
VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER XXIII 

ENEVÆLDENS 
FINANSARKIVER 

Udgivet af Rigsarkivet, 
Publikumsafdelingen 

København 
1996 



Statens Arkiver © 
Rigsarkivet, Publikumsafdelingen 
1996 
Tryk: Nofo print 
ISBN: 87 7 497 1646 

Forsideillustration: 
Wolfgang Heimbach 
Slotsskriveren, Rosenborg 

2 

FORORD 

Registraturens indhold 

Denne registratur over finansarkiverne er en vejledning til arkiverne fra den yngre ene
vældes finansforvaltning. Mens Rentekammeret gennem hele perioden 1660-1848 varetog 
karnmerforvaltningen, d.v.s. forvaltningen af rigets indtægter, så blev rigets udgifter admi
nistreret af et utal af kollegier, direktioner og kommissioner i spidsen for banker, .fonde og 
kasser. De tog de overordnede beslutninger, men nede i kontorerne sad personalet og sled 
med bankforretninger, låneoptagelser, afbetaling på gæld, møntvæsen og pensionssager. 

Det geografiske område dækker udover det nuværende Danmark også Norge og Hertug
dømmerne, men herfra er de fleste arkivalier blevet afleveret til Norge og Tyskland. 

Periodernæssigt omfatter registraturen den yngre enevælde fra Struensee og til enevæl
dens ophør i 1848. Kurantbanken og enkelte af pensionskasserne rækker dog tilbage til 
1736. 

Registraturensopb~g 

Registraturen over finansarkiverne er opbygget traditionelt, således at arkivalierne op
føres samlet for hver myndighed med angivelse af titlerne på de enkelte rækker og en
heder. Der er i den administrationshistoriske indledning redegjort for udviklingen af fl.
nansforvaltningen i hele perioden. Arkivernes rækkefølge svarer til den der findes i "Rigs
arkivet og hjælpemidler til dets benyttelse" (1983). 

Som indledning til de enkelte arkiver bringes de vigtigste oplysninger om den myndig
hed, hvis arbejde resulterede i det efterfølgende arkiv. Der anføres således altid lov
grundlag for oprettelse og nedlæggelse af den beskrevne enhed. Ofte følges beskrivel
serne op af litteraturhenvisninger, der dog ikke må anses for udtømmende. 

Udover disse introduktioner bliver sagsdannelsen i arkiverne belyst gennem omhyggeli
ge forklaringer ved de vigtigste arkivrækker i form af anmærkninger. De kan bringe op
lysninger om indholdet i arkivrækken, hvorledes den forholder sig til andre elementer i 
institutionens arkivdannelse og måske også henvisninger til andre institutioner, hvor til
svarende sagområder har været behandlet tidligere. 

Efter institutionens navn oplyses yderårene for dens virke. Et efterfølgende årstal i pa
rentes angiver, at der af en eller anden grund findes materiale efter institutionens offici
elle ophør. Under overskriften med institutionens navn anføres proveniensnummer, 
d.v.s. det nummer som institutionen har faet i Rigsarkivet, og som skal anføres på be
stillingssedlen. 

3 



Efter den administrationshistoriske indledning og eventuelle litteraturhenvisninger op
føres et eller flere løbenumre yderst til venstre. Dette er pakkenumre, som også skal an
føres på bestillingssedlerne. Antallet af numre angiver samtidig antallet af enheder i ræk
ken. M pladsbesparende hensyn er antallet af bind og pakker ikke anført særskilt. 

Det efterfølgende årstal angiver yderårene for indholdet af enheden eller af hele rækken, 
hvis der er angivet flere løbenumre. De angiver samtidig sammen med den følgende be
nævnelse titlen på pakken eller rækken. I titlen opgives, hvad der står skrevet på pak
keskiltet, men i parentes angives den almindelige betegnelse for begrebet. I den fyldige 
anmærkningsrubrik gives en række oplysninger om indholdet af den sagsrække, proto
kol eller pakke, som anmærkningen angår. F.eks. vil det altid blive anført, om der findes 
register til en protokol. 

Udtagne tegninger fra Finansarkiverne, som nu er placeret i Rigsarkivets Kort- og Teg
ningssamling, er opført på side 264. 

I pensionskasserne fmdes et stort materiale til personhistoriske studier. En del af dette 
materiale, som bl.a. omfatter levnedsbeskrivelser fra embedsmænd i lokal- og centralad
ministrationen er affotograferet på såkaldte mormonfilm. Disse film angives med bog
stavet M og et bestillingsnummer. 

Den litteratur, der er henvist til i de administrationshistoriske indledninger, er samlet i 
en særlig litteraturliste efter registraturens almindelige tekst. Bagest i registraturen findes 
en ordliste med de arkivtermer og særlige økonomiske fagudtryk, der forekommer i re
gistraturen. Desuden er der et personregister, der dækker de vigtigste personer, der op
træder i registraturens tekst. 

Bestilling af arkivalier 

Ved bestilling af arkivalier skal anføres proveniensnummer, der findes under navnet på 
hvert embede, og løbenummer eller nummerrække, der står yderst til venstre. Desuden 
skrives titel på embede og arkivale sammen med årstal. Ved bestilling af film anføres blot 
bogstavet M og det efterfølgende nummer. 

Medarbejdere 

Dette arbejde er resultat af flere generationers indsats. Det bygger på Vejledende Arkiv
registratur III, Finansarkiverne, som blev udarbejdet af arkivar J. Bloch og udgivet af 
Rigsarkivet i 1900. Omregistreringen startede med arkivar Morten Westrup, men blev 
desværre sat i stå ved hans alt for tidlige død i 1993. Som arbejdet fremtræder nu, skyl
des det først og fremmest en stor indsats fra videnskabelig medarbejder cand. mag. Da
vid Davidsen i samarbejde med arkivar, cand. mag. Bent Bliidnikow. Registrene er ud
arbejdet af arkivvikar, cand. mag. Tina Jacobsen og skrivearbejdet er udført af assistent 
Dorthe Asserhave. 
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Støtte 

En bevilling fra Kulturministeriet har gjort det muligt at udarbejde de omfattende ad
ministrationshistoriske indledninger. En bevilling fra Danmarks Nationalbank har sat 
Rigsarkivet i stand til at trykke manuskriptet. For disse bevillinger bringer Rigsarkivet sin 
tak. 

Rigsarkivet, 1996 
Birgit Løgstrup 
Arkivchef, dr.phil. 
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ADMINISTRATIONSHISTORISK 
INDLEDNING 

FINANSFORVALTNING OG KAMMERFORVALTNING 

I den sene enevælde skelnedes klart mellem kammerforvaltning og finansforvaltning. I 
sin bog fra 1820 "Om det danske Kammervæsen" skriver således medlem afRentekam
merkollegiet, Jacob Mandix, at "Kundskaben" om et lands kammer- eller finansvæsen 
falder i to dele, "nemlig: l) Kundskab om hvori Indtægterne bestaa, hvorledes de op
pebæres og hvorledes Rigtighed for dem aflægges, og 2) Kundskab om hvorledes Ind
tægterne anvendes, eller hvor store Udgifter og hvilke slags Udgifter dermed skal bestri
des. I en mere indskrænket Forstand, og saaledes som Indretningen er i vort Fædrene
land, hører dog ikkun Kundskaben om landets Indtægter og de Kilder, hvoraf disse fly
de, egentlig og nærmest til Kammerfaget; Kundskaben om statens Udgifter, og de mid
ler, som foruden de staaende Indtægter maae anvendes for at bestride disse, vedkomme 
derimod ikkun Finansforvaltningen". 

Med andre ord: Kammerforvaltningen administrerede rigets indtægter, og under denne 
hørte Rentekammeret, Generaltoldkammeret, Kommercekollegiet m.fl. Finansforvalt
ningen administrerede derimod rigets udgifter med midler overført fra kammerforvalt
mngen. 

Finansforvaltning var selvfølgelig ikke kun noget med udgifter. Under assignationsvæs
enet, anvisningsvæsenet, hørte foruden alle statskassens ind- og udbetalinger og regn
skabsføringen i forbindelse hermed, også bestyrelsen af statens aktive og passive fordrin
ger, d.v.s. dens forretninger som kreditor og debitor. Hertil kom bestyrelsen af bank-, 
penge- og kreditvæsenet, hvad enten dette var offentligt eller privat, samt bestyrelsen af 
pensions-, gratiale- og lottovæsenet 

STRUENSEES ADMINISI'RATIVE REFORMER. 
FINANSKOLLEGIET 

1771-1773 

Fra slutningen af det 17. årh. var finansforvaltningen en udgiftsadministration under 
kammerforvaltningen. Bemyndigelsen til at anvise udgifter på kongens vegne i overens
stemmelse med et reglement eller en særlig kongelig udgiftsordre var overdraget over
rentemesteren, den senere direktør i Rentekammeret, og fra 1700 til 1771 de tre leden
de embedsmænd i Rentekammeret Til at varetage forvaltningen af udgifterne fandtes et 
antal assignations- og bogholderkontorer. 

