garnisons
sygehus (Fredericia), nr. 57/82 tegning og kalke af hus
(Fredericia mark), nr. 128/82 tegning fra vagten (Prin
sens port, Fredericia) og nr. 144/82 2 kalker af Hals
skanse.

1883-84

460

Nr. 80/83 kalke fra Ålborg (badeanstalt) og fra Viborg
(do), nr. 92/83 kalke fra Fredericia (badeanstalt), nr.
133/83 og nr. 139/83 kalke af Tøjhuset (Fredericia),
nr. 149/83 kalke af lejren ved Hald, nr. 166/83 skitse
af mølle (Fredericia) og nr. 168/83 kort over Frederi
cia fæstningsareal. Nr. 7/84 kalke af Nyborg Tøjhus
og af gamisonssygehus (Fredericia), nr. 15/84 kalke
(reberbane, Fredericia), nr. 30/84 kalke (Tøjhus, Fre
dericia), nr. 56/84 kalke fra Fredericia (flytning af
hus), nr. 58/84, nr. 66/84 og nr. 116/84 kalker (Fre
dericia mark), nr. 115/84 kalke (Slipshavn skanse) 2
stk. , nr. 177/84 kalke af areal ved Fredericia.

1885-86

461

Nr. 21/85 kalke af Hals skanse, nr. 164/85 kalker af
ridebaner i Odense, Randers og Århus (3 stk.) og nr.
196/85 kalke af areal ved Sønderbro Randers. Nr.25/86
kalke fra Søbjerg (Fredericia) og nr. 134/86 kalke af
Fredericia dampfærgehavn.
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1887-88

462

Nr. 53/87 tegning af forsvindings skive (forsøg), nr.
54/87 kalke af skydebaner ved Ålborg, nr. 59/87 og
60/87 2 kalker af badeanstalt, Århus, nr. 78/87
tegning af areal Fredericia havn, nr. 80/87 tegning
af jordlodder (haver) Fredericia, nr. 83/87 kort over
Århus (badeanstalt), nr. 152/87 kalke af areal ved Fre
dericia og nr. 153/87 forpagtningskort over Fredericia.
Nr. 9/88 tegning af Fladstrand fæstningsareal (salg),
nr. 11/88 3 kalker af badeanstalt (Århus), nr. 52/88
kalke af Sdr. Skanse (Frederikshavn), nr. 58/88 teg
ning af muren om kæmpegraven (Fredericia), nr.
101/88 tegning af areal (Fredericia), nr. 132/88 kalke
af Tøjhuset Fredericia (etage), nr. 137/88 og nr. 138/88
kalke fra Fredericia og nr. 182/88 forpagtningskort
(Fredericia).

1889-90

463

Nr. 5/89 kalke fra Fredericia havn, nr. 11/89 kalke
af GI. Ridehus (Århus), nr. 34/89 kalke af arealet om
Søndre Skanse, Frederikshavn, nr. 42/89, 48/89 og
120/89 kalke fra Fredericia havn, nr. 79/89 og 149/89
kalke af Søndre Skanse (Frederikshavn) 2 stk., nr.
111/89 kalke af Fredericia fæstnings Prinsesse basti
on, nr. 112/89 oversigtsplan af Fladstrand fæstning,
nr. 106/89 kalke fra Fredericia havn, nr. 181/89
kalke af Hals skanse (2 stk.). Nr. 17/90 kalke fra
Fredericia havn (2 stk.), nr. 86/90 oversigtsplan af
Fladstrand fæstning, nr. 111/90 kalke af eksercerplads
(Nyborg) og nr. 165/90 oversigtsplan af en del af Frede
ricia fæstning.

1891-92

464

Nr. 9/91 kalke af skivearrangement, Odense, nr. 13/91
tegning af eksercerplads Skeiby, nr. 34/91 kalke fra
Fladstrand fæstning, nr. 88/91 og 89/91 kalke fra Fre
dericia fæstning, nr. 93/91 matrikelkort (Fredericia),
nr. 109/91 kort fra Ålborg (skydebane), nr. 115/91
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1891-92

464

kalke fra Danmarks bastion (Fredericia), nr. 150/91
kalke af areal (Fredericia fæstning), nr. 156/91 kalke
af skydebaner (Ålborg, Århus og Fredericia), nr.
174/91 kalke fra Fredericia (vandværk), nr. 186/91,
197/91 og 205/91 kalke fra Fredericia. Nr. 32/92,
35/-, 72/-, 73/-, 74/-, 96/- og 101/-kalker fra
Fredericia fæstning (arealer), nr. 116/92 kalke af
badeanstalt ved Stige, nr. 157/92, 158/- og 204/kalke af arealer Fredericia, nr. 162/92 kalke fra
skydebane Ålborg, nr. 168/92 matrikelkort (Frede
ricias jorder), nr. 190/92 kalke fra kasernen i Ran
ders (Tøjhuset).

1893-94

465

Nr. 43/93 kalke af skærmkasse (skydebane) Ålborg,
nr. 60/93 og 144/- kalker af arealer (Fredericia),
nr. 148/93 kalke af kort over skydebane (Viborg)
og nr. 200/93 kort over Fredericia fæstning. Nr.
8/94, 100/- og 115/- kalker af arealer i Fredericia,
.nr. 51/94 og nr. 104/94 kalke af ridehuse (diverse
garnisoner), nr. 65/94 kalke af badeanstalt (Århus),
nr. 158/94 kort over Fredericia fæstning og nr.
168/94 og nr. 169/- 2 kalker af springgård i Ran
ders samt tegninger af forhindringer.

1895-96

466

Nr. 12/95, 34/-, 45/-, 70/- og 193/- kalker af are
aler (Fredericia fæstning), nr. 8/95 kalke af skur
(skydebane, Odense), nr. 17/95 og nr. 58/- kalker
(artillerikasernen Århus), nr. 23/95 kalke af artil
lerikasernens areal (Århus), nr. 24/95 kalke af sky
debane, Viborg, nr. 101/95 kalke af badeanstalt (Sti
ge) og af barak (lejren ved Funder), nr. 134/95 og
145/- kalker af Nyborg Tøjhus og nr. 175/95 kalke
af badeanstalt (Stige). Nr. 117/96 kalke af springgård
(Randers) og af hovedvagten i Fredericia (ændring)
og nr. 149/96 kalke af Hals skanse.
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1897-98

467

Nr. 21/97 og nr. 151/- kalke af hejseapparat til ski
ver (skydebane), nr. 114/97 tegning af Tøjhuset (Ny
borg). Nr. 26/98 kalke af Tøjhuset (Nyborg), nr. 42/98
kalke af areal i Fredericia, nr. 55/98 kalke af Stjerneskansen (ved Nyborg), nr. 107/98 situationskort (Frede
ricia) og tegning af diverse bygninger til skydebane (Fre
dericia) samt tegning af lynafleder, nr. 107/98 kalke af
bolig i Århus (Kommanderende General), nr. 126/98
kalke af køkkenbygning (Arresødallejren), nr. 134/98
og nr. 178/- oversigtsplan over areal ved Fredericia,
og nr. 185/98 tegning af ridehus (Skjoldemose).

1899-1900 468

Nr. 17/99 tegning af staldbygning i Jægersborg, nr.
62/99, 81/-, 88/-^, 89/-, 98/-, 130/-, 144/-, 145/og 234/- diverse situationsplaner (Fredericia), nr.
45/99 kalke fra Nyborg Tøjhus, nr. 56/99 og 193/99
kalker af haver (Jægersborg), nr. 91/99 og nr. 229/99
kalke og tegning af stenglaciset på Kronborg, nr.
174/99 kalke af areal (Næstved), nr. 181/99 kalke af
Kronværksporten (Kronborg) og nr. 217/99 2 tegninger
af tøjhuset (Fredericia). Nr. 41/00, 47/-, 48/- og
71/- diverse situationsplaner (Fredericia), nr. 42/00
kalke af sirenehus (Kronborg), nr. 44/00 tegning af
jernbanespor (Fredericia), nr. 89/00 kalke af Korsør
søbatteri (færgen), nr. 100/00 tegning af dæmning
over grav (Kronborg), nr. 117/00 og nr. 193/00 teg
ning af bolig (Fredericia tøjhus), nr. 130/00 tegning
af Fredericia søfront, nr. 172/00 og nr. 196/00 kalke
af badeanstalt (Randers), nr. 188/00 2 tegninger og
2 kalker af skydebane (Teglstrup hegn) og nr. 200/00
kalke af østre facademur i Frederik d. IH bastion på
Kronborg (profil og redegørelse for murens konstruk
tion).

151 -

1901-02

469

Nr. 99/01 2 tegnmger fra tøjhuset i Fredericia (eta
geplan og skur), nr. 118/01 tegning af Fredericia fæst
ningsarealer og nr. 177/01 kalke af Fredericia (Cita
dellet). Nr. 6/02 kalke med situationsplan fra tøjhuset
(Randers), nr. 118/02 kalke af bolig (Fredericia), nr.
123/02 piece med kort af København og illustration af
Hamletcykler, nr. 139/02 tegning af skadet murværk
(Kronborg), nr. 164/02 kort fra Borris, nr. 173/02
tegning af lejren ved Borris samt plan af diverse byg
ninger og nr. 180/02 kalke af vagtbygning i Næstved.

1903-04

470

Nr. 29/03 blåtryk af skure (lejren. Mols), nr. 36/03
tegning af en passage (Kronborg), nr. 116/03 kalke af
skur (Fredericia), nr. 127/03 tegning af Hals skanse,
nr. 177/03 9 blåtryk af bygninger. Borrislejren og
nr. 180/o3 kalke af tilbygning til Væbningens magasin
i Allinge. Nr. 8/04 kalke af vagten i Korsør søbatteri,
nr. 17/04 kalke af opsynsbolig (Fredericia), nr. 36/04
og 44/04 kalke af Hals skanse (forpagtning), nr. 64/04
kalke fra Kronborg (husholdningen) og illustreret bro
chure, nr. 123/04 2 kalker af areal i Næstved, nr.
185/04 tegning af pavillon (Fredericia) og nr. 208/04
kalke og nr. 219/04 tegning af arealer i Fredericia.

1905-06

471

Nr. 40/05 og 149/05 2 og 1 kalke med situationsplan
(Fredericia). Nr- 51/06 tegning af diverse kogeskure,
nr. 101/06 blåtryk og kalke fra Tøjhuset Randers, nr.
137/06 og 140/06 situation s pi an (Fredericia) og nr.
141/06 tegning af kaserne i Næstved.

1907

472

Nr. 8 kalke af areal i Næstved, nr. 49 tegning af barak
(Mols), nr. 54 2 tegninger af ændring af kasernen i
s tv ed, nr. 64 tegning af g^^mnastiksale i Jægersborg,
Næstved, Kronborg, Nyborg, Odense, Fredericia, År
hus, Viborg, Randers og Ålborg, nr. 89 tegning og kal-
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1907

472

ke af lejr til en bataillon og nr. 113 tegnmg af rekre
ationshjem for underofficerer og menige.

1908

473

1909-10

474

Nr. 28 situationsplan (Fredericia), nr. 30 etageplan
(Jægersborg), nr. 44 og nr. 121 tegning af barak i
Borris, nr. 50 8 tegninger af desinfektionsanstalt
i diverse garnisoner udenfor København med foto,
nr. 51 kalke af areal til skydebaner ved Ålborg (Lind
holm), nr. 59 kalke af have (Kronborg), nr. 83 teg
ning af eksercerplads (Ålborg), nr. 91 tegning af køk
ken (Kronborg), nr. 147 tegning af skolen (Kronborg),
nr. 156 tegnmg af badeanstalt (Fredericia) og af fæst
ningens jordlodder (2 stk.), nr. 183 tegning af diver
se bygninger (Korsør søbatteri), nr. 213 tegning af
Fredericia fæstnings areal, nr. 214 tegning af varme
anlæg (Næstved), nr. 230 2 tegninger af Kronborg
(eksercerhus) og nr. 239 tegning af Korsør søbatteri
(oversigtsplan).
Nr. 10/09 tegning af tilbygning til kasernen (Næstved),
nr. 19/09 matrikelkort (Kikhavn), nr. 22/09 og 30/oversigtsplan (Jægersborg kaserne), nr. 38/09 over
sigtsplan af lejren ved Jægerspris og Arresødal 3 stk.,
nr. 53/09 2 tegninger af transformatorstation (Jægers
borg), nr. 56/09 tegning af bygning (Jægersborg), nr.
84/09 matrikelkort fra Fredericia (Carolinelund etc.),
nr. 85/09 oversigtsplan af Jægersborg kaserne, nr.
124/09 3 tegninger (Jægersborg kaserne), nr. 126/09
tegning af barak (Jægerspris), nr. 133/09 tegning af
hejseapparat til skive (Borris), nr. 162/09 6 tegninger
fra Kronborg slot (skader i skillerum), nr. 163/09 2
kort (Jægerspris), nr. 184/09 tegning af vindue (barak
bygning), nr. 200/09 2 tegninger og kort af skydebane
nord for Ålborg, nr. 202/09 kalke af terrain vest for
Søndersø og nr. 217/09 tegning af kasernen i Næstved.
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1909-10

474

Nr. 22/10 2 tegninger og kort over projekteret lejr
i Kirke Værløse, nr. 35/10 og 36/10 tegninger af
Næstved kaserne.
NB: Som tidligere nævnt blev 3. Ingeniørdirektion
ophævet pr. 1. april 1910 (Kundgørelse for Hæren
A. 15), men direktionen fortsatte som en midler
tidig direktion (Provinsgarnisonerne), der oprettedes
ved korpsbefaling nr. 1/1912 til 1914.
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Den midlertidige Direktion for Provins garnis onerne.

