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Indledning
En broget labyrint
I de senere år er kort og tegninger blevet
stadig mere efterspurgte af arkivernes
publikum. På et kort eller en tegning kan
mange slags oplysninger ofte udtrykkes
mere anskueligt end i en skriftlig rede
gørelse. Interessen for kort og tegninger
er derfor let forståelig. Allerede i oldtiden
tegnedes kort til praktiske formål som
landopmåling, søfart eller militær strate
gi; tegninger til konstruktion af skibe el
ler bygninger kendes derimod først fra
nyere tid. Historiske værker og afhand
linger illustreres i vor tid stadig hyppige
re med gamle kort og tegninger, der ikke
blot er dekorative og tidstypiske, men og
så supplerer en tekstmæssig fremstilling
og viser, hvordan datiden selv gengav el
ler opfattede de pågældende emner. Dette
kan gælde forløbet af landegrænser eller
administrative inddelinger, men også
linieføringen af veje og jernbaner eller re
degørelser for krigsbegivenheder til lands
og til vands. Især for lokalhistorikere er
kort og tegninger af indlysende betyd
ning: der er brug for kort over byer,
landsbyer, godser, skove, veje, jernbaner
og vandløb, og man vil gerne se tegninger
af de bygninger, havne, broer eller skibe,
man vil undersøge og beskrive. Til alle
disse formål kan arkivernes samlinger yde
værdifulde bidrag. For at kunne benytte
dem, må man imidlertid sætte sig ind i
hvilke arter planmateriale, der findes,
hvorledes det er ordnet og registreret, og

hvordan man finder frem til det. Nær
værende publikation er tænkt som en
håndsrækning til den slags eftersøgninger.
De fleste af de kort og tegninger, som
kommer på tale i det følgende, stammer
fra den offentlige forvaltning, hvor de har
tjent praktiske formål, nemlig som illu
strationer til de skriftlige aktstykker i en
sag. På grund af deres store formater kan
de dog ofte ikke blive liggende i arkiv
pakkerne, men bliver udtaget til særlige
samlinger i skabe eller på hylder, hvorved
sammenhængen mellem dem og skriftar
kivalierne, dvs. den præcise viden om de
res tilblivelse, i mange tilfælde går tabt.
Når forvaltningen så afleverer til arkiv
væsenet, er kort og tegninger fulgt med,
men oftest stadig adskilt fra de øvrige ar
kivalier og ledsaget af specielle afleveringsdesignationer uden forbindelse med
de øvrige arkivfortegnelser.
Når det enkelte arkiv - Rigsarkivet eller
et af landsarkiverne - modtager kort og
tegninger, bliver de her anbragt i særlige
kortskabe eller på hylder, eventuelt i
særlige magasinafsnit. Det er forskelligt,
hvorledes de ordnes, og der findes ingen
regler for, hvorledes de skal betegnes eller
registreres. Nogle steder ligger kortene
og tegningerne uændret i de »afleverin
ger«, hvori de blev modtaget, andre steder
har man søgt at omordne dem, efter f.eks.
topografiske, kronologiske eller emne
mæssige systemer. Denne mangel på ens
artethed kan gøre eftersøgning af kort og
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tegninger i arkiverne til en meget vanske
lig opgave. I hvert enkelt arkiv eller arkiv
afdeling må man sætte sig ind i det her an
vendte ordnings- og registreringssystem
for at have mulighed for at finde, hvad
man leder efter. Også hjælpemidlernes
indretning og ydre form er forskellige fra
sted til sted. Afhængig af omstændighe
derne varierer de ofte fra den ene »afleve
ring« til den anden. Det er ligeledes de
færreste steder, man har adskilt kort og
tegninger fra hinanden, idet begge dele
findes i de samme afleveringer eller del
samlinger.

Findekunsten
På baggrund af denne situation er det
klart, at den, der i arkivvæsenet søger kort
over eller tegninger af et bestemt emne el
ler område, ikke skal regne med at kunne
benytte ensartede og let anvendelige hjæl
pemidler. Praktisk bør man begynde med
at orientere sig i de enkelte arkivers eller
arkivafdelingers »guider«, altså oversigts
værker, og dér søge, hvad der oplyses om
kort og tegninger. Nogle af disse afsnit in
deholder også oplysninger om, hvilke

yderligere hjælpemidler der findes. Kun
Landsarkivet for Sjælland har 1973 udgi
vet en samlet oversigt over sin bestand af
kort og tegninger. For de andre landsarki
vers og for Rigsarkivets vedkommende
findes kun udgivne registraturer over gan
ske enkelte af delsamlingerne. Men ellers
må man nøjes med interne hjælpemidler
på læsesalene og i registraturværelserne.
Disse kan bestå af indbundne hånd- eller
maskinskrevne såkaldte »folioregistraturer«, af ringbind med løsblade eller af sed
delregistraturer. Nogle er selvstændige,
andre indgår som dele af andre registratu
rer. Omvendt findes der mange kort og
tegninger, der ikke er udtaget til samlin
gerne, men som stadig ligger i arkivpak
kerne. Kun til enkelte af disse findes søgemidler, f.eks. på Rigsarkivets 1. afdeling og
3. afdeling. I de følgende redegørelser for
kortene og tegningerne på de forskellige
afdelinger i Rigsarkivet og på landsarki
verne findes også oplysninger om hjælpe
midlerne dertil. Ved vanskeligheder med
alligevel at orientere sig tilrådes det at råd
føre sig med de medlemmer af personalet,
der har specialiseret sig i emnet.