Den begrebsmæssige opdeling mellem kammerforvaltning og finansforvaltning kom 
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første gang til udtryk i Struensees ændringer af kammerforvaltningen. Siden 1700 hav
de de tre øverste embedsmænd i Rentekammeret været benævnt "De deputerede for Fi
nanserne" og i 1771 fik disse ledelsen af hele kammer- og finansforvaltningen og blev 
kaldt Finanskollegiet Rentekammeret, Generaltoldkammeret, Kommercekollegiet, Det 
vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer samt Bjergværksdirektoriet nedlag
des samtidig som selvstændige institutioner, og rigets hovedkasse, Zahlkassen, blev lagt 
under kollegiet, mens den før havde hørt under Rentekammeret. Umiddelbart under sig 
fik kollegiet et fælles sekretariat; dels for rente- og toldkammersagerne m.v., der skulle 
ekspederes i et dansk, et norsk og et tysk kammer, og dels for finanssagerne, der skulle 
ekspederes i et dansk og et tysk assignationskontor. Denne skelnen mellem kammer- og 
finanssager fremgår også af forarbejderne til reformen. I en plan fra 1771, skrevet afG.C. 
Oeder, som samme år blev deputeret i Finanskollegiet, hedder det: "Kamrene besørger 
alt, hvad der har med de kongelige indtægter at gøre", medens "Anvendelsen af de kon
gelige indtægter hører under dette Kollegium", d.v.s. Finanskollegiet 

Funktionen mellem Finanskollegiets sekretariat og kamrene blev imidlertid ikke afklaret 
i Struensees korte periode, hvorimod udgiftsforvaltningen, d.v.s. assignationskontorer
ne og bogholderiet m.m. kom til at ligge direkte under kollegiets forvaltning. 

FINANSKOLLEGIET OG 
DEN EKSTRAORDINÆRE FINANSKOMMISSION 

1773-1784 

Finanskollegiet havde således været tiltænkt rollen som et slags finans- og økonomidi
rektorium i Struensees reformarbejde. Men efter dennes fald i 1772 blev centraladmini
strationen ændret på en måde, der for en væsentlig del bragte den tilbage til den orga
nisation, den havde haft før 1771. Det kom især til at berøre Finanskollegiet Rente
kammeret, Generaltoldkammeret, Kommercekollegiet etc. blev genoprettet, og Finans
kollegiet sad tilbage med den egentlige udgiftsforvaltning: assignations- og bogholder
væsenet. Zahlkassen forblev ligeledes under kollegiet, tillige med en del sager, der op
fattedes som finanssager, nemlig penge-, bank-, mønt- og vekselkurssager. Dertil blev der 
i oktober 1772 etableret et slags finanskabinet, Den ekstraordinære Finanskommission, 
som i de sager den behandlede, blev Finanskollegiets overordnede, og desuden havde 
den direkte forestillingsret til kongen. Kommissionens position blev yderligere styrket, 
da det i juni 1774 bestemtes, at ingen udgift uden for reglementerne måtte foreslås kon
gen uden om kommissionen. 
Grundlaget for udgifternes afholdelse var det årlige reglement, der i specificeret form ved
toges ved en kgl. resolution, hvorefter de forvaltninger, der varetog den pågældende res
sort, kunne trække beløbet på Zahlkassen efter forudgående korrespondance med Finans
kollegiet, der udstedte en udgiftsordre eller assignation på beløbet. Såfremt behovet var 
større end det, som var bevilget til det enkelte formål i reglementet, det såkaldte fond, måt
te der ansøges om en bevilling uden for reglementet, som i denne periode først skulle be
handles i Den ekstraordinære Finanskommission og dernæst i Finanskollegiet eller Skat
kammeret. Derfra blev der indgivet en forestilling til kongen, der så resolverede sagen. 
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Kontrollen med at reglementet overhold tes, foregik i Finanskollegiet ved udstedelsen af 
assignationerne. I Hoved- og Kontrabogholderkontoret førtes en hovedudgiftsbog og en 
kontrajournal for hver fond med postering af de bevilgede beløb samt de løbende ud
betalinger heraf, indført i kronologisk orden. 

OVERSKATIEDIREKTIONEN 
1762-1782 

Overskattedirektionen, der ved sin oprettelse havde faet statsgældens nedbringelse som 
administrativ opgave forblev uberørt af de administrative forandringer under Struensee i 
1771. Tilmed fik den i årene efter 1773 en række nye funktioner og aktiver, som den skul
le forvalte til nedbringelse af statsgælden, først og fremmest vedrørende bankvæsenet. 

Kurantbanken var et privat pengeinstitut, oprettet i 1736 med ret til at udstede sedler og 
forpligtigelse til at indløse disse med sølv. Den havde ydet staten store lån, som det blev 
Overskattedirektionens opgave at tilbagebetale. I takt med sin långivning til staten, såvel 
som til private, havde banken udvidet seddelmængden ud over, hvad der var bankmæs
sig dækning for. Det var derfor direktionens opgave dels at nedbringe statens gæld til 
banken og dels at fa kontrol over bankens udlån og seddel udstedelse. Efter en række for
gæves tiltag i 1760erne endte det med, at staten overtog banken i 1773, idet Overskatte
direktionen købte aktiemajoriteten og indtrådte i bankens bestyrelse. I sammenhæng her
med oprettedes to bankkontorer, et i København 1773 og et i Altona 1778, som fik eg
ne bestyrelser, men var under opsyn af Overskattedirektionen. Deres opgave blev at va
retage de veksel- og kursforretninger, som hidtil havde været besørget af private han
delshuse, samt formidle statens udenlandske betalinger. 

Omtrent samtidig med at Overskattedirektionen fik kontrol over Kurantbanken, over
tog den tillige en række andre funktioner og aktiver. 1773 bestemtes det, at alle eksiste
rende tallotterier skulle sortere under direktionen, og deres indtægter gå til denne. Des
uden købte Overskattedirektionen i 1774 aktierne i Det almindeli~e Handels~ompagni 
og overtog dermed handelen på Island, Grønland og Finmarken. Aret efter føJedes Det 
altonaiske Sildefiskeri til og desuden den færøske handel. 

Nogen længere varighed fik disse nye tiltag ikke. Handelen på de nordlige bilande fik i 
1781 sin egen direktion, nemlig Den kgl. grønlandske, islandske, finmarkske og færøske 
Handel. Ved direktionens ophævelse i 1782 overgik dens funktion som overordnet bank
ledelse til Overbankdirektionen, medens lottobestyrelsen fik sin egen direktion, Over
lottodirektionen, under Finanskollegiet Ved samme lejlighed overgik en del af aktiver
ne tillige med forvaltningen af den indenrigske gæld til Skatkammeret Forvaltningen af 
den udenrigske gæld henlagdes under en ny myndighed, Overbankdirektionen, der op
rettedes på samme tid. Denne fik også de to bankkontorer under sig. 
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FINANSKOLLEGIET OG FINANSKASSEDIREKTIONEN 
1784-1816 

Regeringsomdannelsen i 1784, hvormed kronprins Frederik blev den faktiske enevældi
ge magtudøver, fik også konsekvenser for finansforvaltningen. Den ekstraordinære Fi
n~nskommission blev ophævet og afløst af et nyt Finanskollegium, mens det hidtidige 
Fmanskollegium erstattedes af en Finanskassedirektion. Samtidig blev Skatkammerets 
(se dette) funktioner stærkt reduceret og for størstedelens vedkommende overført til Fi
nanskollegiet og Finanskassedirektionen. 

Det nye Finanskollegium blev den overordnede myndighed for hele finansforvaltnin
gen. Det fik eneret til at forestille finanssager for kongen i Gehejmestatsrådet, og alle de 
finanssager, som ikke var udtrykkeligt henlagt til andre myndigheder, kom under Fi
nanskollegiet Ligesom Den ekstraordinære Finanskommission skulle det godkende alle 
sager vedr. udgifter uden for reglementet. Det skulle også høres i alle de 
kammerkollegiesager, d.v.s. sager i Rentekammeret, Generaltoldkammeret, Kommerce
kollgiet m.v., som vedrørte finanssagerne. Dertil fik Finanskollegiet den overordnede 
myndighed i sager vedr. Statsgælden og således også tilsyn med Overbankdirektionen, 
hvad specielt den udenlandske gæld angik. Endelig fik det, som det hidtidige Finans
kollegium, alle bank-, mønt-, penge- og vekselsager under sig. 
Finanskollegiets karakter af overordnet tilsynsførende politisk myndighed understrege
des også af, at det kun havde et kontor, sekretariatet, til at varetage sine forretninger, me
dens den egentlige sagsforvaltning skulle foregå i Finanskassedirektionen. Denne fik as
signationsvæsenet og bogholderiet under sig og videreførte således de funktioner, som 
det tidligere Finanskollegium havde varetaget indtil 1784. Fra dette overtog Finanskas
sedirektionen også forvaltningen af den indenrigske statsgæld. Til forvaltning af stats
gælden oprettedes Kontoret for de aktive og passive Fordringer, hvor ikke alene den in
denrigske statsgæld bogførtes, men tillige den af Overbankdirektionen forvaltede uden
rigske gæld. 
På trods af den principielle forskel i myndighed og funktion, som var tiltænkt Finans
kollegiet og Finanskassedirektionen, må det dog understreges, at der som tiden gik, blev 
tale om en ikke ubetydelig parallel- og dobbeltadministration. 