1912-1914
1912

475

Nr. 13, 61 og 78 oversigtsplan (Roskilde jorder) og af
kasernen i Roskilde, nr. 32, 42 og 169 oversigtsplan
m.v., Vordingborg, nr. 51 og 60 tegnmger af admini
strationsbygning m.v. (Vordingborg), nr. 62 2 tegnin
ger (kasernen, Holbæk), nr. 64 oversigtsplan (kaser
nen, Slagelse), nr. 72 og 138 tegning af skydebane (Sla
gelse) 5 stk. , nr. 73, 125 og 133 tegninger (skydebanen,
Vordingborg), nr. 76, 117 og 142 tegninger af skydeba
ne (Holbæk), nr. 83 og 124 tegninger (skydebane, Ros
kilde), nr. 98 kalke af skydebane (Næstved), nr. 109,
110, 113 og 129 oversigtsplan (kaserne, Næstved), nr.
163 tegning af markørdækning (diverse garnisoner).

1913-14

476

Nr. 3/13 og 7/13 tegninger af inventar (nye garnisoner).
Nr. 15/13 tegning af markørdækning (Roskilde), nr.
25/13 3 tegninger af stalde (nye garnisoner), nr. 28/13
kalke til latrin (skydebaner i nye garnisoner), nr. 32/13
tegning af markørdækning m.v. (Holbæk), nr. 39/13,
97/-, 113/- og 122/- tegninger af administrationsbyg
ning (Holbæk), nr. 46/13 tegning af gymnastikhus (Hol
bæk), nr. 47/13 tegning af ammunitions magasin (Næst
ved), nr. 71/13 oversigtsplan for areal (Ringsted), nr.
78/13 kort (Karrebæk, skydebane), nr. 84/13 tegning
(skydebane, Slagelse), nr. 89/13 tegning af badeskur og
skydebane i Vordingborg, nr. 92/13, 99/- og 107/- over
sigtsplan (kasernen i Ringsted), nr. 96/13 og 112/- over
sigtsplan (kasernen i Slagelse), nr. 111/13 vejanlæg m.v.
(kasernen i Roskilde) og nr. 120/13 oversigtsplan fra
Holbæk (eksercerplads), nr. 124 13 tegning af skur (Sla
gelse), nr. 147/13 tegning af vejanlæg m.v. (Vording
borg), nr. 154/13 kort fra Næstveds omegn (skydebane),
nr. 165/13 4 tegnmger af kanon- ride- og gymnastikhus
(Ringsted), nr. 172/13 2 tegninger af sele- og våbenkam-
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1913-14

476

re (Ringsted og Holbæk) og nr. 173/13 tegning til byg
ning af Divisionskommandoen (Roskilde). Nr. 20/14
2 tegninger af vejanlæg (Holbæk), nr. 29/14 og 43/14
plan fra kasernen i Holbæk, nr. 63/14 tegning til vej
anlæg m. V. (Ringsted) og nr. 83/14 tegning til vejan
læg m. V. , Næstved.
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Indkomne skrivelser fra 4. Ingeniørdirektion.

1886-1891

4. Ingeniørdirektion oprettedes ved skrivelse fra Krigs
ministeriet af 13. marts 1886 med henblik på at bestyre
de til landbefæstningen om København nødvendige arbej
der. Direktionen ophævedes 28. april 1891, og bestyrel
sen overdroges 2. Ingeniørdirektion. I de indkomne skri
velser er ofte begrundelse for de forskellige arbejders
udformning og armering. Før 1886 bør sager søges un
der 1. Ingeniørdirektion.
1886

477

Nr. 62 og 65 forslag til oversvømmelse af Lyngby Enge
med kort og 9 kalker, nr. 73 kalke af stemmeværk (Frederiksdal), nr. 80 kalke af kanalen (Lyngby), nr. 91 kal
ke af dæmning II, nr. 97 matrikelkort (Lyngby), nr. 107
matrikelkort (Jægersborg), nr. 119 kalke af stemmeværk
ved Frederiksdal, nr. 133 kalke over Lyngby (afløb, Lyng
by mose), nr. 164 kalke af rækværk til bro (Ermelunden),
nr. 177 kalke af brønde (Ermelunden), nr. 192 kalke af
rørledning gennem Lyngby, nr. 201 kort (Ermelunden)
over kanalen fra Lyngby og nr. 202 matrikelkort af Bernstorff.

1887

478

Nr. 21 taksationsprotokol med tegninger af arealer (Landbefæstningen), nr. 28 matrikelkort, nr. 39 2 kalker af
værker til flankering (Lyngby Enge), nr. 47 tegning (kal
ke af dæmning I), nr. 51 kalke af uddybning af Furesø,
nr. 72 kalke af værker til forsvar (Lyngby), nr. 77 kal
ke af stemmeværk med bro (Jægersborg), kalke af værk
ved Sølyst, 1 kort og kalke af værk syd for Sølyst, bro
over Klampenborgbanen, vej bro, bro ved Jægersborg og
stenkiste, jernbanebro ved Gentofte, kanal i Gen tofteda
len, bro under hovedvej til Lyngby, bro over Utterslev
mose, vej i Gentofte, 1 kort, befæstning ved Emdrupgård
og bro, 2 værker ved Tinghøj, værk ved Vangede, værk
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1887

478

med forsvarstårne samt 1 kort, nr. 94 samlet forslag
til feltbefæstet stilling om København, nr. 107 kalke
af bolig (Tinghøj), nr. 117 og 135 kalker af 2 jernbane
broer (Lyngby), nr. 124 kalke af ændring i arbejder
(oversvømmelser, Lyngby Enge) og 2 kalker af over
svømmelsen, nr. 155 tegning af kanal i Lyngby, nr.
168 kalke af matrikelkort (Lyngby), nr. 177 kalker (3)
af værk i Ordrup Krat, nr. 183 kalke af værk ved Sø
lyst, nr. 185 1 kort (Ordrup Krat), nr. 188 3 kalker
af anlæg af kanal, Jægersborg - Lyngby og af 2 batte
rier ved Gentofte og nr. 193 2 kalker og kort af vær
ker i Ordrup Krat.

1887

479

Nr. 205 kalke over eksproprierede arealer (Sølyst),
nr. 216 kalke af vandløb i Lyngby Enge, nr. 244 om
navne til diverse værker, nr. 252 13 kalker og 2 teg
ninger af broer, veje etc. i forbindelse med oversvøm
melsen Lyngby-Gentofte-Utterslev mose, nr. 283 kort,
17 kalker og 5 tegninger af værker m.v. fra Tinghøj
over Vangede-Lyngby til Hvidøre, nr. 290 kalke af
dæmning VII (Klampenborg), nr. 301 kalke af areal til
Christiansholmslinien, nr. 337 kalke fra kanalen (Lyng
by) og nr. 340 kalke af bro over Gentofte-Vangedevej.
Vedlagt et læg med kalker og tegninger, som er bilag
til nr. 340 om oversvømmelsen Lyngby-Utterslev mose.

1888

480

Nr. 43 kalke af hegns mur (Klampenborg), nr. 56 kalke
af gangsti (Stemmeværk, Lyngby), nr. 64 kalke af halvbastionær front (Vestencienten), nr. 93 matrikelkort
(Ordrup Krat), nr. 130 kalke af Husumlinien og nr. 170
kalke af batteri (Vestfronten).

1888

481

Nr. 171 kalker af ammunitionsmagasin til Christians
holmsbatteri (6 stk.), nr. 182 kalke af bro for Frederikssundsbanen (Husumlinien), nr. 198 kalke af under-
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481

løb for å og ledning (Husumlinien), nr. 200 kalker
af Husumencienten (7 stk.), nr. 209 og 210 kalker
af bolig, bro og vej skæring (Husumlinien), nr. 231
kalke af bro (Husum-Herlewej), nr. 233 2 kalker
af Christiansholmsbatteri, nr. 240 2 kalker af Hu
sum-Mørkhøj vej (bro og forlægning), nr. 247 2 kal
ker af batteri syd for Buddinge, nr. 261 kalke af 2
boliger (Vestfronten), nr. 266 3 kalker af bro (Hupumlinien), nr. 273 2 tegninger og 2 kalker af af
snit Roskildebanen-Køgebugt, nr. 275 og 305 kalke
af Husumlinien og - do - af batteriets placering, nr.
282 kalke af befæstningen Roskildebanen-Harrestrup
å, nr. 284 kalke for batteriet i samme linie, nr. 285
2 kalker af boliger (opsyn ved Landbefæstningen), nr.
298 kalke af bolig (overopsyn), nr. 304 kalke af Hu
sum-Mørkhøj vej (bro og vej skæring), nr. 307 kalke
af vejforlægning, nr. 309 kalke af gangbro (Lyngby),
nr. 311 2 kalker af normalkaponiere, nr. 314 og
315 kalker af bolig m.v. Christiansholmsbatteri,
nr. 317 kalke af Roskildevejs skæring med Vest
fronten, nr. 319 2 kalker af bro over Husumliniens grav, nr. 322 2 kalker af magasin (Tinghøj og
Vangede batteri), nr. 328 kalke af Vestene ienten
(batterier), nr. 340 kalke af batteri sydøst for Bud
dinge og nr. 346 grafiske rapporter over jordarbejdet.

1888

482

Nr. 356 10 kalker af værker til forstærkning af en
feltbefæstet stilling, kalke fra Christiansholmsbatteriet, kalke af kaponiere med poterne, kalke af kapo
niere med panserdæk, kalke af vejbro (Brøndbyerne),
kalke af overfald med stemmeværk (pkt. 6), kalke af
bro for GI. Køge Landevej, kalke af stemmedige (Husumlinien), kalke af overfald (opstemning), 4 kalker
af underløb for Harrestrup å m.v., kalker af krudtmagasin (ved Frederikssundsbanen), kalke af 2 krudt-
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1888

482

magasiner (Husumlinien), kalke af markvejsbro (2 stk.),
kalke af øverste og mellemste stemmedige, nr. 362
kalke af normalfront (Ve s tbanen-Køgebugt), nr. 374
om arbejdets bestyrelse, nr. 378 oversigtskort over
Landbefæstningen, nr. 389 4 kalker af encienten fra
Husumlinien - Vestbanen og til Køgebugt, nr. 393 kal
ke af Egbyvejens forlægning, nr. 399 kalke af sikker
hedsdæmning, kalke af Batardeau og af opsynsbolig
Vangede, kalke af kaponiere med tårn (Roskildevej),
kalker af dobbeltkaponiere (pkt. IX) 2 stk. kalke af ka
poniere med tårn (pkt. XII), kalker af halvkaponierer
(pkt. IV) og (pkt. XV) samt (pkt. II) og (pkt. V), kalke af
halvkaponiere uden poterne, kalke af kaponiere (pkt. XXI),
kalke af krudtmagasin (Husumlinien), kalke af gennem
løb (Vestbanen) og gennemløb (Roskildevej), kalke af
bro (Rødovre - Egbyvej) og kalke af vejdæmning ved
Islevhus.

1888-89

483

Nr. 406/88 4 kalker af boliger og bro, nr. 407/88 kal
ke af Roskildevejs forlægning, nr. 441/88 2 kalker af
Christiansholmsbatteri, nr. 458/88 kalker til magasiner
(Landbefæstning), nr. 466/88 tegning af kaponiere og
halvkaponiere (2 stk.) til Vesteneienten samt 2 kalker,
nr. 470/88 3 kalker af diverse opstemninger i Husumliniens grav, nr. 504/88 kalke af Ermelunden m.v., nr.
505/88 6 kalker af inskriptioner på diverse værker (Vest
og Husumencienten) og nr. 515/88 tegning af terrain Har
restrup å - Utterslev Mose. Nr. 4/89 3 kalker af an
bringelse af mitrailleuser (Vesteneienten) og panserkon
struktioner (Christiansholm - Thinghøj - Vangede batte ri),
nr. 10/89 reviderede tegninger af Vangede- og Thinghøjbatteriet, nr. 11/89 6 kalker af diverse magasiner (Land
befæstningen) med torpedobådsskur (Orlogsværftet), nr.
15/89 kalke af observationstårn (Christiansholmsbatteri),
nr. 39/89 2 tegninger og 6 kalker af gravkaponierer (hele
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483

og halve - Vestfronten), nr. 47/89 oversigtsplan og
kalke af magasin i Buddinge, nr. 60/89 7 kalker af
magasin (Husum- og Vestencienten), nr. 62/89 kal
ker (9 stk.) og tegning af Vangedebatter i, dæmning
III, anlæg i Lyngby Enge, kystbatteri, Avedøre Hol
me (4 stk.), løbegrav med palissadering og forter
ved Gammelmosegård, nr. 70/89 kalke til observa
tionstårn (Christiansholmslinien), nr. 78/89 3 kal
ker af gård i Husum (bolig og magasin), nr. 85/89
kalke af dæmning og bro (Vestfronten), nr. 90/89
tegning af artillerimagasin (Vest- og Husumencienten), nr. 92/89 kalke af bro og feltbefæstet stilling
(Lyngby Enge), nr. 97/89 kalke af Vangede-Thinghøj batteri), nr. 98/89 kalke af underløb (Husumencienten) og nr. 99/89 tegning af artillerimagasin
(Vest- og Husumencienten samt Vangedebatter iet).