Fra Rigsarkivets kortmagasin. Normalt opbevares kort og tegninger i Rigsarkivet og
landsarkiverne liggende i skuffer i særlige kortskabe som her. Imidlertidfindes en del kort
i formater, der ikke kan tilpasses i noget eksisterende system. En del af dem opbevares
sammenrullede i reolen over skabene. (Foto: Tage Ludvigsen)
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Rigsarkivets 1. afdeling
Der er kort og tegningssamlinger på de
tre af Rigsarkivets fem afdelinger. Men
bestilling og benyttelse finder normalt
sted på læsesalen, hvor et særligt bord er
reserveret til kortbenyttelse.
Rigsarkivets 1. afdeling har, bortset fra
de militære kort på 3. afdeling, ansvaret
for alle kort og tegninger ældre end 1848.
Deres samlede antal kan anslås til ca.
40.000. En grundlæggende orientering
findes i guiden: »Rigsarkivet og hjælpe
midlerne til dets benyttelse I«, bd. 2
(1983) side 877-890. En mere udførlig

oversigt over delsamlingerne, deres om
fang og registrering findes i den duplike
rede folioregistratur nr. 243 af Jørgen Ny
bo Rasmussen: »Oversigt over kort og
tegningssamlingen«, juli 1989. Heraf
fremgår tydeligt nævnte karakteristiske
træk, nemlig at arkivvæsenets kort- og
tegningssamlinger overvejende er sam
mensat af »afleveringer« fra den danske
statsforvaltnings forskellige grene gen
nem tiderne. Ligesom for det øvrige ar
kivmateriale er viden om administratio
nens historie derfor en forudsætning for

7

at kunne orientere sig rigtigt.
Oprindelig - for ca. 100 år siden - havde
man tænkt sig at ville ordne alle kortene
systematisk efter emne og derover at udar
bejde en seddelregistratur. Da de fleste æl
dre kort hidrørte fra Rentekammeret, kal
des samlingen ofte »Rentekammersamlin
gen«. Kortene ordnedes efter en blanding
af topografiske og tematiske synspunkter:
Sønderjylland, Danske skovkort, Dan
mark og dets besiddelser, sønderjyske og
holstenske skovkort osv. og nummerere
des fortløbende, af og til med undernumre
eller -litra. Dette ses af folioregistratur nr.
286: »Kort- og tegningssamlingen, Rente
kammersamlingen Nr. 1-662« der har af
løst den tidligere seddelregistratur nr. 4 og
5. På grund af de mange undernumre be
står samlingen dog ikke af 662, men af 4650
kort og tegninger. Omkring 1904 opgav
man at omordne kortene, men lod dem lig
ge efter afleveringerne, der da som grupper
med et eller flere hovednumre føjedes til
»Rentekammersamlingen«, hvis oprinde
lige proveniens derved sløredes. Eksem
pler herpå er: Skovreguleringens afleverin
ger af 1907 og 1922, der består af ca. 400
kort og tabeller, men har numrene 335, 1XXIV, 41, dvs. at man her under hoved
nummeret indførte en yderligere inddeling
i to trin af undernumre. »Kolonialkonto
rets aflevering« fra 1904 fik hovednummer

KTS Rtk. 337, men består herunder af ca.
400 undernumre. Eksemplerne illustrerer
også den mangel på konsekvens, der man
ge steder præger betegnelserne på kortene.
I 1954 skete de sidste indlemmelser i den
ne »Rentekammersamling«, og man nåede
til hovednummer 662. Over de første fra 1
til ca. 350 udarbejdedes et alfabetisk sed
delregister, som findes i registraturværel
set, noget ambitiøst kaldet »Alfabetisk re
gister for kortsamlingen«.
Allerede samtidig med, at adskillige
mindre afleveringer således indlemmedes i
»Rentekammersamlingen«, var der nemlig
andre, der forblev udenfor, og som udgjor
de selvstændige samlinger. Hjælpemidler
ne kom væsentligt til at bestå af de forteg
nelser, der fulgte med afleveringen til Rigs
arkivet, eller som i en del tilfælde først ud
arbejdedes samtidig med denne, altså de
såkaldte »afleveringsdesignationer«.
Ordningerne og fortegnelserne er dog
forskellige fra den ene administrations
gren til den anden. Kun i de færreste
tilfælde har Rigsarkivet selv foretaget
ordning og registrering af dette materiale,
og selv da har der ikke været fulgt faste og
ensartede retningslinier for, hvorledes det
skulle gøres. Dette gør eftersøgning efter
kort og tegninger til en ofte meget kom
pliceret opgave.
Hvis man søger et kort eller en tegning