PENSIONSFORVALTNINGEN 
1712-1816 

En særlig forvaltning under enevælden varetog udbetalingen af pensioner til afgåede em
bedsmænd og deres efterladte koner og børn samt tildelingen af særlige nådesbevisnin
ger, gratifikationer, til embedsmænd og andre. Disse pensioner og gratifikationer var en 
kongelig nådesakt og kom til udbetaling via forskellige instanser. Nogle gennem kon
gens egen Partikulærkasse, andre gennem den egentlige finansforvaltning, d.v.s. Skat
kammeret, Skatkarnmerdirektionen, Skatkammeradministrationen, Finanskollegiet af 
1771 og Finanskassedirektionen samt Zahlkassen, rigets hovedkasse. 
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Et egentligt pensionsvæsen for afgåede embedsmænd og deres efterladte, som dog sta
dig kun kom til at omfatte en del af pensionerne, oprettedes i 1712 med Postpensions
kassen under Generalpostdirektionen. Til kassen indgik en del af postvæsenets overskud, 
og af dette udredtes pensioner og gratifikationer. I 1786 blev Postpensionskassen udskilt 
af Generalpostdirektionen og henlagt til en særlig direktion: Postkassepensionsdirektio-

nen. 

Anden kongelig nåde kom til udtryk gennem Fonden ad usus publicos som var opret
tet i 1765. Den finansieredes via specielle indtægter, f.eks. arveløse kapitaler og diverse 
strafbøder. Oprindelig blev fondens midler anvendt til udbetalinger af gratifikationer til 
særligt fortjenstfulde embedsmænd, men efterhånden blev det kunst og videnskab, der 
nød godt af fonden, der derved kom til at virke parallelt med Partikulærkassen og den 
almindelige finansforvaltning gennem Finanskassedirektionen og Zahlkassen. 

OMDANNELSEN AF FINANSFORVALTNINGEN 1816 

Efter års forberedelser blev finansforvaltningen atter reformeret i 1816. Den almindeli
ge baggrund var de alvorlige økonomiske og deraf finansielle vanskeligheder, som kri
gen mod England havde afstedkommet, og som den såkaldte statsbankerot i 1813 var et 
udtryk for. Ønsket fra regeringen var dels at spare penge og dels at skabe enhed og for
enkling i finansforvaltningen med en deraf følgende effektivisering. 

I en kommission, nedsat 1814 med kommissorium til at udarbejde forslag til forenkling 
af især finansstyrelsen, ønskede visse af medlemmerne at forene Finanskollegiet og Ren
tekammeret til et kollegium. Så vidt gik det dog ikke. Resultatet blev, at den særlige fi
nansforvaltning opretholdtes og samledes i en Finansdeputation. Det nye kollegium kom 
således til at erstatte det hidtidige Finanskollegium og den hidtidige Finanskassedirekti
on. Dog afspejledes enhedsbestræbelserne i, at alle rentekammerdeputerede fik sæde i 
Finansdeputationen, som med undtagelse af gældssagerne kom til at varetage de fleste 

finanssager. 

Som særlige styrelser ved siden afFinansdeputationen oprettedes Direktionen for Stats
gælden og Den synkende Fond og Den almindelige Pensionskassedirektion, der afløste 

Postkassepensionsdirektionen. 

DEN SIDSTE REFORMPERIODE 
1834-1848 

Til trods for de bestræbelser mod enhed og forenkling, som reformerne i 1816 var et ud
tryk for, var finansstyret dog stadig i sin helhed ganske uoverskueligt. Bortset fra en hånd
fuld ledende embedsmænd, og det er måske endda en overdrivelse, var ingen i stand til 
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at skaf!e sig oversigt o_ver statens indtægts- og udgiftsforhold. Der fandtes stadig, som 
det ~lud havd~ været ulfældet, en række særlige fonde og kasser med egne indtægter og 
~dgtfter, s~m tkke var underlagt det centrale finansstyre. Dette system gjorde det umu
hgt at opsulle et samlet stat~regnskab. Men et sådant over de indtægter og udgifter, som 
det centrale finansstyre faktisk forvaltede, blev heller ikke ført. Der fandtes intet satnlet 
hovedbogholderi. ~an anvendte stadigvæk den gamle opdeling i etater, og regnskaber
ne for land- og søkrigsmagten bogførtes stadig i de to etaters egne bogholderier. 

Netop statens fmansforhold, og disses uoverskuelighed, blev det område som de fra 
1834 opr~~ede r~dgivende Stænderforsamlinger som det første rettede op:nærksomhe
den .og kritikken 1mod. Det blev imidlertid først efter tronskiftet i 1839, at der bl.a. un
der mdt:Yk af Stænderforsamlingernes kritik blev taget initiativ til reformer af finans
forvaltnmgen. Den første af disse var oprettelsen af Statssekretariatet for Naadessager i 
1840. Un~er dette s~lle ~ele det uoverskuelige gratialevæsen samles og reguleres. I 1842 
b~ev Pens10ns~assedueknonen og Fonden ad usus publicos ophævet og henlagt under 
Fmansdeputatlonen~ hvormed endnu et skridt mod et centralt finansstyre var taget. Til
bage af fmansmyndtgheder var nu kun Finansdeputationen, Direktionen for Statsgæl
den .og Den synkende Fond samt Statssekretariatet for Naadessager, som til slut samle
des l d~t nyoprettede Finansministerium i 1848. Og hermed var de bestræbelser mod 
fore~mg og enhed af finansforvaltningen, som var indeholdt i Struensees reformer 
omstder virkeliggjort. ' 

Litteratur: Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik 
i årene efter 1784/. 1968. 

Frankjørgensen og Morten Westrup: Dansk 
centraladministration i tiden indtil18 4 8. 
1982. 

Harald Jørgensen: Finansforvaltningens Om
dannelse i 1816, H.T.JO. rk. 1.1930-31. 

Hof og Statskalenderen. 
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Der er kun m pakluiarkivet efter Finanskonferencen af22.1.1745. Heri fintin man bl.a. Christian den Sjet
tes kongelige befaling om, at tkr skal nedsættes m Finanskonferma. Arsagm siges lige ud; nemlig at kongen 
ikke har haft nok indtægter til at bestride udgifterne, og at man må finde ud af at forbedre dette forhold. 

Finanskonferencen af22.1.1745. Paklu l . 
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FINANSKONFERENCEN AF 22.1.1745 
Proveniensnummer 382 

Konferencen nedsattes i henhold til kgl. befaling 22.1.1745 til Gehejmekonseillet og til 
finansdeputeret og direktør i Rentekammeret Wt!h. Aug. v. d. Osten om at fa tilvejebragt 
balance mellem statens indtægter og udgifter. Konferencen skulle indkalde "alle Che
ferne af alle Vore etater" og sammen med dem søge statens udgifter reduceret til den 
størrelse, de havde haft i reglementerne fra 1730. . 

l 1730-1745 Konferencens sager. 
Indhold: 
l) Den kgl. befaling af 22.01.1745. 
2) v.d. Ostens memorial til kongen af 7.4. 1744. 3) 
Konferencens forestilling af 17.6. 1745, underskrevet 
af v.d. Osten samt oversekretær i Danske Kancelli 
m.m., gehejmeråd J. L. Holstein, l. deputeret i Kom
mercekollegiet m.m., gehejmeråd C. A. Berckentin og 
oversekretær i Tyske Kancelli m.m. gehejmeråd J.S. 
Schulin, tillige med den kgl. resolution herpå af 19 .6. 
samme år. 4) Summariske ekstrakter af de tre etaters 
reglementer i 1730 og 1745 tillige med beregninger og 
korrespondance herom, herunder sager vedr. en i 
1739 nedsat kommission vedr. reglementsudgifteme. 
S) Anmærkninger vedr. militærreglementerne 1730 
og 1745. 6) Diverse sager, 1744 og u.d. 
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STATSBALANCEKOMMISSIONEN AF 
11.12.1767 