1889

484

Nr. 103 kalke til konsoller (anbringelse af mitrail
leuser), nr. 121 betænkning om vedligeholdelse af
diverse oversvømmelsesanordninger i Landbefæst
ningen med 2 skemaer og kalke og tillige forslag til
instruks for vedligeholdelse af samme med skitser
etc., nr. 122 2 kalker af loftkonstruktion (kaponierer med beregning), nr. 123 kalke af gård i Husum
(overordnet opsyn), nr. 131 kalke af fastgørelse af
panserplader (Hulrum) i Husumencienten, nr. 144
kalke af fort ved Gammelmosegård, nr. 147 udskrift
af teknisk journal over oversvømmelsen af Lyngby
Enge med skitser, diagrammer og beregninger af
diverse skruepælebroer, nr. 152 3 tegninger af are
aler Avedøre - Utterslev mose, nr. 170 kalke af loft
til halvkaponierer (Vest- og Husumencienten), nr. 193
kalke af forsvindings tårn (prøve, engelsk), nr. 194
kalke af batteriet i Ordrup Krat, kalke af værker
(Lyngby Enge), kalke af værker ved dæmning I, kal-
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ke af lavetter (Thinghøj) og kalke af kystbatteri (Aved
øre Holme) med oversigtsplan, nr. 215 og nr. 228
2 kalker af Gammel mosegårdfort (bolig og oversigts
plan), nr. 216 kalke til bolig (Husum, overordnet
tilsyn), nr. 223 6 tegninger af erhvervede arealer
(Vest- og Husumencienten), nr. 229 tegning af panserkaponierer (Vestfronten, pkt. VII), nr. 230 kalke
af Gammelmosegårdfort, nr. 240 kalke af ændring i
traceen for østlige ende af Husumlinien og nr. 247
kalke af indskæring i glaciet (Islevmark).

1889

485

Nr. 251 kalke af areal (Brøndbyøster), nr. 257 kalke
af kaponiere i pkt. XXI (pansring) og 2 kalker af
krudtmagasin, nr. 269 kalke af Gammelmosegårdfort,
nr. 301 2 kalker af samme fort, nr. 312 kalke af pan
serlavet, nr. 331 tegning og 4 kalker af pansrede kaponierer, nr. 334 kalke af stenbelægning til bekastningsforsøg, nr. 354 kalke af arbejdsgang (betonstøb
ning), nr. 364 kalke af areal (Islevhus), nr. 368 kal
ke af indtrængning af projektiler (høje baner), nr. 387
kalke over Lyngby Enge og nr. 397 tegning til et pan
serfort. Nr. 416 5 kalker af oversvømmelsen (nordre),
nr. 454 kalke med stigbordsviser, nr. 477 kalke af Hu
sumencienten og 3 tegninger af Vestencienten samt kal
ke af samme, nr. 480 tegning af dæmning (mod højvande),
nr. 481 kalke af saillanttårn (Gammelmosegårdfort), nr.
491 tegning af stenlag til bekastningsforsøg, nr. 493 kal
ker af Frederikssundsbanen og Vestbanen (tilslutninger
til encienten), nr. 518 kalke af areal Islevmark, nr. 519
kalke af saillanttårn (Gammelmosegårdfort), nr. 522
kalke af magasin til projektiler (Christiansholmsbatteri)
og nr. 528 tegning af Lyngby Enge (retning for feltbefæ
stet stilling).
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1890

486

Nr. 31 grænsekort, nr. 45 tegning af diverse stenlag
(bekastningsforsøg, Amager), nr. 48 3 kalker af
standplads for kanoner (dæmning I - II - III og ved
Sølyst), nr. 55 6 kalker af lynafledere på værker om
København, nr. 96 2 kalker af ammunitions magasin
i Christiansholm- Vangede- og Thinghøjbatteriet, nr.
105 kalke af triangulering i fæstningen, nr. 113 teg
ning af panserlavet, nr. 116 kalke af krudtmagasinering i værker (se nr. 96 a), nr. 136 kalke af normalhalvfront, nr. 158 forslag til instruks for brug af over
svømmelsen (N. - NV. fronten), nr. 173 kalke af areal
(Christiansholmsbatteri), nr. 193 kalke af areal (Hu
sum mølle) og nr. 199 kalke af kanonstandplads.
NB: I pakken er "Kort beskrivelse af de nye befæst
ningsanlæg ved København". 1889.

1890-91

487

Nr. 214/90 3 kalker af kaponiere fra Christiansholms
batteri, pansertårn fra Gammel mosegårdfort og af en
gravkaponiere, nr. 216/90 tegning af Storeholm (Aved
øre) og tegning af farvandet ved Holmen, nr. 230/90
2 kalker af kaponiere (Gammelmosegård) og nr. 237/90
kalke af pansertårn i samme fort, nr. 248/90 tegning
af stenlag (bekastning), nr. 278/90 kalke af areal Brønd
byøster (mølle), nr. 294/90 kalke til artillerimagasin
(Christiansholmslinien), nr. 301/90 2 kalker af kikkert
stationen (Landbefæstningen), nr. 304/90 kalke af jord
maske (Gammelmosegårdfort), nr. 313/90 kalke af halvkaponiere, nr. 325/90 kalke af kaponieren (Gammelmo
segårdfort), nr. 315/90 kalke til kikkertstation (TinghøjBuddinge), nr. 347/90 2 kalker af Thinghøj- og Vangedebatteri (briske), nr. 388/90 kalke Christiansholmsbatteriet (ventilation), nr. 401/90 kalke af matrikelkort (Chri
stiansholm), nr. 419/90 tegning af areal Brøndbyøster
og do nr. 420/90 og nr. 421/90 kalke fra Ordrup Krat
batteri samt nr. 424/90 forslag til instruktion for brug
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487

af oversvømmelsesanlæg på N. - og NV. fronten. Nr.
5/91 kalker (2) af artillerimagasin bag Christiansholmlinien, nr. 32/91 kalker af Gammelmosegårdfort (lys m. V.) 2 stk. , nr. 43/91 7 tegninger af bekastningsforsøg (Amager), nr. 67/91 5 tegninger af
erhvervede arealer (Brøndbyvester - Avedøre, Brønd
byvester - Utterslev), nr. 78/91 kalke af bæring for
pivot (Gammelmosegårdfort), nr. 101/91 kalker af
baraklejr (Vesteneienten) 2 stk. samt kalke af Gar
derhøjfort (belægningsplan) og af Christiansholmbatteri ( - do -).
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Indkomne skrivelser fra forskellige bygningsbestyrelser

1891-1925

Her er samlet bygningsbestyrelser for Den militære Klæ
defabrik, Krudtværket på Frederiksværk m.v. , men
vedkommende chef kunne også blive anvendt til løsning
af særopgaver, der ellers normalt varetoges af en di
rektion.
1891

488

Nr. 16 tegning af havnemoler (Middelgrundsfort), nr.
21 kalke af isskruninger (Middelgrundsfort), nr. 34
kalke af tilhuggede sten (Middelgrundsfort), nr. 35 kal
ke af grundstødning (Middelgrundsfort), nr. 46 kalke
af betonblokke (Middelgrundsfort), nr. 75 2 kalker af
hvælvingsberegninger (Middelgrundsfort), nr. 90 blå
tryk af Middelgrundsfort, nr. 93 10 kalker af stenkast
ning (Middelgrundsfort), nr. 103 3 kalker af Middel
grundsfort, nr. 109 kalke af plejehuset (Militære Klæ
defabrik), nr. 136 skitse af moleblokke (Middelgrunds
fort), nr. 145 kalke af stenkastning (bølgebryder. Mid
delgrundsfort), nr. 149 kalke af grunden på Middelgrunds
fort, nr. 155 kalke af kasematter (Middelgrundsfort) se
også nr. 159 med 1 kalke, nr. 172 4 kalker af Middel
grundsfort (kasematter og magasin), nr. 186 2 kal
ker af varme- og ventilation (Middelgrundsfort), nr.
190 3 tegninger af kasemat- og magasinbygninger
(Middelgrundsfort), nr. 218 kalke af udvidelse af Mid
delgrundsfort, nr. 243 tegning af Middelgrundsfort,
nr. 258 kalke af betonblokke (Middelgrundsfort) og nr.
290 kalke af Middelgrundsfort (varme og ventilation).

1892

489

Nr. 4 tegning af grundbygning (Middelgrundsfort), nr.
18 kalke af beklædning af mure på Middelgrundsfort,
nr. 22 teknisk journal af Middelgrundsfort med skitser,
nr. 19 tegning af Tuborg, nr. 24 kalke af beklædning af
mure indvendig i Middelgrundsfort, nr. 41 2 kalker af
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kasematter og 7 kalker af beregning af hvælvingen
Middelgrundsfort, nr. 43 kalke af betonbrisk, nr. 56
grundrids m.v. af Middelgrundsfort (8 stk.), nr. 62
5 kalker yderligere af dette, nr. 63 kalke af profil for
grav m.v. kalke af boringer, samme fort, nr. 64 3
kalker af dræning m.v. samme fort, nr. 70 kalke af
etageadskillelse og vand stand s ende lag m.v. og nr.
71 kalke (søminestation), nr. 75 2 kalker af friholder
værk, nr. 80 2 kalker af varme og ventilation, nr. 90
kalke og foto (belastningsforsøg), nr. 94 kalke af luft
kanaler, nr. 112 kalke af vandstandsende lag, nr. 114
kalke af indre gravs beklædning, alle ovenfornævnte
fra Middelgrundsfort, nr. 116 kalke fra militære Klæ
defabrik med kalke af bolig, nr. 117 4 kalker af be
klædning af facademure og nr. 144 5 tegninger af sten
hugge rarbej der, begge nr. fra Middelgrundsfort.

1892

490

Nr. 153 tegning af Middelgrundsfort (anvendelse af
fortets rum), nr. 173 kalke af tømmerkister (samme
fort), se også nr. 186, nr. 195 og 197 hver 2 tegninger
af jernarbejder (samme fort), nr. 204 14 tegninger af
tømmerkister m. V. af samme fort, nr. 222 4 teg
ninger af kasematter og dæk (samme fort), nr. 224
2 tegninger af jernarbejder (samme fort), nr. 226
3 tegninger af elektrisk lysanlæg (militære klædefa
brik), nr. 267 3 kalker af Middelgrundsfortets arme
ring og traverser og nr. 279 tegning af dæk (samme
fort).

1893

491

Nr. 8 teknisk journal af Middelgrundsfort med skitser.
Nr. 20 blåtryk af fyrtårn til Middelgrundsfort, nr. 26
4 tegninger af samme fort (skinneveje), nr. 38 tegning
af fyrtårn m.v. (samme fort), nr. 42 5 tegninger af
dækkonstruktion (samme fort), nr. 43 2 tegninger af
briske med magasin (samme fort), nr. 53 5 tegninger
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1893

491

af lys og kraft (samme fort), nr. 65 tegning fra Kal
vebodstrand (inddæmning), nr. 77 tegning og foto af
isskader (Middelgrundsfort), nr. 90 2 tegninger af
briske (samme fort), nr. 97 tegning af lade (militære
klædefabrik), nr. 102 tegning af Middelgrundsfortets
dæk (afvanding), nr. 112 2 tegninger af jernarbejder
(samme fort) og 2 tegninger af elevatorer og spil og
nr. 113 5 tegninger af elevatorer (samme fort).
NB: I et læg 2 tegninger henhørende til nr. 8/93 af
Middelgrundsfortets overbygning.

1893

492

Nr. 122 3 tegninger af maskin- og lysanlæg (Middel
grundsfort), nr. 126 tegning af hvælvinger (samme
fort), nr. 142 plan af samme fort, nr. 153 10 teg
ninger af varme- og ventilationsanlæg (samme fort),
nr. 163 tegning af monteringsbro (skyts, samme fort),
nr. 225 3 tegninger af skinnespor (samme fort), nr.
233 2 tegninger af jernarbejder (samme fort), nr. 258
tegning af vandforsyning (samme fort) og nr. 278 2
tegninger af havnen (samme fort).

1894

493

Nr. 4 tegning af trappe (Middelgrundsfort), nr. 44
tegning og skitser af magasin til Fyrvæsenet (samme
fort) se også nr. 154 med tegning, nr. 45 2 tegninger
af boliger (militære klædefabrik), nr. 70 2 tegninger
og 1 skitse af sigte- og kommandostation (Middelgrunds
fort), nr. 78 tegning af en brisk (samme fort), nr. 95
tegning af kaserne inventar (samme fort) og nr. 140 teg
ning af brolægning etc. (samme fort). Nr. 170 7 teg
ninger af snedker- og jernarbejder (Middelgrundsfort),
nr. 175 tegning af observationskuppel (samme fort), se
også nr. 179 med 3 tegninger, nr. 202 5 tegninger af
sigte- og kommandostationer (samme fort), nr. 222
2 tegninger af samme fort (dæk), nr. 244 2 tegninger
af skinnespor (samme fort), nr. 246 tegning af lynaf-
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1894

493

ledersystem (samme fort) og nr. 252 tegning af snit
i fortgraven (samme fort).