Vejkortene i Rigsarkivet fortæller ikke kun om selve vejenes forløb. De giver også vær
difulde oplysninger om det omliggende land. På dette kort over en del af landevejen Kol
ding - Vejle gennem Jerlev herred ser man således terrænforhold, bebyggelse, bevoksning,
stednavne m. v. Kortet er tegnet af PL. Krebs 1796. (Arkiv signatur: RA 1. afd. KTS, Vej
dir. Nr. 1340, 1. Foto: Tage Ludvigsen)
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af et bestemt emne, må man først danne
sig en begrundet mening om, hvilke for
valtningsorganer der beskæftigede sig
med opgaver, der kan have gjort fremstil
ling eller brug af en sådan tegning til et led
i arbejdet. Naturligvis findes tegninger af
statsbygninger, f.eks. slotte, i afleverin
gerne fra »Statens civile bygningsadmini
stration«, kort over veje i »Vejdirektora
tets aflevering«, skovkort i »Skovstyrel
sens aflevering« osv. Men dette udelukker
ikke, at kort og tegninger af ganske sam
me art kan findes i andre afleveringer. Så
ledes er der tegninger af statsbygninger i
en række forskellige afleveringer, skov
kort og vej kort findes også i »Rentekam
mersamlingen« osv.
Eftersøgningen kan begynde med J. Ny
bo Rasmussens ovennævnte »Oversigt«
fra 1989. Her findes opregnet alle de godt
100 delsamlinger, der findes i Rigsarkivets
1. afdelings kort- og tegningssamling. For
hver enkelt er angivet dens navn, dens pla
cering og omfang i kortskufferne samt på
hvilken måde, den er registreret. Den bro
gede mangfoldighed og uoverskuelighed,
der præger hjælpemidlerne til disse sam
linger, fremgår af, at der p/t er 2 forskelli
ge seddelregistraturer, 17 registraturer i
bindform (såkaldte folioregistraturer), 4
forskellige trykte eller på anden måde
mangfoldiggjorte
»specialregistraturer«

og to rækker ringbind med løsblade, alt i
registraturværelset ved læsesalen. Hertil
kommer flere ufærdige seddel- og løsblad
registraturer, der ikke er umiddelbart til
gængelige, men foreligger som arbejdseksemplarer i det arbejdslokale, hvor regi
streringen af kort og tegninger foregår.
Blandt de vigtigste delsamlinger på
Rigsarkivets 1. afdeling kan nævnes: Ren
tekammersamlingen, afleveringer fra
1882 til ca. 1954. - Statens civile byg
ningsadministration, aflev. 1966-67. Frederikskirken, aflev. 1892 og 1921-22. Undervisningsministeriets afleveringer
1940 og 1957-59. - Københavns Universi
tets afleveringer. - Universitetskvæsturen,
aflev. 1957. - Rigsarkivets bygningsteg
ninger. - Indenrigsministeriet, aflev. 1952.
- Udenrigsministeriet, div. aflev. - Mini
steriet for Hertugdømmet Slesvig og Den
slesvigske bygningsinspektør. - Toldeks
peditionskontorets aflev. 1875 og 1906. Skovstyrelsens aflev. 1978. - Vejdirekto
ratets aflev. 1976. - Vandbygningsdirektoratets aflev. 1974. - Kielerafleveringen, af
lev. fra Tyskland 1936. - Krigsministeriets
aflev. 1914. - Søetaten, designationerne AK, diverse afleveringer mellem 1805 og
1945. - Tegninger udtagne fra privatarki
ver og håndskriftsamlinger. - Det Konge
lige Biblioteks aflev. 1918-19, egt. = Mini
steriet for offentlige Arbejder. - Desuden