Proveniensnummer 383 

Kommissionen nedsattes i henhold til kommissorium 11. 12.1767 med de fmansdepu
terede og de deputerede i Kommercekollegiet som medlemmer, nemlig Ditlev Revent
low, Heinrich Schirnmelmann, Vtllum Berregaard, J. O. Schack- Rathlou og A.P. Berns
torff. Kommissionen skulle foretage beregning af såvel rigets betalingsbalance over for 
udlandet som af statens indtægter og udgifter. Den skulle endvidere tilkendegive, hvor
ledes den mente, "at alting der henhørende på bekvemmeste og fordelagtigste måde, 
såvel for Vores Kasse i Særdeleshed som landets almindelige bedste, kunne være at ind-

rette". 
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1761-1782 Kommissionens sager. 
Indhold: 
Pk. 2: l) Kommissorium af 11.12.1767. 2) Kommis
sionens forhandlingsprotokol20.12.1767-24.11.1768. 
3) Ekspeditionsprotokol 4. 1.1768-24.9.1770. 4-6) 
Kommissionsforestillinger 1768. 7) Ekstrakt af kom
missionsprotokollen. Pk. 3: 8) Efterretninger og be
regninger vedr konsumtionens forhøjelse i Norge. 9) 
Udkast og forslag ang. 1/4 Ofo's betaling af faste ejen
domme og kapitaler i Danmark. 10) Konferensråd 
B. B. de Cederfelds forslag om forandring med vin
og spritoplaget i København og ellers ved Toldvæse
net. 11) Forslag om besparelser ved hoffet. 12) For
slag, beregninger og korrespondancer ang. forandrin
ger med salttolden, saltoplaget og saltpriserne. 13) 
Beregninger og forslag ang. forandringer med laste
pengene. 14) Beregninger over intrader af De vestin
diske Øer. 15) Efterretninger om brændevinsbræn
dingen i Danmark. Pk. 4: 16) Stiftamtmændenes be
tænkninger over den forestående frihed til at udføre 
egetræ. 17) Beregninger af l O Ofo's afgiften af gejstlig
hedens indtægter i Danmark. 18) Overslag over de kgl. 
indtægter og udgifter i 1768 og 1770. 19) Beregning 
af bekostningen af fremmede produkter til Søetaten 
1758-1768. 20) Ang. fiskeriet i Island. 21) Forslag til 
Brandforsikrings Interessentskabet i København om 
at anbringe penge i et fiskeriforetagende. 22) Forslag 
til oprettelse af et lånekontor for De vestindiske Øer. 
23) Beretning om Sveriges handelsbalance for 1756-
59. 24) U protokollerede sessioner 24.11.1768-
12.6.1770. 25) Kgl. reskript af 16.3. 1770 til gehej
meråderne D. Reventlow, Heinrich Schimmelmann, 

J. O. Schack-Rathlou og A. P. Bernstorff ang. under
søgelsen af de kgl. årlige indtægter og udgifter. 26) 
Kommissionsforestilling af 25.5.1770 i anledning af 
reskriptet af 16.3.1770 (med vedlagt koncept). 27) 
Kabinetsordre af23.4. til Statsbalancekommissionen 
ang. Militæretatens Pensionskasse. 28) Rentekam
merskrivelse af2.5.1770 om forbedring af stempelpa
pirintraderne. 29) Skrivelse af3.5.1770 ang. de til Søe
taten udskrevne kornvarer. 30) Skrivelse af 8.1.1771 
ang. meddelelse om balancen. 31) Fortegnelser over 
Statsbalancekommissionens sager. 32) F. C. Rosen
krantz' papirer vedr. finansvæsenet og Statsbalance
kommissionen (a-g): a) Konferensråd Lehns besva
relse af 26.12.1766 af A. P. Bernstorffs skrivelse ang. 
forslag til 200.000 rdl.'s tilvejebringelse ud over ek
straskattens beløb. b) A. P. Bernstorffs tanker af 11.1. 
1767 over grev Danneskiaids finansprojekt c) Hein
rich Schimmelmanns tanker og forslag af 17.1.1769 
ang. kurantpengenes slette kurs og deres forbedring 
ved et lotterilån på 500.000 rdl. d) Sammes ekstrakt 
af Overskattedirektionens forestilling af 31.3.1768 in
deholdende finansernes status. e) Gehejmekonseillets 
betænkning af 18.4.1768 vedr. finansernes ordning. f) 
D. Reventlows promemoria af 19.1.1767 til Konseil
let vedr. finanserne. g) Specifikation af 26.2.1768 
over de vestindiske planteres hollandske lån fra 1765 
til 1768. 
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FINANSKONFERENCEN AF 28.12.1770 
Proveniensnummer 384 

Konferencen nedsattes i henhold til kgl. ordre 28.12. 1770 med generalerne P. E. v. Giih
ler og C. v. Rantzau- Ascheberg, udenrigsminister v.d. Osten og skatmester Heinrich 
Schimmelrnann samt deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskallegiet G. K Haxt
hausen m.fl. som medlemmer. Konferencen skulle undersøge og indberette størrelsen af 
samtlige statsindtægter og -udgifter, samt om statsgældens størrelse ved Christian VII's 
regeringstiltrædelse og i 1770. Den skulle også foreslå midler til gældens nedbringelse og 
de nødvendige statsudgifters bestridelse. Konferencen afskedigedes 6.7.1771. 

Litteratur: Holger Hansen (udg.} Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 II. 1919, s. 364-370. 

5-6 1770-1771 
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Konferencens sager. 
Indhold: 
Pk. 5: l) Fortegnelse over finanskonferencens sager, 
udarbejdet af dens sekretær H.W. Gerstenberg efter 
konferencens afslutning. For modtagelsen i Finans
kollegiets arkiv har sekretær i Finanskollegiet J.KF. 
Hellfried kvitteret 3.11.1771, hvorefter han har vide
regivet sagerne til Arveprinsens kabinetssekretær Ove 
Høeg-Guldberg, som har kvitteret for disse to dage ef
ter. 2) Kgl. reskripter og ordrer 1770-71. 3) Journal
protokol 28.12.1770-10.6.1771. 4) Koncepter til fore
stillinger fra konferencen. 5) Efterretninger fra kolle
gier og departementer vedr. statsgældens tilstand. 6) 
Statistisk materiale vedr. statsgælden og statens ind
tægter og udgifter. 1764-. Pk. 6:7) G.K Haxthausens 
kopi af konferencens afsluttende promemoria 23.6. 
1771 bilagt de enkelte medlemmers vota. 8) Med
lemmernes sidste vota i original. 9) Konferencens 
promemorier med akter efter vedlagte designationer. 
23.6.1771. 
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Kong Frederik d. Femtes resolution om Overskattedirektionens oprettelse fintks i direktionens arkiv. Den kon
gelige resolution lister i 14 punkter omhyggeligt direktionens opgaver og ansvar og nævner konkret de em
bedsmænd, kongen har udvalgt til at varetage opgaverne. 
Overskattedirektionen. Kongelige resolutioner, pakke l . 
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OVERSKATTEDIREKTIONEN 1762-1782 
Proveniensnummer 385 

Overskattedirektionen blev oprettet 2.12.1762. Sæde i den havde fra begyndelsen den 
indvandrede hamborgbankier Heinrich Schimmelmann. Den skulle forvalte den ekstra
skat, som var udskrevet 29.9.s.å, og ved hvis provenu den inden- og udenrigske gæld 
skulle forrentes og afbetales. Fra Rentekammeret overtog direktionen samtidig forvalt
ningen af statsgælden. Ved forskellige dispositioner i tiden indtil 1782 overtog den des
uden forvaltningen af en række andre aktiver som Kurantbanken, Det almindelige Han
delskompagni, De antvorskovske og vordingborgske Domæner, de kgl. tallotterier m.m. 
Det eventuelle udbytte deraf skulle ligeledes anvendes til statsgældens nedbringelse. 
27.4.1778 fik direktionen navnet: Statsbalance- og Overskattedirektionen. M direktio
nens overskud oprettedes 24.9.1768 en særlig fond, af hvis midler uforudsete statsud
gifter skulle bestrides. Denne fond overgik 13.4.1769 til en nyoprettet myndighed: Skat
kammeret. Direktionen havde egne "ekstraskattekasser" i Danmark, Norge og Hertu
gdømmerne hvoraf de første bestyredes af zahlkassererne og den sidste bl.a. af Heinrich 
Schimmelmanns private bankkontor i Hamborg. Direktionen ophævedes 8.4.1782, og 
dens forretninger fordeltes mellem Skatkammeret, en Overdirektion for banken og en 
Overlottodirektion. Det beskatningsmæssige grundlag for opkrævning af ekstraskatten i 
København vil iøvrigt kunne læses ud afEkstraskattemandtallet 1762. Se Rigsarkivet og 
hjælpemidlerne til dets benyttelse 1.1 s. 360. 

Litteratur: Meddelelser.fraRentekammerarchivet 1873-76, s. 66-70og 1877, s. 68-80. L. Koch: 
En .finansiel Krisis i Aarene 1763-64, H. T.6.rk./, 1887-88. 

En mere detaljeret registratur findes i seddelregistratur skuffe 53. 

l. Kongelige resolutioner, reskripter og ordrer samt 
deliberation og korrespondance. 