1895-1902

494

Nr. 10/95 tegning af spor for projektører (Middel
grundsfort), nr. 21/95 tegning af dækket (samme
fort), nr. 106/95 tegning af bolig (militære klæde
fabrik) 5 stk. og nr. 114/95 2 tegninger af kæderækværk (Middelgrundsfort). Nr. 51/97 kalke af Gammel
værk (Militære Klædefabrik). Nr. 5/98 kalke af filter
anlæg Gammelværk (militære klædefabrik). Nr. 17/99
kalke af bolig, Usserød Værk (militære klædefabrik),
nr. 29/99 kalke af Rueriet samme fabrik. Nr. 12/00
tegning til udvidelse af valkmøllen (militære klæde
fabrik). Nr. 16/01 tegning af filteranlæg ved stampen,
nr. 23/01 kalke af udhus til boliger (militære klæde
fabrik). Nr. 17/02 kalke af bolig (militære klædefabrik)
og nr. 34/02 2 kalker af udhuse (Gammelværk, mili
tære klædefabrik).

1903-15

495

Nr. 24/08 kalke af bolig. Nr. 22/09 tegning af valkeri
og rueri (militære klædefabrik). Nr. 34/10 og 21/12
oversigtsplan (Usserød Værk). Nr. 3/15 skitse af ilde
brand (Usserød Værk) og nr. 15/15 tegning af farveri.

1916-24

496

Nr. 18/16 tegning af sti til Nebbegård, nr. 23/16 tegning
af valkeri og rueri. Nr. 12/17 kalke af presseribygning
(Usserød) og kalke af latriner her, nr. 11/18 tegning af
turbineanlæg Usserød.

1909-11

497

Skrivelser om bestyrelsen af kystbefæstningsanlæg.
Nr. 5/10 forslag til kystbefæstningsanlæg på den sjæl
landske øgruppe. Bl. a. 24 bilag (tegninger og kort) af
Mosedebatteri, Tårbækværkerne, Lynæsbatteri, Mas
nedøfort, Vejrøbatteri, Helholmbatteri og Haarbølleværkerne. NB: Vedrørende ovennævnte værkers udfø
relse, se under indkomne skrivelse fra 1. Ingeniørdi
rektion.
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1910-1913

Indkomne skrivelser fra Rekrutetablissementernes
Bygningsd irektion
Direktionen oprettedes 1. april 1910 ved korpsbefa
ling nr. 2/1910 for at lede opførelsen af øvelseslejr
for fire rekrutbatailloner af fodfolket.
Direktionen ophævedes ved korpsbefaling nr. 6/1913
fra 1. december 1913 at regne.

1910

498

Nr. 20 kort (Sjælsø), nr. 47 kort (Lånshøj) og kalke
af lejr samme sted, nr. 61 tegning af areal og ma
trikelkort (Luserød), nr. 66 kort (Søndersø), nr. 72
tegning af pumpeanlæg (Luserød), nr. 73 kort over sky
debane, Sjælsø, nr. 74 2 tegninger (indgangsparti,
Søndersø), nr. 77 tegning af areal (Gandløse), nr. 82
tegning af Høveltegårds areal 2 stk. og arealer i
Gandløse, nr. 85 og nr. 94 tegning af Høveltelejren,
nr. 89 tegning af areal (Høveltegård) og nr. 117
grundplan af Hjortøgård og Fuglebækgård.

1910

499

Nr. 126 tegning af belægningsbygning (Lånshøj) og nr.
133 106 tegninger af lejrene ved Sjælsø, Sandholm,
Søndersø og Lånshøj. (21 + 22 + 20 + 43 tegninger).

1910

500

Nr. 134 tegning af markørdækning (Sjælsø), nr. 139
tegning og kort (arealer Lånshøj), nr. 144 kort (Bir
kerød), nr. 153 kort og tegning (Sandholm-Høvel te),
nr. 154 3 tegninger (Lånshøj), nr. 164 2 tegninger
(skydebane Sjælsø og Gandløse Ore), nr. 173 2 teg
ninger (Sandholm), nr. 174 kort (Ballerup m.v. vej),
nr. 179 tegning (areal Gandløse), nr. 199 tegning af
areal (Høveltegård), nr. 200 tegning af badebygning
f'Zærløse), nr. 201 kort over øvelsesplads (Sjælsø),
nr. 208 2 oversigtsplaner (Høvelte) med 7 bygnings
tegninger samt oversigtsplan (Værløse) med 3 byg
ningstegninger.
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1911

501

Nr. 2 3 tegninger af veje (Lånshøj), nr. 14 12 tegninger
af lejrene: Høvelte, Sandholm og Værløse, nr. 15 kort
over Gandløse, nr. 46 tegning af markørdækning (Sjælsø),
nr. 55 2 tegninger af Høveltelejren, nr. 70 tegning af
kostforplejningsbygning (Høvelte), nr. 80 oversigtsplan
af Værløselejren, nr. 82 5 tegninger (Sandholmlejren,
veje og fedtsamler), nr. 83 5 tegnmger fra Sandholmog Værløselejren (messer og kostforplejning), nr. 88
tegning af areal (Brøndbyerne)J nr. 98 kort (øvelsesplads.
Sjælsø) og nr. 106 oversigtsplan af øvelseslejr (Kalvebod
strand).

1911

502

Nr. 121 tegninger af kostforplejnings inventar ( Sandholm,
Høvelte og Værløse), nr. 131 tegning af messe og solda
terhjem (Værløse), nr. 161 tegning af Høveltelejren, nr.
165 4 tegninger Høvelte (messe, kostforplejning og sol
daterhjem), nr. 171 kort og oversigtsplan (lejr ved Kal
vebodstrand) samt 23 tegninger af diverse bygninger til
lej ren.

1911

503

Nr. 172 3 tegninger af skydebane (Gandløse Ore), nr. 181
og nr. 204 oversigtsplan (Høveltelejren), nr. 210 tegning
af administrationsbygning (Høvelte), n^. 241 kort og vej
plan samt 19 tegninger af diverse bygninger til lejr Kal
vebodstrand og nr. 242 2 tegninger af skydebaner til sam
me lejr.

1912

504

Nr. 14 tegning af administrationsbygning (Kalvebodstrand),
nr. 27 tegning af kostforplejningsbygning samme sted, nr.
45 tegning af udsalg i Værløse og Avedøre, nr. 46 tegning
af forplejningsbygning Sandholm og tegning af udsalg i
Sandholm, Høvelte og Værløse (3 tegninger), nr. 51 teg
ning til gymnastikredskaber Sandholm og Høvelte, salon
skydebane samme steder, nr. 55 17 tegninger til lejren
ved Kalvebodstrand, nr. 58 2 tegninger af veje i Sand
holm og Høvelte, nr. 59 2 tegninger af vejarbejder Vær-
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1912

504

løse-Sandholm, nr. 65 2 tegninger af eksercerhus (Høvelte) samt tegning af administrationsbygning (Værløse),
nr. 75 4 tegninger fra Sandholmlejren og 3 tegninger
fra Værløselejren.

1912

505

Nr. 83 ”nøgleplan” af både Sandholm og Værløselejren
2 stk., nr. 85 tegning af skydebane (Avedøre), nr. 96
tegning af portnerbolig (Sandholm), nr. 101 16 tegninger
(Høveltelejren) og 14 tegninger (Avedørelejren), nr. 109
7 tegninger fra Høvelte (elektrisk lys), nr. 125 tegning
af patronhus (skydebane Sjælsø), nr. 128 tegning fra sky
bane (Avedøre), nr. 130 tegnmg af staldbygning (Værløse),
nr. 141 tegning af Hjortøgård (Værløse), nr. 143 tegnmg
af infirmeri og soldaterhjem (Høvelte) og nr. 147 over
sigtsplan fra Høveltelejren.

1912

506

Nr. 152 4 tegninger af vej (Avedøre), nr. 161 tegning af
bolig (Avedøre), nr. 162 5 tegninger af diverse huse (Aved
øre), nr. 171 tegning af skydebane (Sjælsø), nr. 168 4 teg
ninger (Værløse, Høvelte og Avedøre), nr. 173 5 tegninger
(jernbeton, Avedøre), nr. 177 2 kort over arealer (Sønder
sø og Sjælsø), nr. 179 5 tegninger (Munderings- og Våben
kamre, Avedøre), nr. 180 8 tegninger (depoter, Avedøre),
nr. 183 2 tegninger af Høveltegård, nr. 193 2 tegninger af
Smitshøjgård (Avedøre), nr. 206 oversigtsplan (Avedøre,
Høvelte og Sandholm), nr. 207 tegnmg af cykel- og pudse
skur (Avedøre), nr. 228 tegning af øvelsesplads (Avedøre),
nr. 237 koteplan (Høvelte og Sandholm) og nr. 238 tegnmg
af gymnastikhus (Høvelte og Sandholm).

1913

507

Nr. 8 tegnmg af Smitshøjgård (Avedøre), nr. 14 tegning
af bolig (Avedøre) og kort af areal ved Sjælsø, nr. 15
kort af Avedøre by, nr. 27 kort (Søndersø), nr. 41 teg
ning af skydebaneanlæg (Avedøre, stormskade), nr. 42
tegnmg af forplejningsbygning (Avedøre), nr. 45 tegning
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1913

507

af kanonmagasin (Avedøre), nr. 60 2 tegninger (kuglefang, skydebane Avedøre) og nr. 63 tegning af brohoved
foran Vestfronten.
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Indkomne skrivelser fra Hovedkassekommissionen

1854-1929

Hovedkassekommissionen har eksisteret længe før 1854,
men der skete ved Kgl. resolution af 17. oktober 1854 en
ændring i regnskabsføringen, og det er vel baggrunden for,
at der fra 1854 findes indkomne skrivelser fra Hovedkasse
kommissionen.
1854-57
1858-63
1864-67
1868-72
1873-74
1875-76
1877-80
1881-85
1886-88
1889-92
1893-98
1899-1900
1901-06
1907-09
1910-14
1915-19
1920-29

508 Indkomne skrivelser,
509
- ”.510
- ”511
- ”512
- ”513
- ”514
- ”515
- ”516
- ”517
- ”518
519
- ”520
- ”521
- ”522
- ”523
524
_

1 bind
1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 -

Indkonme skrivelser fra Generaldecisoratet

1849-1907

(revisionen)
1848-70
1871-1907

525
526

Indkomne skrivelser, 2 bind
_ »» _
2 -
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1853-1943

Arkiv for Ingeniørkorpsets Bureau og Stab
Arkivet indeholder indgåede skrivelser 1853-70, regi
stratur, korrespondancebøger 1893-1923, registratur
over ind- og udgåede skrivelser 1863-70 og kopibøger
1893-1921.

1853-70

527

Indkomne skrivelser og bog over ind- og udgåede skri
velser 1863-70.

1893-1911

528

Registratur for stabens ind- og udgåede skrivelser,
4 bind.

1912-27

529a Registratur for stabens indgåede skrivelser og udgåede
skrivelser 1912-23, et realregister 1853-61 og et fagre
gister 1839-60, ialt 6 bind.
NB: Real- og fagregister er ikke ret anvendeligt. Real
register 1862-97 ligger løst ved denne pal<ke.

1891-1943

529b 5 læg med indkomne skrivelser til Ingeniørkorpsets
stab. Skrivelser om personelle forhold.

1890-1941

529c 4 læg mærket adjudanten. Materialet vedrører ingeniør
materiel, bromateriel, uniformering (1922) og stof om
Jyllands forsvar 1926-41. Et enkelt læg har tegninger.

1896-1939

529d 6 læg mærket adjudanten. Vedrører disposition for en
øvelse i Rumænien, telaiisk revision, læg med ride- og
køreud rustn ing samt civile funktionærer og deres møde
ved mobilisering og sammendragn ing, læg med foredrag
i Ingeniørløjtnantselskabet om ingeniørtropperne 16841920 og deres fremtidige organisation samt et læg 192026 kaldet adjudantsager (militær retspleje, øvelser, per
sonalia, gas, etc.).

1862-97

529e Realregister.
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1848-1932

Registraturbøger
Hvert bind har sin emne inddeling svarende til arkivets
inddeling af arkivet for indkomne skrivelser.

1848-50

530

1851- 53
1854- 55
1856- 57
1858- 60
1861- 62
1863- 65
1866- 68
1869- 71
1872- 75
1876- 78
1879- 82
1883- 86
1887- 89
1890- 91
1892- 94
1895- 97
1898- 1900
1901- 04
1905- 08
1909- 12
1913- 16
1917- 19
1920- 22
1923- 25
1926- 28

531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

1929-32

556

Registratur, 4 bind
heri 1 bind med registratur over indkomne
breve i krigsperioden 1848.
3 bind
2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 NB: Årgang 1928 mangler
Registratur, 4 bind
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1854-1932

Korreapondancebøger
Bøger over udgåede skrivelser 1848-1932 findes ikke
som særlige korrespondancebøger, men kopibøgerne i
denne periode er forsynet med et register over udgåede
skrivelser (bagest i bindene).