En af verdens største og mest værdifulde samlinger af skibskonstruktionstegninger fra
sejlskibstiden findes i Rigsarkivet. Her ses den ældste, bevarede tegning af et orlogsskib
med kongelig godkendelse, nemlig konstruktionstegningen af fregatten »Hummeren«.
Man ser skibet fra siden, agterspejlet og rids af dæksplan. Frederik 3. s egenhændige un
derskrift af 5. dec. 1664 ses forneden. (Foto: Tage Ludvigsen)
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samlinger af trykte kort, Videnskabernes
Selskabs kort, søkort m.m.
Siden 1969 har der i Rigsarkivets 1. af
deling været arbejdet på at skabe mere
moderne og effektive søgemidler til kort
og tegningssamlingerne. Man begyndte
med afleveringerne fra Søetaten, der bl.a.
indeholder en af verdens største og mest
værdifulde samlinger af skibstegninger
fra byggeriet af orlogsflåden i sejlskibstiden. Disse skibstegninger blev registreret
på løsblade med et fortrykt skema i A4format. Ved at skrive disse i fem eksem
plarer i forskellige farver og bagefter sor
tere dem på hver sin måde skabtes samti
dig flere indgange til tegningerne: 1) efter
skibstyper og skibe. 2) efter konstruk
tørernes navne, 3) efter tegningstyper og
4) efter afleveringer (kaldet »designationer«) og numre, altså som de nu ligger i
kortskabene. Desuden udarbejdes et
hjælperegister over skibene efter disses
navne i alfabetisk orden. På grund af de
res fysiske omfang har disse hjælpemidler
ikke kunnet stilles til rådighed for publi
kum i registraturværelset. Benyttelse må
derfor foregå efter aftale med personalet.
Registreringen af skibstegningerne i
Søetatens afleveringer foregik som sagt på
særlige skemaer, der kun kan bruges til
denne art tegninger. I kort- og tegnings
sektionen udarbejdede man senere et re
gistreringsskema til grundregistrering af
alle slags tegninger i arkivvæsenet uanset
deres indhold, eller hvilke afleveringer de
tilhører. Dette skema var udviklet i 1978
og er foreløbig blevet brugt til registre
ring af Vandbygningsdirektoratet og In
geniørkorpsets aflev. 1914 samt til 1000 af
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de ældste kort og tegninger fra Vejdirek
toratet. På skemaets forside anføres data
om kortet selv, herunder en nøjagtig angi
velse af dets indhold med stedsbestem
melse, og på bagsiden oplysninger om
dets arkivmæssige proveniens. Skemaer
ne er anbragt i 10 ringbind under beteg
nelsen »folioregistratur 228« i registratur
værelset. På grundlag af skemaerne er ud
skrevet kort til tre registre, således at be
nytteren, der søger kort enten fra et be
stemt sted (anført under sogn eller køb
stad), et bestemt emne (f.eks. vejkort) el
ler en bestemt ophavsmand, derfra henvi
ses videre til registreringsskemaet og til
selve kortets betegnelse. Denne grundige
og brugervenlige registrering er dog des
værre ret arbejdskrævende og har derfor
kun gjort langsomme fremskridt.
På grund af de store formater er mange
kort og tegninger blevet så beskadigede,
at de kun må benyttes efter særlig tilladel
se. Hvis de er blevet sikkerhedsfotografe
rede, henvises benytterne til altid først at
bruge de negativer, der findes registrerede
i registraturværelset. De således sikker
hedsfotograferede originalkort kan lige
ledes kun beses efter en særlig tilladelse.
Kort og tegninger, der ikke er udtaget af
arkivpakkerne, vil i en del tilfælde være
registrerede i seddelregistratur nr. 6. i re
gistraturværelset.

Rigsarkivets 2. afdeling

Kort- og tegningssamlingerne under
Rigsarkivets 2. afdeling er principielt af
samme oprindelse og karakter som på 1.
afdeling, blot yngre end disse. Der er tale
om en række enkeltsamlinger opstået i
statsadministrationens afdelinger og ord
net efter den pågældende administrati
onsgrens egne behov og adskilt fra skrift
arkivalierne. Antallet af kort og tegninger
kan anslås til ca. 30.000. Hjælpemidlerne
består også på 2. afdeling i stort omfang af
afleveringsdesignationer uden særlig be
arbejdelse fra arkivets side.
Disse afleveringsdesignationer er ikke
direkte tilgængelige for publikum, men
må under vejledning fra personalet søges
på 2. afdeling sammen med de øvrige afle
veringssager. Således findes bygningsteg
ninger registreret under Indenrigsministe
riets 1. kontor, Justitsministeriets 1. kon
tor og Ministeriet for Offentlige Arbejder
(herunder Rigsarkivets bygninger). Der
findes anlægstegninger f.eks. under Di
rektoratet for Vandbygningsvæsenet, un
der arkivet fra Københavns jernbanekon
kurrence 1899 og fra genopførelsen af
Christiansborg Slot 1904. Under Kirke
ministeriet findes tegninger vedrørende
kirkerestaureringer. Kort over naturres
sourcer er bevaret f.eks. fra Landbrugsmi
nisteriets brunkulstilsyn og i Fiskerimini
steriet over østersbanker . Fra Krigsmini
steriet stammer en del fæstnings- og ma
nøvrekort.
Kun enkelte samlingers indhold er di

rekte tilgængelige gennem den duplikere
de 4. række af »Foreløbige Arkivregistra
turer«, der bl.a. findes opstillet på læsesa
lens registraturværelse. Fire af dem omfat
ter afleveringer fra DSB, nemlig nr. 1 : Rot
hes arkiv (Det sjællandske jernbane
selskabs tegningsarkiv), nr. 2: Hedemanns
tegningsarkiv, nr. 3: Ældre normaltegnin
ger fra DSB og nr. 4: Ældre bygningsteg
ninger fra DSB. Af samme serie omfatter
derimod nr. 5: Domænekontorets afleve
ring fra 1917, nemlig forskellige tegninger
vedrørende land-, skov- og fiskeriforhold,
hvilken samling i øvrigt findes på 1. afdelingPå 2. afdeling findes særskilte registra
turer til enkelte delsamlinger, men også de
er interne hjælpemidler. En seddelregi
stratur omfatter Statsskovvæsenets skov
reguleringskort, de såkaldte »skeletkort«.
Desuden findes »folioregistraturer« (ikke
at forveksle med 1. afdelings række!) over
grundværdikortene fra Ligningsdirektoratet, nemlig for købstæderne nr. 29 og
for landdirektoraterne nr. 30. Folioregi
stratur nr. 21 omfatter Kirkeministeriets
tegninger til kirkebygningers opvarm
ning, og nr. 84 vedrører Det kgl. Byg
ningsinspektorats tegninger til statsskoler
m.m.; men de omfatter tegninger, der sta
dig findes i de enkelte sagsakter, til hvis
betegnelser der er henvisninger.
Mange flere kort og tegninger findes
stadig rundt om i sagsakterne, uden at der
findes hjælpemidler hertil.
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Bade i Rigsarkivet og landsarkiverne findes talrige bygningstegninger. De er et værdi
fuldt kildemateriale for arkitekturhistorikerne. I den slesvigske bygningsinspektør L.A.
Winstrups arkiv i Rigsarkivet findes således en stor samling tegninger af offentlige byg
ninger fra perioden 1851-70. - Her ses Winstrups akvareltegning af Gråsten slot set fra
søsiden. Tegningen erfremstillet 1853 i anledning afplaner om ombygning af slottet. (Ar
kivsignatur: RA 1. afd. KTS Krigsministeriets aflevering, mappe 16, nr. 1. Foto: Tage
Ludvigsen)
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Rigsarkivets 3. afdeling