1-8 1762-1782 

9-11 1763-1776 

Forestillinger, kgl. resolutioner, reskripter og ordrer. 
Anmærkning: Omfatter samtlige forretningsområder: Ek
straskatten og statsgælden, banken og lottoet, administra
tionen af Antvorskov og Vordingborg distrikter, handel, 
fiskeri ogfabriksvæsen. Indeholder også originale kgl. skø
der og bevillinger til direktionen vedr. Antvorskov og Vor
dingborg distrikter. Pk. l indeholder bl.a. fortegnelse cn:er 
kgl. resolutioner, reskripter og ordrer an~. O~erskattedzrek
tionen og Statsbalance- og Overskattedzrektzonen 1762-82 
samt Skatkammeret 1782-84. 

Koncepter. 
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12-25 1766-1782 

26-28 1768-1770 

29-33 1775-1782 

34-49 1762-1778 

50-53 1778-1782 

54-56 1773-1782 

57-60 1768-1770 
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Korrespondanceprotokoller (kopibøger) over forestil
linger og breve vedr. ekstraskatten, statsgælden, ban
ken og lottoet. 
Anmærkning: Omfatter kopier af forestillinger til kongen 
samt udgåede breve. Sagerne er uden nummerering, men 
protokollerne er forsynet med registre. 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger) vedr. Ant
vorskov og Vordingborg domæner. 
Anmærkning: Omfatter kopier af forestillinger til kongen 
samt udgåede breve. Sagerne er uden nummerering, men 
protokollerne er forsynet med registre, bortset fra nr. 2 8. 
Det antvorskovske og vordingbarske krongods overdroges 
17 6 8 til Overskattedirektionen for at blive anvendt til 
landboreformforsøg. Riformarbejdet lededes til1770 af 
Overskattedirektionen, derpå til1773 af Generallandvæ
senskommissionen og endelig af Rentekammeret, som bort
solgte godset til private med det formål at nedbringe stats
gælden. Se endvidere nr. 57-60, 119-123 og 308-312. 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger) vedr. handel, 
fiskefangst og fabriksvæsen. 
Anmærkning: Omfatter kopier af forestillinger til kongen 
samt udgåede breve. Sagerne er uden nummerering, men 
protokollerne er forsynet med registre. 

Deliberationsprotokoller (journaler) vedr. ekstraskat
ten og statsgælden, banken og lottoet. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne sager med 
direktionens resolutioner. Kronologiskførte uden registre. 

Deliberationsprotokoller (journaler) vedr. ekstraskat
ten og statsgælden. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne sager med direktio
nens resolutioner. Kronologisk førte uden registre. 

Deliberationsprotokoller (journaler) vedr. banken og 
lottoet. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne sager med 
direktionens resolutioner. Kronologisk førte uden registre. 

Deliberationsprotokoller (journaler) vedr. Antvor
skov og Vordingborg domæner. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne sager med direktio
nens resolutioner. Kronologisk førte uden registre. 

61-71 1776-1782 

72-73 1763-1782 

74-115 1762-1782 

Deliberationsprotokoller (journaler) vedr. handel, fi
skefangst og fabriksvæsen. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne sager med direktio
nens resolutioner. Kronologiskførte uden registre. 

Diverse dokumenter og korrespondance fra skatme
ster Heinrich Schimmelmanns arkiv. 
Indhold: 
Pk. 72: Erindringslister, diverse sager vedr. finansvæs
enet, korrespondance vedr. godserne Hanerau og Dra
ge samt slottet Friederichsrobe 1776-79. Pk. 73: Kor
respondance med Rentekammeret 1763-71. Kom
mercekollegiet 1769-70. Finanskollegiet 1773-76. Det 
kgl. Partikulærkammer 1770-71. Generalpostamtet 
1776. Admiralitetskollegiet 1771. Banken 1766. Breve 
fra Overskattedirektionen 1784-82. Breve alfabetisk 
ordnet efter afsender. 

Korrespondancesager A: Fyrstelige personer, kollegi
er, institutioner, direktioner og kommissioner. 
Anmærkning: Omfatter indkomne breve. Tildels med bi
lag af regnskabsekstrakter m.m., samt enkelte koncepter til 
breve fra Overskattedirektionen. Tidligere litreret som I
XLI. 
Indhold: 
Pk. 74: Diverse fYrstelige personer 1767-80. Arveprins 
Frederik 1774-81. Danske Kancelli 1765-82. Tyske 
Kancelli 1764-81. Pk. 75: Departementet for de 
udenlandske Anliggender 1772-82. 
Pk. 76: Generalpostamtet 1768-82. Hamborg Postamt 
og De forenede Postmestre 1774-75. Overjægermeste
ren 1768-70. Generallandvæsenskommissionen 1770-
72. Det kgl. Missionskollegium og Generalkirkein
spektionskollegiet 1773, 1775, 1779. 
Pk. 77: Militære kollegier 1763-81. Pk. 78-85: Rente
kammeret 1763- 82. Pk. 86-87: Det vestindisk-gui
neiske Rente- og Generaltoldkammer 1765-68 og 
1773-82. Pk. 88-89: Kommercekollegiet 1767-82. Pk. 
90-91: Finanskollegiet 1771-82. Pk. 92-93: Zahlkam
meret 1766-82. Pk. 94: Skatkammeret 1770-81. 
Partikulærkammeret 1766-77. Finanskonferencen af 
28. 12.1770. 1771. Den ekstraordinære Finanskom
mission af 29.1 O. 1772. 1772-79. Ekstraskattekasserne 
i København 1763-66, Hamborg 1763-67 og Olden
burg 1763-69. Assurancekompagniet 1768-82. Pensi
ons-, enke- og begravelseskasser samt Fideikommisser 
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116-136 1763-1782 
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1768-80. Pk. 95-97: Banken i København 1764-82. Pk. 
98: Bankkontoret i København 1773-82. Pk. 99-100: 
Skatmester Heinrich Schimmelmann 1763-81. Pk. 
101: Land- og Krigskassen i Rendsborg 1763-77. Pk. 
102: Ekstraskattereguleringskommissionen for 
København 1768-82. Kommissionen til salg af Frede
riksværk og Kronborg Geværfabrik 1769. Direktions
kommissionen for fattigvæsenet i Danmark 1770. In
kvisitionskommissionen 1772. Adressekontorets di
rektion 1773-82. Bjergværksdirektoriet 1773-81. Hav
nekommissionen 1776-80. Den kgl. Kanalkommissi
on 1777-81. Tobaksadministrationen 1778. Den dan
ske Porcelænsfabriks direktion 1779. Den kgl. Byg
ningsdirektion 1781. Pk. 103: Kommissarierne ved 
den holsten-gottorpske gældslikvidation 1774-81. Pk. 
104: Handelsagenter samt diverse handelskompag
nier 1761-82. Pk. 105: Den guineiske handel1773-82. 
Pk. 106: Den islandske, finmarkske og grønlandske 
Handel 1774-75. Pk. l 07-115: Den islandske, fin
markske, færøske og grønlandske Handel 1776-82. 

Korrespondancesager B: "Topografica" 
Anmærkning: Omfatter indkomne breve, tildels med bilag 
af regnskabsekstrakter m.m., samt enkelte koncepter til bre
ve fra Overskattedirektionen. 
Indhold: 
Pk. 116: København og Sjællands købstæder 1763-81 
Pk. 117-118: Sjællands amter. Pk. 119: Første halve 
Antvorskov godsdistrikt (forvalter) 1768-71. Pk. 120-
121: Andet halve Antvorskov godsdistrikt (forvalter) 
1768-71. Pk. 122-123: Vordingborg godsdistrikt (regi
mentsskriver) 1768-71. Pk. 124-125: Barritskov 1775-
82. Pk. 126: Fyns og Lolland-Falsters købstæder 1763-
77. Fyns og Lolland-Falsters amter 1763-82. Pk.127: 
Jyllands købstæder 1764-76. Jyllands amter 1763-81. 
Pk. 128: Administratorer, regeringer og kancellier i 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten samt grevska
berne Oldenburg og Delmenhorst 1764-79. Købstæ
der i hertugdømmerne Slesvig og Holsten samt grev
skaberne Oldenburg og Delmenhorst 1763-79. Pk. 
129: Amter i hertugdømmerne Slesvig og Holsten 
samt grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst 1763-
82. Pk. 130-132: Guvernør og regering i Dansk Vest
indien 1767-81. Pk. 133: Det sekrete Råd på St. Cro
ix 1772-73. Pk. 134-136: Rådet på St.Thomas 1771-

81. 

137-161 1762-1782 

162-163 1762-1782 

Korrespondancesager C: "Personalia". 
Anmærkning: Lagt alfabetisk efter afiender, A-Ø. 