1854-56
1857-59
1860-62
1863-65
1866-68
1869-72
1873-75

557 Korrespondance, 3
558
- " 3
559
- " 3
560
- " 3
561
- " 3
562
- " 4
563
- " 3

1876-78
1879-82

564
565

- "
- "

-

3
4

-

1883-86
1887-89
1890-92
1893-94

566
567
568
569

-

"
"
"
"

_

4
3
3
2

-

570
571
572
573
574
575
576

-

"
"
"
•>
"
"

-

3
3
3
4
4
4
3

-

1895-97
1898-1900
1901-03
1904-07
1908-11
1012-15
1916-18

bind
-

1919-21
1922-24

577
578

- "
_ »

_

3
3

_

1925-27
1928-30

579
580

- "
- "

_

3
2

-

1931-32

581

NB: Årgang 1928 mangler
Korrespondance, 2 bind
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Kopibøger for Ingeniørkorpsets Stab (og Bureau)

1893-1921

Denne del af arkivet skal ses sammen med pakkerne
527-529 med de indkomne skrivelser 1853-1927. .
1893-98
1899-1903
1904-06
1907-09
1910-12
1913-15
1916-21

582
583
584
585
586
587
588

1848-1932

Kopibøger, 2
2
f _
1
t _
1
f _
1
1
2

bind
-

Kopibøger

1848- 49

589

1849- 50
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

590
591
592
593
594
595
596
597
598

Kopibøger, 2 bind
Bindene er fortsættelse af pakkerne nr. 193 i Ingeni
ørkorpsets danske arkiv 1697-1848, idet dette går til
1848 ind. Herværende kopibog 1848 omhandler udeluk
kende krigsperioden. De fredsmæssige kopier skal sø
ges i ovennævnte pakke nr. 193.
Kopibøger, 2 bind
-” 1 -” 2 -” 2 -” 2 -” 2 -” 2 -” 2 -" 2 Heri kopi af udkast til lov om monarkiets befæstnings
væsen med motiver.
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1858
1859
1860
1861
1862
1862
1863
1864
1865
1865
1866
1867
1867
1868
1868-69
1869
1870
1870
1871
1871-72
1872-73
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1880-81
1881-82
1882-83
1883
1884
1884-85

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

Kopibøger,
- " - " - " - ” - ” - ” - ’’ - ” - ” - ” - ” - " - ” - ” - ’’ - ” - ” - ” - ” - ” -

2
2
2
3
1
2
3
3
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3

bind
-
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Kopibøger, 3 bind
_ Il 2 vedlagt kopi af inventarieregnskab.
2 bind
- ’’ 2 - ” vedlagt kopi af inventarieregnskab.
4 bind
- ’’ -

1886

634
635

1887
1887

636
637

1888

638

1889
1889

639
640

- ” - ” -

1890
1890
1891
1891
1892
1892

-

1893
1893-94

641
642
643
644
645
646
647
648

1894

649

- ” -

1895
1895

650
651

- ” - ’’ -

1896

652

-

1897
1898
1898-99
1899
1900
1901
1901-02
1902

653
654
655
656
657
658
659
660

- ’’ - ” - " _ II - ’’ -

1885-86

”
”
”
”
”

- ” - ” -

vedlagt kopi af inventarieregnskab.
2 bind
2 vedlagt; kopi af inventarieregnskab.
2 bind
2 2 2 2 1 2 2 vedlagt: kopi af inventarieregnskab (1893).
2 bind
vedlagt; kopi af inventarieregnskab (1894).
2 bind
1 vedlagt; kopi af inventarieregnskab (1895).
3 bind
vedlagt; kopi af inventarieregnskab (1896).
2 bind
2 2 2 3 2 2 2 -
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1903
1903-04
1904
1905
1906
1906-07
1907
1908
1909
1910
1910
1911
1911
1912
1912
1913
1913
1914
1915
1915-16
1916-17
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1925-26
1926
1927
1927-28
1928
1929

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

Kopib0ger, 2
2
- tt 2
2
- n It
1
2
- If -

ti

If

tt

tt
tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt
tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt
tt

tt

tt
tt

tt

tt

-

1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

bind
-
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1929-30
1930
1931
1931
1931-32
1932
1932

696
697
698
699
700
701
702

Kopibøger, 2 bind
_ 1» _
2 _ ti _
2 3 - ” _ it
2 _ ft _
1 _ ti _
2 -
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1848-1932

Befalinger
Dette afsnit af arkivet er en fortsættelse af pakkerne
345-346 i Ingeniørkorpsets arkiv 1697-1848 for korps
befalingernes vedkommende og af 342-344 for de konge
lige parolbefalingers vedkommende. Korpsbefalingerne
er delt i: ”Befalinger for bygningstjenesten” og ”Befa
linger for korpset”. De sidste ophører med udgangen af
1924, medens de første begyndte i 1858 og sluttede i
1932.
Armebefalingerne var forløbere for Kundgørelse for
Armeen, som begyndte i 1856 og også afskaffede ”Be
kendtgørelse om forflyttelse, afgang og avencement
i Armeen”.
I flere tilfælde er der dubletter af samlinger af befalinger.

1848-56

703

Kongelige parol- og armebefalinger. Arme- og generalkommandobefalinger 1855/56.

1854-64
1853-63
1853-68
1866-1924
1858-1932

704 Korpsbefalinger
705
- ” 706
- ” og befalinger for Bygningstjenesten 1858/68
707
- ” (trykte)
708 Befalinger for Bygningstjenesten
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Stambøger m.v.

1822-1931
1822-77

709

Stambøger for officerer, underofficerer og mellem
staben.

1864-1912

710

Stambøger for konduktører, brandfolk og officerer.

1870-1931

7l0a Stambøger for officerer og officianter.

1839-1932

711

Straffebog 1839-1871 og rapportbog 1912-32.

Fortroligt arkiv.

1868-1932

Arkivet dækker ikke alle fortrolige skrivelser idet
mange findes ved de indkomne skrivelser.
1868-85

712

Skrivelserne er ordnede årsvis og har flere tegninger,
bl. a. 1878 tegning af København med indtegnet befæst
ning, 1880 plan af citadellet Frederikshavn.

1886-87

713

Tegninger af Garderhøjfort og tegninger og beskrivel
se af nyt bromateriel, endvidere flere tegninger og kort
over landbefæstningen (Gammel Mosedebatteri) og be
stemmelser for sprængning af jernbanebroer.

1888-1910

714

Tegninger af Garderhøjfort, Vestencienten, "et fast
punkt", kort over feltbefæstning i forbindelse med land
befæstningen, pansertårn og fronter i landbefæstningen.
Endvidere Middelgrundsfort, tegning fra Amsterdam og
tegninger og betænkning fra fælleskommissionen af 1892
(om landsdelens forsvar).

1910-23

715

Fortrolige indkomne skrivelser mangler.
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1924-32

716

Tegning af ringeledning til Redanvagten (1927) og af en
flyveplads til hæren i Kastrup. (1931)

1872-1907

717

Registratur for de indkomne fortrolige skrivelser.
NB: Registratur mangler 1908-32.

1877-89

718

Kopibøger for fortrolige skrivelser.

1890-1908

719

Kopibøger for fortrolige skrivelser.

1908-26

720

Kopibøger for fortrolige skrivelser.

1927-32

721

NB: Kopibøger mangler..

1911-15

722

Armeringsplaner for Københavns Landbefæstning 1911.
Kort over Tunestillingen og Københavns landfront (felt
befæstning) 1915. Kortforsyning (M & S) 1908-41.

1897-1941

723

Pakkens indhold vedrører mobiliseringsplaner og sik
ringsplaner 1897-1941 samt kvitteringer for disse, end
videre et læg 1940-41 om anvendelsen af Københavns
garnison.

- 184 1848-1932

Ingeniørkorpsets Varia

1879-97

724

Belægningsplaner. Ordnet årsvis i læg, oftest med
tegninger.

1898-1931

725

Belægningsplaner. Ordnet årsvis i læg med mange
tegninger.

1848-61

726

Den optiske telegraf 1848-51 og felttelegrafen 1858/
61. Indkomne breve til kaptajn Lehmann med register.
Nr. 154 tegning af klap til telegrafen. Kopibog og regn
skab. Fortegnelse over ansatte (1851), kodebog og en
kelte tegninger og skitser af stationer. Felttelegrafen
1858/61. Indkomne breve med register samt beskri
velse af felttelegrafen med tegninger (1861).

1852-59

727

Felttelegrafen (den elektriske). Regnskab 1852-54.
Indkomne breve 1852/56 og afvikling af regnskab 1859
samt kontrakten fra 1852. Diverse eksemplarer af
”Fædrelandet” 1850/52.

1852-56

728

Felttelegrafen (den elektriske). Indkomne skrivelser
1852-54. Kopibog 1852-54 med enkelte skrivelser 1855/
56. Registratur over indkomne skrivelser 1852/54.
NB: I læg 3 kalke fra Strib og tegning af induktorarrangement.

1910-38

729

Uddannelsesprogrammer for våben og skoler 1910-38.

1864-86

730

Pakken indeholder love og bekendtgørelser m.v., regu
lativ for Ingeniørkorpsets bygningstjeneste 1886, arme
befalinger 1864, armeplanen 1842, normer, metersyste
met m.v., endvidere et særlæg om signaltjenestens op
rindelse og senere varetagelse.

1889

731

Pakken indeholder et restoplag af ”Kort beskrivelse af
de nye befæstningsanlæg ved København”.

185 -

1766-1806

Generalløjtnant, Statsminister H.W. von Huth.
Chef for Ingeniørkorpset
16. september 1771 - 6. maj 1806.
Se også von Huths arkiv under det Kongelige Artilleri
korps.
NB: Vedrørende ovennævnte arkiv:
I pakke nr. 18 findes von Huths bestalling.
I pakke nr. 5 og 6 (indgåede breve til generalen) findes
mange breve, der også vedrører Ingeniørkorpset.
I pakke nr. 7 (generalens kopibog 1773-97) findes mange
breve til Ingeniør Office rer. Samme pakke har koncepter
til breve fra generalen til H. M. Kongen 1771-89 (læg I),
hvoraf mange vedrører Ingeniørkorpset.

1766-1806

1

Papirer om Københavns befæstning 1768-1806. Bl. a.
kommissionen af 1802 for Københavns forsvar, Trekro
ners opførelse og batteriet Sixtus. Kronborg, Fredericia,
Fladstrand og Kyholm (havneprojekt) 1775-1801. Kyst
batterier 1795-1801. Ekstrakt af skrivelser om Bornholm
og det slette beredskab. Norske fæstninger 1775-1802.
Frederikssten, Christianssand, Bergen, Frederiksværn
og Drøbalk, Trondhjem, Kongsvinger, Frederiksstad og
Aggershus. Holstenske fæstninger 1776-1803, Rendsborg
Gliickstadt, Fremsbiittel, Gottorp, Friederichsort og
Hitler skanse. Helgoland, Dansk Vestindien og Tranquebar 1774-94. København, Frederiksort, Kronborg 176680.

1772-1805

2

Tilstanden for fæstningerne i kongerigerne og hertugdøm
merne og (3 læg) om kommandoforholdene i fæstningerne
(ingeniørofficerer - kommandant). Lægene har register.
Indberetninger om fæstningernes tilstand i rigerne 177274. Fæstningerne i rigerne i almindelighed bl. a. istand
sættelse, penge, udrustning og besætning 1794-1805.
Kommandoforholdene i fæstningerne. Ingeniørofficerers
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1772-1805

2

forhold til kommandanterne 1794-1805.

1707-1883

3

Skrivelser om Københavns fæstning 1707. Budgetter
for samtlige fæstninger i rigerne 1776-1801. Dokumen
ter med registratur om Københavns fæstning 1755-70.
Diverse skrivelser om krudttårne 1779-83. Diverse
skrivelser i anledning af krudttårnet ved Østerport,
som 31. februar 1779 sprang i luften (sikkerhed og
transport af krudt). Reglement samt tegning fra Kal
veboderne (envelopen). Skrivelser om byggearbejder
1 København 1783-1800. Kort overbyen 1766. Kron
borg fæstning 1774-79. Kronborg havn i Helsingør og
kaserne i Randers 1783 og 1804. Bornholm, repara
tion af diverse bygninger 1767-71. Breve til general
von Huth fra Peymann 1780-82 og rapporter fra denne
1780-82. Breve fra oberst Clasen, Norske Ingeniørde
tachement 1780-83. Heri tegning af ”Det store Maga
sin” på Frederikssten fæstning 1802. Skrivelser om
opmålinger i Norge 1769-98.

1777-1814

4

Forskellige skrivelser fra diverse Collegier 1777-82.
2 skrivelser om vejtjenesten 1798-1801. Skrivelser om
et nyt fortifikationsprincip 1801. Diverse skitser og
tegninger 1802-14. Overslag ca. 1795. 16 Fortifika
tionstegninger, Belidors system og et princip for bastio
nært grundrids. Brandslukningsredskab 1802. Diverse
kladder og udregninger. Skibssluser. Register over
vigtige skrivelser. Pro Memorier og skrivelser af blan
det indhold. Ekstrakt af laugsartikler, arbejdsløn, di
verse beskrivelser af felttog og byer 1750 og fremefter.

1703-1804

5

Register over de 22 bilag, der vedrører tidligere instruk
ser for ko3?pset, dettes organisation, dets officerers uddan
nelse og bedømmelse, forslag til organisation af korpset.
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1703-1804

5

Samling af ekstrakter af uvis oprindelse.
NB: Pakken indeholder en stor del af de gennem tiden
gældende bestemmelser for Det kongelige Ingeniør
korps.