Rigsarkivets 3. afdeling, Forsvarets arkiver
- det tidligere Hærens arkiv - rummer kort
og tegninger af væsentlig landmilitær pro
veniens. Kort- og tegningssamlingerne om
fatter omkring 15.000 stk. De falder i flere
afdelinger, som dels hidrører fra de forskel
lige afleveringer, dels er et resultat af, at man
har ordnet materialet i tematiske grupper.
De vigtigste delsamlinger er følgende:
Fæstningskort- og tegninger. Illustrerer
både danske og udenlandske fæstninger fra
1600-tallet og frem til vor tid. Samlingen er
inddelt geografisk. Fremhæves kan kon
struktionstegningerne til Københavns be
fæstning 1885-94.
Krigshistoriske kort. Typisk geografiske
kort, hvorpå taktiske opstillinger ved be
rømte slag er indtegnet. Har været anvendt
til undervisning af officerer. Inddelt krono
logisk efter de enkelte krige fra oldtiden til
2. verdenskrig.
Disse to samlinger er begge blevet regi
strerede på de samme grundskemaer, som
siden 1978 har været anvendt på Rigsarki
vets 1. afdeling, dog er registre endnu ikke
udarbejdet dertil. De i alt 11 ringbind med
grundskemaerne findes blandt 3. afdelings
interne hjælpemidler og er betegnet H. 1 -11.
Geografiske kort. Fra hele Verden siden
1600-tallet. Afleveret fra Geodætisk Insti
tut. Underinddelt geografisk.
Militære kort. Meget blandet samling af
bl.a. udskrivningskort, garnisoneringskort.
Kaserne- og øvelseskort, tyske minekort fra
2. verdenskrig, landkadetternes undervis

ningsopgaver. Ligger underinddelt efter
disse emner.
Topografiske og krigshistoriske kort.
Samling af atlasser og andre indbundne kort
og tegninger, herunder bl.a. J.C.J. Feignets
samlinger af geografiske kort fra 1700-tallets midte i to foliobind.
De tre sidstnævnte samlinger er registre
ret i en ældre folioregistratur, som nu er an
bragt i ringbindene H.12-H.14, der findes
på afdelingen og må beses der.
Sømilitære kort og tegninger. Afleverin
ger fra Orlogsværftet, Søværnets Byg
ningstjeneste, Søartilleriet og Søminevæsenet fra tiden efter 1848. Deres indhold
fremgår af afleveringsdesignationer på 3.
afdeling. For skibenes vedkommende er
der udarbejdet en særlig registratur, hvoraf
også findes et eksemplar i læsesalens regi
straturværelse på 1. afdeling under titlen:
»Orlogsværftets tegningsarkiv, Skibsteg
ninger«, 1977, bd. I-VI. Derimod er forteg
nelsen over de fra Orlogsværftet afleverede
flyvemaskinetegninger kun tilgængelige på
3. afdeling.
Endelig findes der i 3. afdelings arkivali
er mange kort og tegninger, der ikke er ud
taget, men som stadig ligger i arkivpakker
ne. Vigtigst blandt disse er tegningerne i In
geniørkorpsets arkiv, der i betydelig ud
strækning er omtalt i »Foreløbige arkivre
gistraturer, Ny serie« nr. 7, 13 og 14 = »In
geniørkorpsets arkiv« bd. I-III. Også den
ne registratur er tilgængelig på Rigsarki
vets læsesal.
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Landsarkivet for Sjælland m.m.