Diverse koncepter, dokumenter og akter I - IX. 
Indhold: 
Pk. 162:Sekretær J. Clasens promemorier til forestil
linger til kongen, tildels med kopi af kgl. resolutioner 
u.år. Diverse koncepter til forestillinger u.år og 1768-
76. Diverse koncepter til kgl. ekspeditioner u.år (Fre
derik V. og Christian VIL). Sekretær J. Clasens pro
memorier til Direktionen, tildels med derpå givne re
solutioner 1767 og u.år. Koncepter til deliberations
protokoller u.år og 1764-66. Pk. 163: Diverse be
tænkninger, projekter og koncepter vedr. finans-, skat
te- og bankvæsenet u.år og 1767-80. Koncepter vedr. 
den nordatlantiske fiskehandel u.år. Diverse doku
menter til efterretning og oplysning 1763- 82. 

2. Regnskabssager og diverse dokumenter vedr. ekstraskatten 

164-165 1762-1780 

166-169 1767-1782 

170-174 1771-1782 

175 1762-1782 

176-178 1767-1782 

179 1762-1768 

Hovedbøger for ekstraskattekasserne. 
Anmærkning: Med henvisning til folioside i kassebøgerne. 

Kassebøger for ekstraskattekasserne. 

Kassebøger for zahlkasserne. 

Diverse dokumenter vedr. ekstraskattekassernes regn

skaber. 
Anmærkning: Indeholder beregninger og overslag over 
indtægter og udgifter for samtlige kasser 1762-82. Kapital
og bankdesignationer samt beregninger over indtægter og 
udgifter for kassen i København 1763-67. Diverse sager 
for de slesvig-holstenske kasser 17 62-81. 

Kopibøger for ekstraskattekasserne. 
Anmærkning: Indeholder direktionens indtægts- og ud
gifts ordrer til ekstraskattekasserne i Zahlkammeret, Chri
stiania, Bergen, Trondhjem, Rendsbarg og Oldenborg. 
Kronologisk lagt uden registre. 

Regnskaber og kvittancer vedr. Heinrich Schimmel
manns regnskab for ekstraskattekasserne. 
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180-203 1762-1766 

204 1767-1782 

205 1767-1782 

206-267 1767-1772 

268 1762-1777 

269 1763-1764 

270 1767-1777 

Regnskabsbilag til Heinrich Schimmelmanns regn
skab for ekstraskattekasserne. 
Zahlkassererens udgiftsregnskaber. 

Zahlkassererens kvitteringer til indtægtsregnskabet. 

Bilag til zahlkassererens udgiftsregnskab. 

Beregninger og ekstrakter vedr. ekstraskattens forløb. 

Fortegnelse over den gæld, der i 1763 er blevet over
ført fra Rentekammeret til Ekstraskattekassen. 

Ciasenske og zoegaske papirer vedr. ekstraskatten. 
Anmærkning: Jensenius Ciasen var sekretær i Overskatte
direktionen, mens Johan Zolga var deputeret i Finanskol
legiet. 

3. Regnskabssager og diverse dokumenter 
vedr. den kgL aktive og passive gæld. 

271-273 1763-1767 

274-279 1763-1782 

280 1773-1781 

281-282 1767-1782 

283 1763-1781 

284 1767-1772 

285 1766-1780 
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Designationer over den kgl. passive gæld i ind- og ud
landet samt Hertugdømmerne. 

Hovedbøger over den kgl. passive gæld i ind- og ud
landet samt Hertugdømmerne. 

Kreditorbog. 
Anmærkning: Afregninger vedr. kreditorer i Danmark, 
Norge og Hertugdømmerne. 

Hovedbøger over den kgl. aktive gæld. 

Dokumenter ved efterreguleringer og beregninger 
vedr. den aktive og passive gæld. 
Anmærkning: Indeholder tillige efterretninger og beregnin
ger vedr. de udenlands/u lån 1765-81 og regnskaber vedr. 
detgenuesislu lån 1773-75. 

Sager vedr. den spanske gæld. 
Anmærkning: Med bilag af originale akter tilbage til 
1698. 

Dokumenter og regnskaber vedr. den vestindiske ak
tive gældslikvidation. 

286 u. ar 

Anmærkning: Indeholder bl.a. instruktion ang. inddrivel
se af den kgl. gæld på St. Croix 1766 samt diverse pak
husregnskaber 177 5-8 O. 

Kasserede obligationer. 

4. Regnskabssager og diverse dokumenter vedr. finans- og bankvæsenet 
samt lottoeme i København og Altona. 

287-288 1762-1782 

289 1777-1778 

290 1762-1775 

291-292 1767-1778 

293 1762-1771 

294-303 1767-1771 

304 1771-1776 

305-307 1773-1781 

Diverse dokumenter vedr. finans- og bankvæsenet 
samt lottoerne. 
Indhold: 
Pk. 287: Mellemværender med Finanskollegiet 1773-
82, med Partikulærkassen 1767-72, med Hamborg 
1768-69, med Altona 1773-74. De brabrantske kredi
torer 1765-78. Den hollandske gæld 1763-74. Det ge
nuesiske lån 1768-74. Gælden til Hertugdømmerne 
1775. Pk.288: Obligationer, aktier og veksler 1762-81. 
Sager vedr. lottoerne i København og Altona, deri
blandt reglementer for disse 1774 og 1778-79. 

Indkomne breve vedr. lotteriet i Altona og Wands
beck. 

Diverse breve vedr. leverancer af guld, sølv og sølv
penge til staten. 

Indkomne breve om opsigelsen af de lån, som er ydet 
af oldenborgske og delmenhorstske undersåtter til 
den kgl. kasse. 

Regnskaber og kvittancer vedr. pengemellemværen
det med Heinrich Schimmelmann. 

Indtægts- og udgiftsbilag til Heinrich Schimmel
manns pengeregnskaber. 

Regnskabsopgørelser for mellemværendet med for
skellige handelshuse. 

Bankkontorets regnskaber aflagt for Overskatte- og 
Statsbalancedirektionen. 
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5. Diverse vedr. godsadministrationen. 

308 1768-1770 

309-312 (1738)-1772 

Overleveringsforretninger og hartkornspecifikationer 
m.m. vedr. Antvorskov og Vordingborg domæner. 

Diverse vedr. Antvorskov og Vordingborg domæner. 
Anmærkning: Omfotter korrespondance og regnskabssager 
om bl.a. fæstevæsen og hoveri, skov- ogjagtvæsen, bygnin
ger, heste- og k:vægbestand,fiskeri, landbrugsprodukter 
samt beregninger vedr. hartkornet. 

6. Diverse vedr. handel, skibsfart og fabriksvæsen m.m. 

313-314 

315 

316 

317-319 

320-321 

322 
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1765-1782 

1770-1780 

1764-1782 

1763-1781 

1768-1780 

1767-1770 

Breve m.m. vedr. handel, skibsfart og fabriksvæsen. 
Indhold: 
Pk. 313: Diverse koncepter 1780-81. Vedr. tobaks
fabrikation og -handel 1765-78. Fragtregninger og 
dispacher vedr. diverse vestindienfarere, d.v.s. hava
riopgørelser foretaget og attesteret af en autoriseret 
vurderingsmand - dispacheur, 1767-70. Pk. 314: Auk
tion over islandske og finmarkske varer 1776. Sager 
vedr. regnskabet for et parti kinesiske og ostindiske 
varer af købmand Peschier overdraget til Bankkonto
ret 1779-80. Regnskab for ladningerne med skibet 
"Herz og Ferdinand" for en rejse 1780. Udkast til ok
troj for østersøisk-guineiske handelsselskab 1781. Ud
kast til reglement for Den kgl. grønlandske, islandske, 
finmarkske og færøske Handel 1781. 

Korrespondance m.m. vedr. indkøb og salg af kobber, 
salt, rug og stude. 

Den vestindiske regerings regnskaber for den kgl. ban
kokonto, bygningsregnskab vedr. den vestindiske 
handels pakhus samt diverse sager. 

Beregninger og regnskaber m.m. vedr. de fra Vestin
dien ankomne varer. 

Auktionsprotokoller vedr. salget af sukker og bomuld 
fra Vestindien. 

Attester og fakturaer vedr. sukker og bomuld fra Vest
indien. 

323-324 1776-1782 Ekstrakter og beregninger over varer udskibede til 
Vestindien, Guinea og Ostindien. 

325 1766-1769 Kopibreve fra generalguvernør P. Clausen i Vestin-
dien. 

326 1766-1769 Originale breve fra generalguvernør P. Clausen i Vest-
in dien. 

327 1770-1771 Breve fra generalguvernør P. Clausen og fra det se-
krete råd på St. Croix og St. Thomas. 

328 1770-1771 Breve fra Vestindien, hvorved veksler er indkomne. 

329 1776-1781 Sager vedr. skibsbygning og skibssalg. 