1774-1805

6

Øvelsesarbejder for officerer 1803-05, for en del med
tegninger. Heri en defekt skrivelse om "Ideal af en
Ingeniørofficer". Personalia samt enkelte skrivelser
om eksamen og undervisning 1775-1805. Skrivelser
om uniformering 1774-1800. Skrivelser om kronarbejderes løn 1779-84. Ingeniørofficerers uddannelse
1803-05 bl. a. "Ideal af en ingeniørofficer". Forslag
til teoretisk uddannelse og prøver ved avancement.
Eksamensudkast, eksamen 1805. Pro Memoria om
Hauptmann Thielckes "Unterricht für die Offiziere,
die sich zu Feld-ingenieur bilden wollen". Uden års
tal. Thielche var artillerist. Generalvejkommissionen 1779-81.

188
Generalmajor C.H. von Suckow

1749-1818

Chef for Ingeniørkorpset
8. februar 1809 - 2. september 1818
1764-1809

7

Instruks til Ingeniørkorpset af 1764. Instruks til materialskriver ved Kronborg fæstning. Instruks for vold
mesteren i København 1799. Forslag til årlige repara
tionsarbejder i kaserner i København 1803. Pengebehov
til ingeniørofficerer som skal følge en arme 1809. Krav
til ingeniøreksamen 1810. Pallisadebehov ved danske,
norske og holstenske fæstninger 1802. Forslag til et Sappeurkorps 1810. Kongelig anordning om isning for Kø
benhavns fæstning 1808. Pallisader leveret fra de konge
lige skove til Københavns fæstning 1809-11. Armering
af Københavns fæstning 1812-14. Fortegnelse over om
trentlige årlige revenantsbons ved danske, norske og
holstenske fæstninger. Samling af dokumenter om pallisadeleveringer fra Hals-Nørreskov 1806-08 samt 1814.
Indkomne breve fra den kommanderende general på Sjæl
land 1814. Breve til den kommanderende general på
Sjælland 1814. Bemærkninger til general Benzers af
handling (Københavns forsvar). H. M. Kongens pålæg
om en betænkning om Københavns forsvar 1809 og et
forslag, (fremskudt forsvar), skitse. Kommissionen
af 8. februar 1819 om slavers anvendelse til forskellige
arbejder. Diverse skrivelser og en forhandlingsprotokol.
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1763-1838

1703-1831

Generalløjtnant R. Krag
Chef for Ingeniørkorpset
4. september 1818 - 3. januar 1838
8

Krigsforberedelser 1801. Kystdefension 1802-07. Che
fen for Ingeniørkorpsets rapport om sin inspektionsrej
se i Kongeriget og Hertugdømmerne 1819. Udkast til
armering af Citadellet Frederikshavn 1831. Om Kron
borgs indretning til forsvar og kaserne 1813. Forskel
ligt om Rendsborg fæstning 1823. Rapport over arbej
der i GlUckstadt fæstning 1804 og papirer om sløjf
ningen af samme 1816. Demoleringen af Gluckstadt
fæstning 1816. Regnskaber og skrivelser om slottet i
Piøen 1806. Bornholm, østre og vestre herred. Over
slag og tegninger til ammunitions- og artillerimagasi
ner 1814. Valkemølle i Dyrehaven og Usserødværk 1818.
Ridehuse og rytterkaserner 1830, et chaussehus i Eppendorf og et vagthus ved Hamborg 183o. Opgørelser
over grundtakster i Nyborg. Fredericia havn 1805, År
hus havn og farten mellem Århus og Kallundborg 18oo.
Endvidere Fladstrand fæstning, Sæby havn og Hals skibs
bro, heri resolutioner 1799. Endelig Korsør havn (bol
værk) 1823. General Krags afskrift af normer for arbejdsydelser. Heri afskrift af ”Arbejdsreglement af 1703”.
NB: I alle lægene findes skitser eller virkelige tegninger.

1764-1839

9

Organisation og uddannelse. 2 stk. enslydende forslag
til Vejkorpsets, Mineur- og Sappeurkomapgniets og Pontonnerkompagniets overgang til Ingeniørkorpset. Afholdte
ingeniøreksaminer 1821 og 1828. Artilleriløjtnant Hingelbergs eksamen i civil bygningskunst i 1828. Forskellige
private breve. Instruktion for Ingeniørkorpset 1764. In
struktion for kassens bestyrelse og materialskriverens
tjeneste ved Kronborg fæstning. Plan af 25. januar 1833
om dannelse af et pionerkorps. Forskellige forslag til
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1764-1839

9

forbedring af Fredericia fæstning 1803-39. Ekstrak
ter af militære skrifter 1806-36. Forskellige staters
bestemmelser for bebyggelse uden om fæstninger 1808■ 28.

1811-1835

10

Om brand- og vandvæsen. Forskellige dokumenter om
Københavns brandkorps 1813-33. Rednings- og sluknings
materiel 1818-33. Breve til general Krag som 1. medlem
af brandkommissionen 1811-23, 1824-31, 1833-35. Arkiv
for den kongelige brandkommission 1811-34. Redningsmate
riel, 2 hæfter med tegninger. Brandvæsen på de vestindi
ske øer. Arkiv for Vandkommissionen 1806-34. Register
indlagt.
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1781-1841

Oberst von Prangen
Chef for Ingeniørkorpset
4. januar 1838 - 19. juni 1841

1807- 15

11

Register, hvert år for sig. Indkomne skrivelser 180715.

1820- 40

12

Register over indkomne skrivelser 1820-40. Indkomne
skrivelser 1820-26, 1828-34, 1836-37, 1840.

1808- 33

13

Register over udgåede skrivelser 1808-33. Udgåede
skrivelser 1808-16, 1820-24, 1826, 1829-33.

1804-40

14

Undervisning og tjeneste ved den militære Højskole.
Programmer 1830-34. Noter om optagelse på og tjene
ste ved Landkadetakademiet. Skrivelser, forslag og
overlæg om Ingeniørkorpsets organisation 1832-33 og
1836. Kystbatteriet 1808-15. Udkast til rapport m.v.
om Københavns fæstning, Frederiksort, tårn i Krempe
og vandforsyning i Gluckstadt. Tegning af Frederiksort
1804-30. Rapport over digearbejder på Amager 1832.
Koncepter om reglement for danske fæstningers arme
ring 1834. Komiteen af 1839 for et Thorvaldsens muse
um. Feltbageovn 1840 med tegning.

1821- 24

15

Luxembourg fæstning i forbindelse med en kommission
til denne fæstnings undersøgelse (Det tyske Forbund),
ialt 3 læg, alle om kommissionen af 1. december 1820.
Diverse om istandsættelsen af fæstningen 1824. Udtog
af lokalkommissionens indberetning om fæstningen ca.
1821. Almindelig beretning om fæstningen 1824.

1820-24

16

Luxembourg fæstning. Væsentlig om bekostning og ind
retning. Ialt 7 læg. Overslag over bekostningen ved istandsættelsen 1820-24. Indretning af bombesikre kaser-
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1820-24

16

ner og lazaretter 1822 og 1826. Belægningen samt kal
ker af kasernerne 1821. Instruktioner for fæstningen
1820-21. Fæstningens armering. Taksationer for preusisk ejendom 1824. Koncepter til indberetninger om
fæstningen 1821-24.

1821-24

17

Fremmede fæstninger i Flandern, Frankrig og Tysk
land m.v. Tegninger af broer, bygninger (bl. a. por
ten til fæstningens materialgård) og muddermaskiner
etc. Fortegnelse på læget. Tegninger af udenlandske
fæstninger i Frankrig og Flandern m. v. Fortegnelse
på læget. Koncepter til rapporter om fæstningen Mainz
og Landau. Rapport til H. M. Kongen om rejse i ud
landet. Genparter af rapportprotokol for 1.- 64. møde
i Luxembourgkommissionen 1821-24.
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1779-1850

1785-1844

Generalmajor P, F. Quaade
Ingeniørgeneral 25. juni 1841 - 1. marts 1850
18

Christiansø fæstning, heri 2 tegninger af Store Tårn
og et kort over øerne 1785-1844. Betænkning om øer
nes befæstning 1785. Dæmningen mellem Peblingeog Sortedams s øerne med 2 tegninger 1838-40. Anlæg
af en havn ved Fladstrand 1805-41 og et fyr på Læsø.
Tegninger og skitser af havnen. Udvidelse af Århus
havn 1842-1844, 2 tegninger. Sikring af Sæby havn
183L Særlige hverv 1839-41. Om en tåmruin ved
Pellworm. Erklæring om en havn ved Hirtshals, bro
over Limfjorden, bro ved Ålborg, udvidelse af Bogen
se havn og Knooper sluse. Forskelligt om realskole
undervisning. Kasematter og om GlUckstadt.
NB: Om havnearbejder se også general Krags arkiv
og generalløjtnant Schlegels arkiv.
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1794-1864

Generalløjtnant C. O. E. Schlegel
Ingeniørgeneral 5. februar 1850 - 30. juli 1864

1804-51

19

Rendsborg fæstning 1804-47. Forskellige forslag, rap
porter om fæstningens tilstand. Journal over Ingeniør
brigadens tjeneste i Holsten 1813-14. Kommissionen
af 9. september 1831 om bedre lokaler for underoffi
cerer i København. Kommissionen af 9. september
1834 om udarbejdelse af regulativ for armering af
fæstningerne. Københavns Søbefæstning 1847. Klargø
ring af Københavns fæstning 1848 med et kort. Kom
missionen af 3. maj 1851 om sikring af halvøens for
bindelse med det øvrige land. Udkast til ny organisation
af Ingeniørkorpset 1849-50. Heri organisationen af det
franske Ingeniørkorps 1829. Kommissionen af 4. au
gust 1851 for armeens fremtidige organisation. Skri
velser om forskellige vandbygningsarbejder med re
gister. Forhandlingsprotokol for kommissionen af
3. maj 1851 til sikring af halvøens forbindelse med
det øvrige land.

1848-64

20

Den rådgivende komite under Krigsministeriet 1848.
Forslag til organisation af den militære magt 1848-4950 med indholdsfortegnelse. Bl.a. oberst Lundings for
slag til værker ved Lillebælt og til at lægge Københavns
forsvar ud til søerne. Organisationen af Feltingeniørde
tachementet 1849. Skrivelser om den franske general
Fabrier 1848-49. Våbenstilstandskonventionen af 26. au
gust 1848 med register. Kommissionen af 23. novem
ber 1849 om søtransport- og landgangsmidler. Kom
missionen af 1. juli 1851 om en vestjysk havn til Nord
søtrafik. Kommissionen af 3. juni 1852 og 29. januar
1855 om landets befæstning. Forskelligt 1824-56. Bl.a.
udenlandsrejser, fyrtårn på Hanstholm, telegrafanlæg,
dok på Holmen, Gottorp kaserne m.v. Flere skitser og
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1848-64

20

kalker. Papirer om Dannevirke og Dybbølstillingen
1861-64 samt Københavns Søbefæstning. Kort 1:40. 000
af Dannevirkestillingen.

1843-54

21

En ældre indholdsfortegnelse for pakkens indhold, som
ikke dækker, fordi indholdet er delvis fjernet. Køben
havns vandforsyning samt gas- og kloakledninger 184352, med fortegnelse og en enkelt tegning. Private breve,
bl. a. sagen om Kaptajn Schrøder i Frederiksstad 1850,
brev fra oberst Landing juni 1849, 2 breve fra Kaptajn
Raasløff 1849 og et brev til Quaade fra Schlegel 1849.
Sag om avancemant m. v. Diverse. Bl. a. beregninger
af en pramsluse ved Silkeborg. Københavns befæstning
1854. Diverse tegninger af bivouakstalde, feltvagthytter
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1824-1898

Generalmajor I. P. Købke
Ingeniørofficer. Overflyttet til det nye forplejningskorps som chef for dette 1867.

1848-50

22

Lommebog i fortifikation. Lommebog om felttoget 1850.
Diverse papirer efter Købkes arbejde ved oberst Schleppegrells stab i 1848. Styrkelister, standkvart er er m.v.
Enkelte krokier. Rapporter over arbejde i Greisdalen
oktober 1848. Arbejdsrapporter fra Fredericia 1849.
Taksationsforretninger i Koldings omegn 1849. Skrivel
ser m.v. fra Feltingeniørdetachementet 1850. Arbejds
rapporter fra Dannevirkestillingen 1850. Diverse nota
ter fra 3-årskrigen, delt i læg: 1848, 1849 og 1850.
Notesbog. Fredericia 1849.

1851-58

23

Et trykt forslag til en udvidelse af Københavns fæstning
og by 1854. Professor Wilkens og kaptajn Købke. For
slag til flytning af Københavns enciente. Kort med
indtegnede værker. Ingeniørkorpsets forslag af 29.
marts 1853 til Københavns søbefæstning med en histo
risk redegørelse for den ældre søbefæstning. Ingeniør
korpsets forslag af 29. marts 1853, indbundet kopi. Be
tænkninger, overslag m.v. om Københavns landbefæst
ning 1853-67. Mange tegninger og skitser. Polemik om
København som fæstning. Tegning til ændring af Frede
ricia fæstnings enciente 1853. Ingeniørkorpsets forslag
til befæstning af Fredericia fæstnings enciente 29. marts
1853, ind. Strib. Uddrag af kommissionen af 3. maj
1851 til overvejelse af sikring af halvøen Jyllands for
bindelse med det øvrige land. Bygningsprojekt for fæst
ninger og skanser 1854-55 i kongeriget og hertugdøm
merne. Anlæg af en fæstning ved Sliens munding 1855.
Erhvervelse af arealer på Strib odde samt et brev fra
kaptajn Ernst. 2 pjecer om Københavns landbefæstning
samt et privat brev. Sidste bearbejdelser af fæstnings-
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1851-58

23

forslag for monarkiet, kladder m.v. 1858.