Kort- og tegningssamlingen består af ca.
4.500 stk., hvoraf kort og planer udgør ca.
3/4, mens resten er tegninger. Der er en
kelte kort fra slutningen af 1600-tallet,
men de fleste er fra 1700- og 1800-tallet.
De hidrører fra de embeder, der afleverer
til landsarkivet, men desuden fra en ræk
ke godsarkiver m.m. I årene 1966-1973
blev materialet ældre end ca. 1900 nyord
net og samtidig fotograferet og registreret
efter en gennemarbejdet plan, der ikke
har sidestykke i det danske arkivvæsen.
Resultatet blev udsendt i en foreløbig ar
kivregistratur: »Oversigt over landsarki
vets samling af kort og tegninger indtil ca.
1900«, 1973. Denne udgivelse er, som det
fremgår af den orienterende indledning,
udarbejdet efter den grundlæggende lidt
udførligere seddelregistratur, der i fire
skuffer findes på læsesalen. Sedlerne inde
holder på forsiden en registrering af det
enkelte kort, mens bagsiden har et foto
grafi af samme kort. Takket være disse
hjælpemidler er det usædvanlig let at ori
entere sig i dette arkivs kortsamling.

I den publicerede registratur er beskri
velsen af det enkelte kort ret summarisk;
der oplyses kun om indhold, ophavs
mand og årstal, hvis disse kendes. I højre
kolonne står nummeret på negativet fra
fotograferingen, sådan at en besøgende
ved at angive dette kan bestille en kopi til
eget brug. Bagest er registraturen forsy
net med et alfabetisk stednavneregister på
de enkelte købstæder og sogne, men ikke
andre stednavne. Herfra henvises til num
meret på den eller de arkivfonds, hvor
kort fra dette område findes.
Accessioner efter 1973 er ikke systema
tisk behandlede, men noteres i et eksem
plar af »Oversigten«, der ligger i kort
samlingen, hvor i øvrigt også placeringen
i kortskufferne anføres. I nye særregistra
turer anføres ofte oplysninger om dertil
hørende kort og tegninger, f.eks. »Krenkerup godsarkiv«, side 95-106. Om kort
og tegninger, der ikke er udtaget til sam
lingen, vil der i en del tilfælde findes op
lysninger i afleveringsdesignationer o.l.,
f.eks. fra Den kgl. Bygningsinspektør.

I «Kolonialkontorets aflevering» i Rigsarkivet findes mange kort og tegninger fra de
gamle danske kolonier i Vest- og Ostindien. Kortet her viser den danske koloni i Indien,
Tranquebar, med tilhørende territorium. Ukendt tegners kopi efter kort i K. E. Møhl: Bre
ve fra Indien, 1840. (Arkivsignatur: RA 1. afd. KTS Kolonialkontorets aflevering = Rtk.
nr. 337, 813. Foto: Tage Ludvigsen)
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Landsarkivet for Fyn

I det fynske landsarkiv findes omkring
3.000 kort, planer og tegninger. Til brug
for publikum er målebordsblade samt fo
tokopier af matrikelkort samlet i kort
bøger og mapper på læsesalen. Desuden
findes håndtegnede kort, fortrinsvis ud
skiftnings- og matrikelkort.
Efter format er de delt i to samlinger,
hvoraf de små formater findes på læsesa
len, de store i magasinets kortrum. Begge
disse samlinger er ordnet alfabetisk efter
sognenes navne. Hjælpemidler til dem er
en seddelregistratur i to kasser på læsesa
len. Sedlerne står her ligeledes ordnet al
fabetisk efter sognene, idet markering
med et »L« betyder, at det pågældende
kort hører til samlingen på læsesalen,
mens det ellers findes i kortrummet.
Foruden disse topografisk ordnede og
registrerede kort findes der samlinger i
proveniensorden. Blandt disse findes
kort, planer og tegninger fra godsarkiver,
jernbaneselskaber (ca. 2 kortskabe) og fra
amtets vejvæsen (ca. 4 kortskabe), der til
dels endnu er uordnede og derfor util

gængelige. Enkelte er dog beskrevet i de
af landsarkivet udgivne arkivregistratu
rer, f.eks. »Erholm-Søndergårde godsar
kiv«, 1981, side 47-58 og »Dallund gods
arkiv«, 1981, side 40. Af jernbanetegnin
gerne er nogle registreret i »Det nordfyn
ske jernbaneselskabs arkiv«, 1981, side
84-93, mens andre er omtalt i »Udstilling
af tegninger fra fynske privatbaners rul
lende materiel, spor-broer-bygninger«,
1975. Nogle bygningstegninger fra
Odense og andre fynske byer er udtaget
til særlige mapper i magasinet og beskre
vet i »Fyns Guvernements arkiv 181548«, side 12. Endelig må det bemærkes, at
der ligger mange kort og tegninger i
arkivpakkerne uden særlig registrering. I
godsarkiverne har kort og planer fået det
faste nummer »21«, hvorunder de altså
eventuelt vil kunne findes.
I guiden »Landsarkivet for Fyn og
hjælpemidlerne til dets benyttelse«, 1970,
side 170, findes en omtale af arkivets kort
og tegninger.