330 ca. l 770-1778 Hovedbog og kontobøger fra Brandassurance-Socie-
tetet for Hertugdømmernes købstæder. 
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SKATKAMMERET 1769-1784 OG 
SKATKAMMERDIREKTIONEN 1784-1803 

Proveniensnummer 386 

Den reservefond til bestridelse af uforudsete udgifter, som var oprettet under Overskat
tedirektionen 24.9.1768, overgik 13.4.1769 sammen med en række andre aktiver til en 
ny administrativ myndighed: Skatkammeret Det nye kammer var ophævet i Struense
perioden fra 18.4.1771 til3.6.1773. 4.6.1774 fik det yderligere diverse aktiver samt alle 
sager vedr. det ekstraordinære reglement. Da Statsbalance- og Overskattedirektionen, 
som Overskattedirektionen hed fra 1778, ophævedes 8.4.1782, blev Skatkammeret om
organiseret i en "Første Indretning" og "Anden Indretning". Under "Første Indretning" 
henlagdes Skatkammerets hidtidige sager, det ekstraordinære reglement m.m. Under "An
den Indretning" henlagdes forvaltningen af den indenrigske statsgæld, overtaget fra Stats
balance- og Overskattedirektionen. Endvidere blev Ekstraskattekassen i Zahlkassen til 
Skatkammeret i Zahlkassen. Ved omdannelsen af finansforvaltningen 2.6.1784 ophæve
des Skatkammeret, og dets sager overgik til den samtidigt oprettede Finanskassedirek
tionen. Samtidig oprettedes en Skatkammerdirektion. Den skulle have anvist "visse fast
staaende indkomster, som er tilstrækkelige til at bestride reglementet af staaende pensi
oner og saadanne vartpenge, som for slige personer bør anses, samt den gamle militære 
enkekasses pensioner" og ingen andre udgifter. 4.6.1788 fik Skatkammerdirektionen dog 
bestyrelsen af en egentlig Pensionsfond, som var oprettet 25.4.1787, og som i 1803 over
gik til en Skatkammeradministration. Fra Skatkammeret til Skatkammerdirektionen, som 
ophævedes 11.11.1803, er der i nogen grad arkivalsk kontinuitet. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1873- 76, s. 68-73, 82, 139-40 og 1877, s. 167-
80, 89-90 og 100-03 og 112-13. Hans Chr.johansen: Dansk økonomisk politik i årene efter 1784 
l, 1968, s. 74 og 143-44. 

L Sekretariatets (og 1782-84: Første Indretnings) sager. 

1774-1784 

2 1770-1771 

3-5 1774-1802 

6 1775-1784 

Kgl. kabinetsordrer m.m. 
Anmærkning: Med ekstrakt over kabinetsordrerne samt 
alfabetiske registre over personer omtalt i disse. 

Kgl. resolutioner og reskripter. For en dels vedkom
mende i form af forestillinger med tilføjet kgl. reso-

lution. 

Forestillinger med kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Med alfabetiske personregistre for hvert år. 
1788 og 1795 mangler. 

Ansøgninger med påtegnede kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Ansøgningerne er for de flestes vedkommen-
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de påført journalnumre fra deliberationsprotokollerne (nr. 42-61 1784-1802 Skatkammerets reglementer for kassereren. 

109-120). 
62-70 1784-1801 Alfabetiske registre til reglementerne. 

7 1782-1784 Kgl. resolutioner m.m. vedr. de fra Overskattedirekti-
onen overdragne sager. 71 1784 Forandringer i det kgl. reglement fra l. 1.1784. 
Anmærkning: Personregister hertil findes i Overskattedi-
rektionens fortegnelse over kgl. resolutioner etc. Se Over- 72-87 1784-1803 Pensionsfondens reglementer for kassereren. 
skattedirektionen nr. l, anmærkning. 

88-89 1798-1801 Alfabetiske registre over Skatkammer- og Pensions-

8 1769-1781 Instruktioner og eder. fondens reglementer. 
Anmærkning: Enhver kgl. udnævnt embedsmand, helt ned 
tillakaj og toldbetjent, aflagde ved sin embedstiltrædelse en 90 1781-1791 Af- og tilgangslister i pensionsreglementerne. Registre 
skriftlig ed på at være sin konge tro og lydig etc. Ved tron- og lister over pensionister og afkortning af disses pen-
skifte borifaldt eden og skulle fornyes til den tiltrædende swner. 
konge. Embedseden havde på dette tidspunkt form af en 
trykt formular som blev underskrevet. 91 1792-1816 Protokol over nye af 2.5.1792 tilkomne pensioner af 

Pensionsfonden. 

9 1774 Skatkammerets ekstraordinære reglement for civil- og 
militæretaten. 92-103 1769-1802 Skatkammerets korrespondanceprotokoller (kopi-

Anmærkning: Omfatter tillæg, nytårsgaver og rifusioner bøger). 
ud over de reglementerede gager og pensioner. Anmærkning: Kronologisk .fort, således at inr!forslerne er 

samlet i grupper med ugers mellemrum ifter direktionens 

10 1774 Designation over de i det ekstraordinære reglement mødedage. Med personregistre. 
anførte personlige tillæg, vartpenge og pensioner. 

104-108 1789-1803 Pensionsfondens korrespondanceprotokoller (kopi-

11-21 1775-1784 Skatkammerets originale reglementer. bøger). 
Anmærkning: Reglementerne er udgiftsbudgetter for løn- Anmærkning: Som nr. 92-103. 
og pensionsudgifter med oplysning om, hvad der tilkom-
mer hver enkelt navngiven person. Ordnet ifter institutio- 109-120 1770-1802 Skatkammerets deliberationsprotokoller Gournaler). 

n er. Anmærkning: Kronologiskførte ekstrakter ajsager med 
fortløbende nummerering inden for hvert år. Sagerne er 

22-23 1774-1775 Skatkammerets reglementer for kassereren. derifter resolveret og ekspederet i grupper dateret med 

Anmærkning: Identisk med de originale reglementer (nr. ugers mellemrum ifter direktionens mødedage. Med per-

11-12). sonregistre. 

24-32 1776-1784 Skatkammerets ekstraordinære reglementer. 121-122 1789-1803 Pensionsfondens journaler. 
Anmærkning: Som nr. l 09-120. 

33-38 1774-1783 Alfabetiske registre til de ekstraordinære reglementer 
123-149 1770-1802 Korrespondentordnede journalsager til Skatkamme-

39-40 1774-1781 Sammenligning med registre af skatkammerregle- rets (og fra 1789 tillige til Pensionsfondens) journaler. 

menterne. Anmærkning: Sagerne er på.fort journalnumre, der svarer 

Anmærkning: Oversigt over reglementsudgifterne over en til nummereringen i deliberationsprotokollerne (nr. l 09-

årrække. 122), men er af Skatkammeret blevet henlagt kronologisk i 
grupperifter afsender og dertil forsynet med nye numre in-

41 1784 Originalt reglement for civil- og landmilitæretaten. den for hver gruppe. 



150 1782-1784 

151 1774-1783 

42 

Indhold: 
Pk. 123: Danske Kancelli, 1776-1802 (diverse år). Pk. 
124: Tyske Kancelli, 1775-1802 (diverse år). 
Pk. 125: Udenrigsdepartementet 1774-1802 (diverse 
år). Pk. 126-129: Generalitets- og Kommissariats
kollegiet 1770-1802. Pk. 130-131: Admiralitets- og 
Kommissariatskallegiet 1774-1801. Pk. 132: Over
skattedirektionen 1770, 1774-82. Pk.133: Rentekam
meret vedr. Skatkarnrneret 1771-1802 (diverse år). 
Pk. 134: Rentekammeret vedr. Pensionsfonden 1789-
1801 (diverse år). Pk. 135-137: Finanskollegiet vedr. 
Skatkammeret 1774-1801 (diverse år). Pk. 138-139: 
Finanskollegiet vedr. Pensionsfonden 1789-1802. Pk. 
140: Finanskassedirektionen vedr. Skatkammeret 
1784-96, 180 l. Pk. 141: Finanskassedirektionen vedr. 
Pensionsfonden 1789-1802. Pk. 142: Overbankdirek
tionen tildels ang. den vestindiske gæld 1782-84. Pk. 
143: Bankkontoret i København. Bankdirektionen i 
Altona. Administrationen for banken i København. 
Overdirektionen for Banken og Den synkende Fond. 
Kurantbankens Realisationskommission. Direktio
nen for Kreditkassen 1776-1801. Pk. 144: General
landøkonomi- og Kommercekollegiet 1778-1800 (di
verse år). Pk.145: Generaltoldkammeret 1774-1802 
(diverse år). Pk. 146: Generalpostamtet. Postkasse
pensionsdirektionen. Den almindelige Enkekasse. 
Den kgl. Likvidationskommission i Kiel. Overdirek
tionen for Christians Plejehus. 1775- 1802. Pk.147: 
Fonden ad usus publicos 1789-1802. Pk. 148: Parti
kulærkammeret. Københavns Magistrat. Hof- og 
Stadsrettens Skiftekommission. Direktionerne for Ve
terinærskolen og for Landstutterierne. Kvægsyge
kommissionen. Bygningsdirektionen. Generalvej
kommissionen. Brandassurancekompagniet 1770-
1802. Den kgl. Kanalkommission 1778-84. Pk. 149: 
Direktionerne for den islandsk-, færøske, finmarkske 
og grønlandske Handel. Handels- og Fabriksinstitut
tet i Altona. Ostindisk Kompagni. Den østersøisk-gu
ineiske og den vestindiske handels Direktioner. Par
cellænsfabrikkens direktion. Kommissionerne for Fa
brikskontrollen og for De armandske Søure. 