1849-82

24

Noter om fæstninger fra rejser i udlandet. Telegraf
væsen, bl. a. lovudkast om beskadigelse af kabler,
straffelov 1852. Kommissions betænkning af 29. maj
1861 om vejbygning- og vandbygningsvæsen. Diverse
priskuranter og prisbetingelser. Prøveskydning imod
murværk 1860. Overslag til forskellige arbejder udar
bejdet af 1. P. Købke bl. a. fra Københavns fæstning.
Dok på orlogsværftet samt standardform for overslag.
Breve fra Krigsministeren 1868 og 1882. Diverse om
Københavns fæstning 1850-67 med flere tegninger. No
ter om Ingeniørkorpsets, artilleriets, generalstabens
og højskolens historie 1854. Udkast til håndbog for
ingeniørtjenesten i felten ca. 1860. Brochurer om et
naturvidenskabeligt universitet 1852. Ændring af Inge
niørkorpset 1855. Ansøgning 1849-50 vedrørende en
ændring af Ingeniørkorpset. Undervisning i matematik
ved Landcadetakademiet 1852. Københavns kommunes
køb af Landeadetakademiets bygninger 1857. Kaptajn
Thierrys bro 1852. Beskrivelse og skitser. Oplysninger
om fremmede havne 1862. Fyrtårn på Skagen 1854 med
tegninger. Flod og ebbe ved den jyske vestkyst 1860 med
tegning. En samling visitkort. Forskelligt om det civile
bygningsvæsen (veje-, gas- og vandforsyning). Heri lov
udkast.
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Generalløjtnant J. F. M. Ernst

1820-1897

Chef for Ingeniørkorpset
31, juli 1877 - 21. juli 1890

Generalens erindringer findes i afskrift (delvis) i
kaptajn Daniel Bruuns papirer, særlige sager og i
original i Rigsarkivet.
1713-1881

25

Ældre sager om søbefæstningens historie. Søbefæst
ningens historie 1713-1884. Udtog af Demoleringskommissionens protokol 1777-1856. Diverse indstillinger
fra general Krag og Haffner, obersterne Ohlrogger og
Prangen samt kaptajn Steenstrup. Søbefæstningen med
loven af 31. august 1858. Beregninger, Prøvestenen
1857. Noter til forslag til Prøvestenen 1857. Arbejdsforslag til Prøvestenen 1858. Korrespondance, søbe
fæstningen 1858-66. Kommissionen af 6. juni 1860 om
Københavns søbefæstning. Bygningsforslag for søforter
ne 1860-62. Beretning om Københavns søbefæstning
1858-68. Armeringsforslag. Tekniske resultater. Ce
ment-, beton- og murerarbejde. Telegrafanlæg. De
tailkommissionen om søforteme 1869-72. Jøhnkes fly
dende fort. Indstilling af 2. september 1881 om udvi
delse af Københavns søbefæstning.

1854-64

26

Tjenstlige breve 1856-64 til general Ernst. Noter om
franske reserve- og territorial officerer 1894. Kopibog
29. april 1854 - 2o. september 1857 og 21. januar 185716. juni 1861.

1845-70

27

Papirer fra en rejse til Frankrig, Belgien, Bayern,
Preussen og Østrig 1851-52. Rejsen foretaget af kaptaj
nerne Ernst og Købke. Papirer fra en rejse til Cher
bourg og England 1858 og 1861. Rejsen foretaget af
kaptajn Ernst og premierløjtnant Koefoed. Rejse til Eng-
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1845-70

27

land 1870. Arbejdsjournal 1845-48 og 1850. Rejse til
Krim 1855-56.
NB: Alle læg om rejser har en del tegninger og skitser.

1847-75

28

Papirer om forstærkning af Rendsborg fæstning 184748. Recognosering for et befæstet punkt ved Lillebælt
med overslag 1848-49. Dannevirke 1850 og Københavns
fæstning 1851. Fæstningen Christiansø 1853. Strib 1854.
Forskellige betænkninger og forslag til landets befæst
ning 1854-55 (de Meza). Betænkning om landets forsvar
1865-66. Kommissionen af 15. februar 1872. Befæst
ningsforslag 1872-75.

1846-84

29

Forskelligt og blandet indhold. Jembanebygninger i
Slesvig 1846-47. Bygningssager ca. 1880, bl. a. om øvel
sesplads for Ingeniørregimentet på Østre Glacis. Kystsignalstationer 1881. Tidsskrift for fortifikation 1880-84.
Hærorganisation (udtog fra oberst Jørgensens rejse 1871).
Diverse noter om artilleri. Reglement for den mobile hær.
Forskellige betænkninger og forslag til Københavns befæst
ning 1870-81. Blandet indhold 1848-64. Rapport fra 3-års
krigen april 1848. Stillingen ved Greis 1848. Instruks for
besætningen i værker syd for Slesvig 1850. Militær topo
grafisk beskrivelse af Slesvig 1851-54. Opmåling af Dybbølbjerg 1854. Anvendelse af de Ramstedske miner 1864.
Befæstet lejr ved Fredericia 1861. Armeringen af Frede
ricia 1864. Oberst Schaffners miner 1864. Kommission
om fortifikation 1864. Befæstningskommissionen af 1. maj
1883. Korrespondance og udkast til betænkning. Diverse
papirer om befæstningen af København 1878-81.

-w1832-1925

Kaptajn Ravn (1822-1895) og kaptajn Schouboe’s (18721934) samt premierløjtnant Købkes arkiv.
Indholdet er for den førstes vedkommende fra Frederi
cia fortifikation, og kaptajn Schouboes papirer er breve
til ingeniørofficerer fra hans tid i Indonesien.
Se også generalmajor Købkes arkiv.

1832-1925

30

Premierløjtnant Købkes korrespondance 1834-38 fra
Fredericia fæstning. ’’Kaptajn Ravns bog”, som beskri
ver hvad der er hændt i fortifikationen med de bygninger
og værker, der sorterede under denne ca. 1832-69. Kap
tajn Ravns korrespondancebog 1862. 3. Ingeniørdirektion.
Kaptajn Ravns korrespondancebog, 3. Ingeniørdirektion
1863-64. Breve og fotografier fra kaptajn Schouboe 1925.
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1795-1871

Generalløjtnant N. C« Lunding.
Generalløjtnant N. C. Lundings papirer findes som en
del af feltarkivet for Ingeniørkorpset 1848-50: Pakke
71 og 72. Det indeholder for pakke 71’s vedkommende
tjenstlige og dels private sager fra 1848-49 og for pak
ke 72’s vedkommende næsten kun tjenstlige sager fra
generalens tid som kommandant i Fredericia i 1849.
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1849-56

Ingeniørkorpsets Regnskabsarkiv
En vis tid efter afskaffelsen af Generalcommissariatscollegiet fortsatte den tidligere regnskabsføring.
2. august 1853 ansattes en regnskabsfører og 25. juni
1855 tillod ministeriet, at regnskabsvæsenet omordnedes.
De følgende arkivalier er afleverede særskilt og ikke
integreret i Hovedbygningskassens regnskab, men må
sammenholdes med Hovedkassekommissionens arkiv
1854-1932.

1845-55

Register over ud- og indgåede skrivelser til kassekom
missionen 1. januar 1852 - 29. september 1853. Skri
velser om guve me mentet (København) og Citadellet
Frederikshavn 1849-55. Skrivelser til Ingeniørkorpset
om regnskab. Skrivelser fra direktioner m.v. 1848-50.
Ordrer fra Direktionen for Armeens Materiel 1849-53.
Kalkprøver 1849-50.

1849-56

Indkomne skrivelser 25. april 1849 - 13. januar 1853,
30. september - 31. december 1853, 2. januar 1854 12. marts 1856. Regnskab i anledning af ingeniørgene
ralens jubilæum 1849.

1849-53

Status pr. 31. december 1849 over pengebehov. Rekvi
sitioner på penge 1849-53.

1849-56

Pengeanvisninger og kvitteringer.
4 kassebøger for bygnings kassen 1849/53 og 4 bøger
over løbende udgifter.
Kasseregnskab (kladde) for Hovedbygningskassen 1849/55
og 5 kassebøger for København 1854/56 samt kassebereg
ning 1849/55 (kladder).
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1848-57

Kasseekstrakter, kvartalsvis.

1849-54

Konto for Hovedbygnings kassen, 8 bind. Ind. leve
randører.

1854-56

Konto for Hovedbygnings kassen, 4 bind. Ind. leve
randører.

1849-57

10

Forpagtning af fæstningsarealer 1850/52 (Københavns
fæstning). Slaveregnskab 1849/56, heri navnelister.
Priskurant for snedkerarbejder 1849. Regnskab for
tømmerleverancer 1849-54 og for kørsel. Vejerbøger
for leverancer af støbegods.

1849-53

11

Regnskab med arbejdsredskaber, København. Ugesed
ler København.

1849-52

12

Licitationer, priskuranter og 2 bind materiel regnskab
1849/50. Alt fra Københavns fæstning.

1851-55

13

4 bind regnskaber med materialer. Københavns fæst
ning.

1849-56

14

Regnskab - ind- og udgåede materialer, dagbog over
materialeforbrug ved værktøj s reparation 1851/56, dag
bog over indkøbte materialer, daglige udgifter til træ
arbejder og murerarbejder 1849/54 og dagbog for vold
mesterens materialeforbrug 1852/58, alt fra Københavns
fæstning.

1849

15

Ugebøger over ind- og udleverede materialer til Køben
havns fæstnings 1. og 2. distrikt.

1850-51

16

-

do

-
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1852-54

17

Ugebøger over ind- og udleverede materialer til Kø
benhavns fæstnings 1. og 2. distrikt.

1854-56

18

-

do

-

1849-51

19

Regnskab over leveret brænde. Betingelser for brænde
leverancer. Notater. Regnskab over Ingeniørkorpsets
bibliotek og instrumentsamling 1849/72.

1849-51

20

Materialregnskab for Københavns fæstning. Regninger
for leverede materialer København 1850/51. Diverse
skrivelser om bygningsprojekter. Materialregnskab,
Citadellet Frederikshavn. Materialregnskab, Korsør
fæstning 1849/51 og Fredericia fæstning 1849.

1851-53

21

Udskrift af bygningsprojekt 1851/52. Materialregnskab
1851/52 København. Udgift til materialer 1851/52. Reg
ninger om udleverede materialer 1851/52. Materialregn
skab pr. 31. marts 1853, og 1852/53. Opgørelse over
udleverede materialer 1852/53. Regnskab over udleve
rede materialer 1852-53. Materialregnskab 1852/53
Citadellet Frederikshavn. Materiale og inventarregn
skab 1851/53 Korsør-Nyborg. Diverse 1851/54.

1854-56

21a

Materialregnskab for Korsør-Nyborg fæstninger. Ma
terialregnskab Citadellet Frederikshavn 1853/56. Reg
ninger om udlevering af materialer Københavns fæst
ning. Auktioner, København 1854/55.

1853-56

21b

Materialregnskab 1853/54 Københavns fæstning. Di
verse materialregnskab København 1853/55. Forteg
nelse over leverede materialer til reparation, Køben
havn 1854/55. Beregning over udleverede materialer
København 1854/55. Materialregnskab København 1854/
56.
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1849-50

22

Kopiregninger 1849/50 ind. lidt fra Feltingeniørde
tachementet.

1850-51

23

Kopiregninger.

1851-52

24

1852-53

25

1853-54

26

1854-55

27

1855-56

28

1849-51

29

1851-54

30

1849- 56

31

Rapport over dagligt arbejde i Citadellet Frederiks
havn.

1850- 52

32

Morgenrapport over dagligt arbejde i Citadellet Frede
rikshavn.

1849-54

33

Kassebøger holdt for diverse ingeniør officerer i dan
ske fæstninger.

1856

34

Bygningsbeskrivelser, København, uden tegninger.
Selve fæstningen og dens militære bygninger.

1851-56

35

Bygningsbeskrivelse, Citadellet Frederikshavn, Chri
stianshavn, Enighedsværn, Jægersborg og Kronborg.
Uden tegninger.

- ” -
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36

Bygningsbeskrivelser, Korsør, Nyborg, Fredericia
og Nørre- Jylland. Uden tegninger.
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1848-1868

Gageringskassen
Regnskabet er en fortsættelse af samme regnskab
i arkivet 1764-1848, pakke 1-11 (Ingeniørkorpsets
regnskabsarkiv).
Gagerings regnskabet ophører i 1868 som følge af hær
loven af 1867. I regnskabet er bl.a. mandskabslister.

1849

37

Hovedregnskab, regnskab for kompagniet i København,
Feltingeniørdetachementet og Ingeniørdetachementet i
Fredericia. Regnskabet omfatter foruden lønning tillige
mundering og materiel.

1850-51

38

Regnskabet er delt i 1. kvartal 1850 og finansåret 1850/
51. Regnskabet omfatter tillige mundering, materiel
og feltarbejder m. v.

1851-53

39

Gagering og bespisning etc.