Udsnit af kort fra 1791 over udskiftningen afNæsbyhoved-Broby. I forbindelse med op
hævelse afjord- og dyrkningsfællesskabet fra sidste halvdel af 1700-arene og frem, udar
bejdedes talrige kort over de nye fordelinger. Udskiftningskortene er stærkt efterspurgt
af landbrugs- og lokalhistorikerne. Ofte er de meget smukke i udførelse med mange de
taljer af kulturhistorisk interesse som dette kort med dets gengivelse af en pløjescene.
(Landsarkivet for Fyn. Foto: Wermund Bendtsen)
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Landsarkivet for Nørrejylland

Kortsamlingen og Samlingen af planer og
tegninger opfattes i dette arkiv som prin
cipielt adskilte samlinger og registreres
hver for sig. Kortsamlingen (K) omfatter
ca. 4-5.000 stk. Til publikums brug på
læsesalen findes kortbøger med Dan
markskort og kort over ældre administra
tive inddelinger. I kopilæsesalen er an

bragt et indbundet eksemplar af nedfoto
graferede grundværdikort fra 6 af de
jyske amter.
Kortsamlingen er delt i »K-samlingen«
og »K O-samlingen«. Sidstnævnte omfat
ter en række kortserier vedrørende Jyl
land, såsom fotokopier af de ældste ma
trikels- og udskiftningskort, minorerede
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sognekort, kopier af vurderingskortene
fra 1953-59, Generalstabens og Geo
dætisk Instituts målebordsblade, atlasbla
de, 1:25.000 og 1:50.000 kort over Jylland,
samt skovkort fra de enkelte distrikter og
vejkort. »K-samlingen« består fortrinsvis
af håndtegnede enkeltkort, anbragt i to
pografisk orden efter amter og sogne,
som i Traps »Danmark«, 4. udgave. Beg
ge samlinger findes i det nye magasins
særlige kortrum.
Disse kortsamlinger er registreret i et
seddelkartotek på læsesalen, skufferne nr.
57-61, men også sammenfattet i registra
turbindet: »Kort 2/251«. Af dettes alfabe
tiske fortegnelse over sognene fremgår,
under hvilket løbenummer det enkelte
sogn findes i kortsamlingerne. Skovkor
tene »K O (7)« ligger efter skovdistrikter
ne. Vejkortene »K O (8) A-K«, hvor hvert
tilføjet bogstav svarer til et amt, er først
nu under registrering i seddelkasse 59.
Eventuelle store formater angives med et
stempel på sedlen.
Samlingen af planer og tegninger, »Pl.T. -
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samlingen«, der omfatter ca. 2.000 stk., er
anbragt i Gamle Magasins stueetage. Den
består til dels af proveniensbestemte afle
veringer, blandt hvilke kan nævnes arki
tekterne EC. Uldall (1839-1921) og S.
Vig-Nielsen (1876-1964), som havde an
svaret for meget byggeri i Nørrejylland, 9
forskellige privatbaner, havnetegninger
fra Vandbygningsvæsenet m.m. Denne af
deling betegnes »Pl.T (0) -samlingen« og
er registreret i seddelregisterskuffe nr. 62,
enkelte dele dog også i »Arkivregistratur
Nr. 5. Privatarkiver I«, 1975 med Uldalls
og Vig-Nielsens afleveringer samt i »Ar
kivregistratur Nr. 6. Privatbanearkiver«,
1978, side 168-170. Derimod består »Pl.Tsamlingen« af diverse planer og tegninger
ordnet efter samme topografiske princip
per som »K-samlingen«, jf. seddelregi
stratur i skuffe nr. 63. I landsarkivets gui
de »Landsarkivet for Nørrejylland og
hjælpemidlerne til dets benyttelse«, bd. II,
Viborg 1981, side 251 -254 omtales samlin
gerne med en detailleret registrering af
kort i »K-samlingen« ældre end 1841.

Landsarkivet for de sønderjyske landsdele

Kortsamlingerne i dette landsarkiv kan
anslås til at omfatte ca. 3-4.000 stk. Bedst
ordnede og registrerede er 188 originale
udskiftningskort fra perioden 1772-1859,
der for det meste stammer fra amts- og
godsarkiver. Men kortsamlingen omfat
ter også en række andre grupper, hvoraf
en del dog for tiden af konserverings
mæssige grunde er helt eller delvis util
gængelige. Nævnes kan »Gemarkungs
karten«, dvs. matrikelkort fra den tyske
tid, grundværdikort 1937 ff., skovkort,
kort over sønderjyske amtsbaner, søkort
og skibstegninger fra rederier og skibs
værfter i Åbenrå samt forskellige topo
grafisk ordnede, håndtegnede, fotografe
rede og trykte kort. Desuden findes fotos
af en del udskiftningskort.
På læsesalen findes kortbøger til brug
for publikum. De ovennævnte udskift
ningskort er registrerede i heftet »Ud
skiftningskort og kort i godsarkiver«,
hvor kortene anføres, som de er ordnet
efter amter og godser, herunder igen de
enkelte sogne, og bagest i heftet et stedre
gister i alfabetisk orden. En seddelregi
stratur giver en oversigt over de øvrige
grupper i kortsamlingen, f.eks. fotografe
rede og trykte kort, topografisk ordnede

kort, grundværdikort, skovkort og gene
ralstabskort m.v.
Mapper med kort og tegninger, udtaget
af præstearkiver findes i tilknytning til
præstearkiverne. Ofte nævnes de i regi
straturerne over disse arkiver: »Nordsles
vigske præstearkiver I-V« 1974-76.
De nævnte jernbanetegninger er delvis
registrerede i »De nordslesvigske amtsba
ner«, 1978, side 68-69. Haderslev amtsba
ner er dog kun kort omtalt i seddelregi
straturen. I et hefte »Registrant over
søfartsafdelingen« findes en fortegnelse
over skibstegningerne nr. 1-77 indlagt.
I guiden »Landsarkivet for de sønder
jyske landsdele«, 1944, side 197-198 om
tales kortsamlingen, og nogle af de vigtig
ste landbokort er nævnt. Se også Lars N.
Henningsen: »Ejendomshistorie i Nord
slesvig«, 1983, side 38-40.
Endelig skal nævnes, at matrikeldirek
toratets originale kortmateriale fra den
preussiske kortlægning og matrikulering
af Sønderjylland i perioden ca. 1870-1890
nylig er deponeret i det nye arkivmaga
sins kælder. Det kan forventes, at også
forvaltningen heraf med tiden vil overgå
til landsarkivet.
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Fotos og kopier af kort og tegninger

Hvis man finder et kort eller en tegning
og ønsker at anvende den til eget brug, el
ler måske at benytte den som illustration
i en publikation, kan arkiverne i mange
tilfælde levere affotograferinger eller an
den form for reproduktion mod betaling.
I Rigsarkivet og landsarkiverne for Sjæl
land og Nørrejylland sker affotograferin
gen i arkivernes egne fotoatelierer. Bestil
ling afgives på arkivernes læsesale, og der
kan leveres fotos i både sort/hvid og far
ve. I nogle tilfælde fremstilles fotos som
kopier af allerede eksisterende negativer,
ellers foretages nye optagelser.
I de landsarkiver, som ikke har eget fo
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toatelier, kan arkivet formidle fotografe
ring hos en anerkendt fotograf uden for
arkivet. Ofte vil det også være tilladt pub
likum at fotografere med eget medbragt
kamera på arkivet, dog under forudsæt
ning af, at de sårbare kort og tegninger ik
ke lider overlast, og at fotograferingen
kan ske uden gene for andre besøgende.
Er det kort eller den tegning, man øn
sker gengivet, kun af beskeden størrelse,
dvs. max. 25 x 35 cm, vil det hyppigt være
muligt at benytte xerokopiering. Xeroko
pier kan fremstilles i alle arkiver, dog sta
dig under forudsætning af, at arkivalierne
ikke lider nogen skade derved.

Ordliste
Afleveringsdesignation

Minorerede kort

Fortegnelse over arkivalier, udarbejdet
ved disses aflevering til et arkiv.

Kort over enkelte sogne, tegnet som for
mindskelser efter matrikelkort, især i
første del af 1800-tallet.

Afleveringssag
Sag om varig overdragelse af arkivalier til
det offentlige arkivvæsen. Indeholder of
te en fortegnelse over de afleverede arki
valier.

Proveniensprincip
Grundlag for det moderne arkivvæsens
ordningssystem, der beror på arkivalier
nes administrative oprindelse og struktur.

Folioregistratur

Målebordsblade
Grundkort i den geografiske kortlæg
ning, tegnet på et målebord og udgivet i
formatet 1:20.000.

Oprindelig en indbundet registratur (se
denne) i folioformat, men siden anvendt
om alle arkivregistraturer i bindform uan
set disses format.

Registratur
Garnisoneringskort
Kort, der viser militære enheders statio
nering i forskellige kaserner, lejre o.l.

Fortegnelse over arkivalier i en bestemt
arkivgruppe, der viser dennes indhold og
ordning.

Grundværdikort (vurderingskort)
Kopier af matrikelkort i formindsket må
lestok, hvorpå jordens grundværdi pr.
arealenhed er anført. Fremstilles af Sta
tens Ligningsdirektorat i forbindelse med
en almindelig ejendomsskyldvurdering.

Registraturværelse
Lokale, hvor et arkivs registraturer an
bringes til brug for arkivets personale og
gæster.

Seddelregistratur
Registratur (se denne) på kartotekssedler.

Landkadetter
Elever på officersskole i ældre tid.

Udskiftningskort

Matrikelkort

Kort over en landsbys opdeling i enkelt
gårde, specielt under landboreformerne.

Kort over enkelte jordlodder, tegnet af
landmålere og arkiveret i Matrikeldirek
toratets arkiv.

Udskrivningskort
Kort over de lægder og udskrivningskredse,
hvortil det værnepligtige mandskab hører.
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RIGSARKIVET/G«E«C GAD
Arkivernes Informationsserie omfatter
en lang række små bøger. De tjener to
formål. Nogle af bindene giver en lang
række konkrete oplysninger, der gør
udnyttelsen af arkivernes samlinger let
tere og hjælper til at få det bedst muli
ge ud af et arkivbesøg. Andre af bøger
ne retter sig især til de mange, der har
ansvaret for at sikre bevaringen af nuti
dens arkivalier, inden de afleveres til
statens arkiver. Her gives de tekniske
oplysninger, der letter det ansvarsfulde
arbejde og svarer på en lang række
spørgsmål, der opstår i dagligdagen.
Bøgerne skrives af medarbejdere i
Rigsarkivet og landsarkiverne.