1853-56

40

Gagering etc.

1856-59

41

Gage rings regnskab.

1859-63
1863
1864

42
43
44
45
46
47

Regnskab

1865-68

heri mange stam- og visiteringslister.
NB: Fra 1. juli 1865 er regnskabet for tropperne ikke
i korpsets regnskab.
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1849-88

Hovedbygningskassen.
Regnskabet er ofte vedlagt bygningsprojekterne for
regnskabsårene og har indtil år 1886 tillige regnskabet
for korpsets afdelinger.

1849- 50

48

Regnskab. Heri også regnskab for 1. Ingeniørkompag
ni i København og parker m.v. i Feltingeniørdetache
mentet.

1850- 53

49

Regnskab. Heri også Ingeniørdirektionen i Slesvig og
Holsten- Lauenborg.

1853-54

50

Regnskab. Heri også hertugdømmerne. I pakken 4 teg
ninger af Rendsborg fæstnings demolering.

1855-57

51

Regnskab. Heri også hertugdømmerne.

1858-62

52

Regnskab. Heri også hertugdømmerne.

1862-63

53

Regnskab. Heri særlig befæstningsomkostninger på
halvøen.

54

Regnskab. Heri særlig befæstningsomkostninger på
halvøen (kun materialer).

1862- 64

55

Regnskab. Kun Københavns søbefæstning.

1863- 64

56

Regnskab. Hertugdømmerne og resten af riget samt
befæstningsarbejderne på halvøen.

1864- 65

57

Regnskab. Ind. Ingeniørkommandoens regnskab.

1864-65

58

Regnskab. Kun Københavns søbefæstning. Lister over
arbejdsløn og udbetalte regninger.
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1865-66

59

Regnskab.

-

60

Regnskab. Kun Københavns søbefæstning.

1866-68

61

Regnskab. Ind. Københavns søbefæstning.

1868-69

62

Regnskab.

1869-71

63

_ II _

1871-74

64

_ »t _

1874-80

65

_ ” _

1880-88

66

_ ”_
NB: Instruktion for kasse- og regnskabsvæsen ved
Ingeniørkorpsets bygningskasse af 1871 afløses 29.
marts 1886 af regulativ for Ingeniørkorpsets byg
ningstjeneste, hvorefter Ingeniørregimentet bliver
selvstændig regnskabspligtig. Herefter er licitationer
og kontrakter i regnskabet ofte med tilhørende teg
ninger.

1888-89

67

Regnskab. Heri ekspropriationer for landbefæst
ningen.

1890-93

68

Regnskab. Kalker fra Tuborghavn og Middelgrunds
fortet (1890/91)

1893-94

69

Regnskab. Kun regnskab for korpset og 1. Ingeniørdirektion (ind. material- og inventarregnskab for 1.
Ingeniørdirektion). Følgende tegninger findes blandt
kontrakter og licitationer: 1. Ingeniørdirektion juni
1893: Tegnmg af vagt i Ryvangen og plankeværk. No
vember 1893: Tegning af rulleskinner og december
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1893-94

69

1893: Tegning af diverse formsten samt sporudflet
ning på laboratoriet.

1893- 94

70

Regnskab såvel for 2. og 3. Ingeniørdirektion som
Middelgrundsfortet (ind. inventarregnskab).
Der findes ved Middelgrundsfortets regnskab flere
tegninger af dette.

1894- 97

71

Regnskab. 1894/95 er bilagt tegninger af under
officersbygning på Artillerivej og af Middelgrundsfor
tet. 1895/96 er bilagt tegninger af Ingeniørkasernen
og Middelgrundsfortet. 1896/97 er bilagt tegninger af
et halvtagsskur til Inventariedepotet.

1897-1902

72

Regnskab. 1898/99 tegning af bolværk i Krudtløbet,
broen over stadsgraven på Christianshavn og til Sky
deskolen samt tegning fra Middelgrundsfortet.

1902-05

73

Regnskab. 1903/04 tegninger til fredskrudtmagasin til
Vestene ienten, 22 stk. , barakker på Saltholm, skur og
skiveopstilling på skydebane for 5. Dragonregiment i
Tebbestrup, marketenderi i Jægerspris og kuglefanger
til skydebane i Teglstrup Hegn. I regnskab 1904/05 teg
ninger af diverse bygninger på Amager til afløsning af
bygning på Slotsholmen (gi. Tøjhus), skydematerielskur
og skivematerielskur i Cklense og i Teglstrup Hegn.

1905-08

74

I regnskab 1905/06 diverse tegninger af Ny Tøjhus og
magasinbygninger ved Frederiksberg slot samt teg
ninger af barak ved Jægerspris. I 1906/07 tegninger
af Ny Tøjhus, magasin langs Redanvejen på Amager,
Inventariedepotet og Ride- og beslagskolen samt teg
ninger af indhegning for Kalkbrænderibatteriet, Køben
havn og for et krudttårn i Randers. I 1907/08 tegninger
af standplads for 29 cm kanon i Faste Batteri, Amager,
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1905-08

74

indhegning til Frederiksberg slot og 2. Artillerire
giments kaserne, endvidere af gi øderi til Labora
toriet, Christianshavn. Ny Tøjhus, gymnastikhuse
til Frederiksberg slot og 2. Artilleriregiments marketenderibygning for Artillerilejren på Amager og
til en transportør til bageriet i Kastellet samt teg
ning af søndre bygning på Trekroner og af kaserne
i Næstved.

1908-10

75

I regnskab 1908/09 tegninger af stalde til Husarka
sernen København, marketenderi (1. Feltartilleri
regiment), plankeværk til 2. Feltartilleriregiment
og Frederiksberg slot. Garnisonssygehuset (bak
teriologisk laboratorium) og kedelhus, administra
tionsbygning Ny Tøjhus og markørdækning Amager
Fælled. Endvidere Avedørelejren (køkkenbarak),
barakker (Borris), gymnastikapparater (Kronborg),
svømme- og badeanstalt Fredericia. Regnskab 1909/
10 følgende tegninger: Ny Tøjhus (Amager), planke
værk for 2. Feltartilleriregiments kaserne, byg
ning på Slotsholmen for Artillerigeneralen, barri
ere til 1. Feltartilleriregiments ridebane, vagtbyg
ning på Slotsholmen, krudtmagasin i Ryvangen,
vandbeholder på Frederiksberg slot. Faste Batteri
(kontorbygning) uddybning af havn i Lynetten, tilbyg
ning (kasernen i Næstved), latrin i Jægersborg og
kostforplejningsbygning her. Endvidere diverse teg
ninger fra lejren ved Søndersø, skydebane i Gandløse
Ore (skydedepot, patronhus) og pilotering (skydebane
ved Sjælsø).

1910-11

76

Regnskab. Tegning af spiltove og gasledning (1. Felt
artilleriregiments kaserne), forandring ved Labora
toriet på Christianshavn (2 sager), latriner Frederiks
værk, brændeskur i Frederiksholms Kanal, spiseba-
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76

ral<ker i Arresødal, palnkeværk 2. Feltartillerire
giments kaserne, brisk og plankeværk til Faste Bat
teri, bygningsændring ved Proviantgården og en trap
pe her, Garnisonssygehuset København (tørreanlæg),
barakker i Jægersborg. Kabeltunnel og bølgebryder
til Saltholmflakibrtet, materialskur til Mellemfortet,
sejlløb og vandledning til Charlottenlundfortet samt
ombygning af dette og en bugserdamper til Søbefæst
ningen.

1910-11

77

Regnskab. Rekrutetablissementernes bygningsdirektion. Tegninger, der dækker opførelsen af lejrene i
Nordsjælland. Noteret fortegnelse findes i pakken.

1910-11

78

Regnskab. Tegninger fra lejrene i Nordsjælland, til
lige tegninger af: Proviantgården, København, kaserne
i Jægersborg (kloak), kaserne i Næstved, Gardehusar
kasernen, Kastellet, motorbåd (Søbefæstningen), bug
serbåden ”Stubben”, tegninger fra Salthol mflakfortet,
Kastrupfortet og Charlottenlundfortet. Fortegnelse over
tegninger findes i pakkerne.

1910-12

79

Regnskab. Sandholm- og Værløselejrene. Indretning m. v
Projekt til Høveltelejren. Vej- og kloakarbejder.

1912-13

80

Regnskab. Tegninger af: Marketenderi Melbylejren, ar
tillerimagasin, Stausdal Bornholm, plankeværk for
1. Feltartilleriregiments kaserne, opvaskehus på Inge
niørkasernen, Ride-og beslagskolen, motorbåd til sø
befæstningen, Saltholmflak- og Charlottenlundfortet
(sænkekasser m.v.) skydebane r ved Roskilde og Holbæk,
opførelsen af nybygning til kaserner i Roskilde, Vor
dingborg og Slagelse (ind. inventar). Fortegnelse over
tegninger findes : pakken samt en fortegnelse over ejen
domme.
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1912-13

1913-14

81

Regnskab. Rekrutetablissementerne. Tegninger der
dækker Avedørelejren, Høvelte- og Sandholmlejren.
Fortegnelse er indlagt i pakken.

82

Regnskab. 3. Ingeniørdirektion. Projektet til kaser
ner i Slagelse, Roskilde og Vordingborg ind. skyde
baner, desuden af inventar til Næstved kaserne.
Lister over tegninger er indlagt i pakken.

83

Regnskab. 3. Ingeniørdirektion. Tegninger af projekt
af kaserne i Slagelse, Roskilde, Vordingborg og Hol
bæk samt Næstved.
Liste over tegninger er indlagt i pakken.

84

Regnskab. Tegninger fra Jægerspris, Marselisborg,
Frederiksberg slot, Viborg, Kastellet, Kastrupfort,
Middelgrundsfort, Charlottenlundfort, Saltholmflak
fort, Masnedøfort og Lynetten samt anlæg i Avedøre.
Liste over tegninger er indlagt i pakken.
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Varia

1846-1906

1852-91

85

Regnskab. Papirer om den elektriske telegraf 1852,
ordrer angående gageringen, projektering af Køben
havns fæstnings sløjfning 1859-61, oprettelsen af et
musikkorps 1862-68 (musikkassen), ældre forpagt
ningssager 1868-71 samt inventar- og brand red ska
ber 1870-91.

1846-58

86

Regnskab, Vejkassen. Kvitteringer og rekvisitioner
for penge 1846-57. Kasseekstrakter og hovedbalan
cer, 1855-58. (Afleveret til RA november 1973).

1858-66

87

Regnskab, Vejkassen. Indhold af pakken, se pakke
86. (Afleveret til RA november 1973).

1861

88

Regnskab. Bygningskassen for Dannevirkestillingen.
Hoved- og kopiregnskab.

1864

89

Regnskab, 1. kvartal. Ingeniørkommandoen ved den
active Armee, Jylland-Fyn og Dybbølstillingen.

90

Regnskab, 1. kvartal, Ingeniørkommandoen ved den
active Armee, Dannevirkestillingen.

91

Regnskab, 2. kvartal. Ingeniørkommandoen ved den
active Armee, Jylland-Fyn og Dannevirkestillingen.

92

Regnskab, 2. Iwartal, Ingeniørkommandoen ved den
active Armee, Dybbølstillingen.

93

Regnskab, 3. kvartal, Ingeniørkommandoen ved den
active Armee.
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1864

94

Regnskab, 4. kvartal, Ingeniørkommandoen ved den
active Armee. Afvikling, auktioner etc.

1861-62

95

Regnskab over materialer og inventar. Dannevirkeog Dybbølstillingen samt Fredericia.

1870-79

96

Regnskab. Afholdte licitationer med betingelser og
priser.

1879-88

97

Regnskab. Tariffer ved afholdte licitationer.

1867-96

98

Lister over G rund ej end om me med til- og afgang.

1861-1906

99

Diverse vedrørende regnskab.
Diverse kontrakter 1861-1906. Diverse optegnelser
1866-99. Licitationer 1888-92. Indkomne skrivelser
til Hovedkassekommissionen 1872-98. Den jyske Jern
bane 1856/57. Udbetalinger ved projekteringen. Em
bedskautioner 1852-72.

1857-78

100

Oversigter over bevilgede og brugte beløb til bygnings
arbejder.

Foreløbige arkivregistraturer. Ny serie
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13

Politikeren Andreas Frederik Krieger, 1969.
4, 45 kr.
Statsminister Niels Neergaard, 1854-1936, 1973.
10 kr.
Private personarkiver i Rigsarkivet, 1972.
20 kr.
Oversigt over nyere arkiver i Rigsarkivet, I.
Ved C. Rise Hansen, 1972. 20 kr.
Politikeren C. Berg og hustru Maren Bergs
privatarkiv samt politikeren Sigurd Bergs privat
arkiv, 1973. 10 kr.
Politikeren Lars Dinesens privatarkiv, 1973.
10 kr.
Ingeniørkorpsets arkiv 1697-1848, I. 1973.
20 kr.
Slægten Hegermann-Lindencrone, ca. 1742-1951,
1974. 10 kr.
Slægten Glahn, 1750-1965, 1974. 10 kr.
Det radikale Venstre 1903 - ca. 1959. 1975.
15 kr.
Historikeren Aage Friis, 1975. 20 kr.
Statens civile Bygningsadministration.
Tegningssamlingen. 1976. 20 kr.
Ingeniørkorpsets arkiv 1848-1932, II. 1978.
20 kr.
Priserne er uden moms