Diverse sager deriblandt vedr. salthandelen i Norge. 

Arveprins Frederiks breve til Skatkammeret 

152-154 

155 

156-164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

1774-1802 Breve og ekstrakter fra kassererne G. Linde og H. Lo-
rentzen. 

1775-1797 Breve fra kassebetjentene i Kiel og Rendsborg. 

1773-1802 Ansøgninger og breve til Skatkammeret 
Anmærkning: Sagerne er kronologisk ordnet ogjournalise-
ret i deliberationsprotokollerne (nr. l 09-120). 

1803 Indkomne sager til den forrige Skatkammerdirekti-
o n. 
Anmærkning: Sagerne, til hvilke der er lagt et register, er 
journaliseret i Pensionsfondens journal1797-1803 (nr. 
122). 

1770-1784 Sager og breve ang. grev Schack Rantzau- Aschebergs 
pension og gæld. 

1780-1784 Sager, breve og kvitteringer ang. legationssekretær 
baron H. H. Bi.ilows, grev F. W C. Holcks og gene-
ralkrigskommissær v. Oppens gæld til den kgl. kasse. 

1780-1784 Kgl. resolution, dokumenter og breve vedr. det høj fyr-
stelige hofs indretning og hofholdning i Horsens. 

1782-1783 Dokumenter vedr. prinsesse Charlotte Amalies hof-
be~entes pensionering. 

1782-1'783 Regnskab over M. Beringskiolds udgifter i Citadels-
fængslet. 
Anmærkning: Politisk eventyrer, som deltog aktivt i sam-
mensværgelsen mod Struensee 1772. 1781 fængsledes han 
for højforrædderi. 

1782-1784 Breve, dokumenter og regnskabssager vedr. ekspedi-
tionen med fregatten "Prøven" til søures undersøge!-

se. 

1783-1784 Protokol og sager vedr. indløbet af asiatiske og vest-
indiske aktier. 

1783-1806 Hofskriver Brandorphs journaler over de efter prin-
sesse Charlotte Amalies bestemmelse udbetalte al-

mtsser. 

1782-1784 Indkomne breve vedr. likvidationen af den gottorp-

ske gæld. 
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175 1778-1784 Breve fra Den kgl. Kanalkommission. 188-189 1782-1784 Skatkammerets ordrer til kasserer Falbe. 

176 1782-1788 Indkomne sager vedr. Handels- og Kanalkompagniet 190-191 1782-1784 Udgiftsregnskab for Skatkammerkassen i Zahlkam-
mere t 
Anmærkning: Regnskabet er løbende forsynet med henvis-

177 1776-1779 Diverse ekstrakter, designationer og registre m.v. ninger til de relevante udgiftsordrer og kvitteringer. 
Anmærkning: Indeholder bl.a. ekstrakt af deliberations-
protokollen 1776-1784 samt ekstrakter af sager med Hein- 192-194 1782-1784 Zahlkammerets assignationskopibøger. 
rich Schimmelmanns tilføjede resolutioner. Anmærkning: Kopier af udbetalingsanvisninger for Zahl-

kassen udstedt af Skatkammeret. 
178 1774-1803 Papirer vedr. Zahlkassen og Skatkammeret 

195-196 1782-1784 Kassebøger for Skatkammerkassen i Zahlkammeret. 

179 1771-1782 Diverse sager. Anmærkning: Omfatter kasseregnskaber for Zahlkammer-
kasserne i Danmark, Bergen og Trondheim samt Rends-
borg. 

II. Anden Indretnings sager. 
197 1782-1784 Zahlkassens ekstrakter over Skatkammerkassen samt 

180-181 1782-1784 Korrespondanceprotokoller (kopibøger). ekstrakter over ekstraskattens oppebørsel i Køben-
Anmærkning: Ført på samme måde som nr. 92-103. Med havn, Christiania og Bergen. 
personregistre. 

198 1782-1784 Diverse udgiftsbilag m.v. 
182-185 1782-1784 Deliberationsprotokoller Gournaler), litra A-D. 

Anmærkning: Ført på samme måde som l 09-120. 199 1782-1784 Regnskabsoversigter med bilag fra bankkontoret i 
Uden registre. København over dets mellemværende med Skatkam-

merets Anden Indretning. 
186 1782-1784 Indkomne breve. 

200 1782-1784 Forskellige ekstrakter og beregninger tilhørende Skat-

187 1782-1784 Protokol for indtægts- og udgiftsordrer for Skatkarn- kammerets kasse i Zahlkammeret 
roerkassen i Zahlkammmeret. 
Anmærkning: Kopier af ordrer udstedt til skatkammer- og 
zahlkammerkasserer Falbe og underskrevet af direktionen. liL Bogholderikontoret. 
Tillige enkelte ordrer til zah!Juzsseme i Norge og Hertug-
dømmeme. 201-203 1774-1801 Direktionens ordrer til kassereren. 
Zah!Juzmmeret var Kongerigets hovedkasse, som forvalte- Anmærkning: Ordrer i form af resolutioner underskrevet 
de den større del af statens indtægter og udgifter. På dette af direktionen. Med personregistre. 
tidspunkt hørte Zah/Juzmmeret under Finanskollegiet og 
Skatkammerets kasse var en blandt flere kasser i Zahl- 204 1778-1801 Kassererens korrespondanceprotokoller (kopibøger). 

kammeret. Anmærkning: Kronowgisk førte uden registre. 
J C. Falbe var kasserer for såvel Zah!Juzmmerkassen som 
Skatkammerkassen, og i praksis har det vist sig at være 205 1775-1808 Breve til kassererne G.Linde og H. Lorentzen. 
vanskeligt at holde de to kassers forretninger og sager ad- Anmærkning: Indeholder ujoumaliserede diverse sager. 
skilt. 
Fra 1692 indgik de kgl. indtægter og udgifter i den slesvig- 206 1769-1771 Skatkammerets kontrabog. 
holstenske Zah!Juzsse i Rendsborg, ogfra 1715 indrettedes 
en særlig kasse i orge. 207-208 1769-1771 Skatkammerets "hovedbøger" (kontrabøger). 



209-239 1774-1802 

240-258 1774-1802 

259 1775-1801 

260 1774-1802 

261 1774-1802 

262 1795-1802 

263-279 1774-1803 

280 1774-1776 

281-282 1774-1776 

283 1763-1784 

284 1777-1784 

285 1781-1784 
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Skatkammerets registraturer. 
Anmærkning: Generalregnskaber forsynet med nummer
henvisninger til regnskabsbilagene (nr. 240-258). Indtil 
Skatkammerets ophævelse 178 4 indeholder regnskaberne 
toldintrader m.m. på indtægtssiden, men derefter udeluk
kende pensionsregnskaber. 

Bilag til skatkammerregnskabeme. 
Anmærkning: For indtægternes vedkommende di
rektionens ordrer samt diverse attester ogfor udgzfternes 
direktionens ordrer samt kvitteringer for civiletaten, søeta
ten og landmilitæretaten. 

Ekstrakter af Skatkammerets regnskaber med kgl. kvit
teringer. 

Kvittancer for Skatkammerets kasseregnskaber. 

Antegnelser og decisioner til Skatkammerets kasse
regnskaber. 

M.C. Clasens revlSlon af skatkammerkasserernes 
regnskab. 
Anmærkning: M. C. Ciasen var Skatkammerdirektionens 
bogholder og revisor. 

Protokoller over Skatkammerets indtægter og udgif
ter. 
Anmærkning: Koncepter tilgeneralregnskaberne (nr. 209-
239). 

Skatkammerets hovedbog. 

Skatkammerets kassebøger. 

Fortegnelse over Skatkammerets pensionister og over 
ekstragager, tillæg samt vartpenge og pensioner af det 
ekstraordinnære reglement. 

Hauptbuch iiber sammtliche Einnahmen und Aus
gaben der Schatzkammer (kassebog). 
Anmærkning: En kassebog med månedlige balancer over 
samtlige indtægter og udgifter. 

Skatkammerets kassekontobog. 

286 1781-1786 Skatkammerets kassejournaL 

287 1771-1800 Diverse breve, koncepter, balancer, ekstrakter og b e-
regninger vedr. kasse- og regnskabsvæsenet 

288 1774-1779 Beregninger over Den militære Pensionsfond. 

289 1778-1782 Beregninger over bevillinger til soldaterbømene. 
Anmærkning: Bevillingsberegninger foretaget af General-
kommissan·atskollegiet og godkendt af Skatkammere t. B e-
villingerne er ordnet regiments- og kompagnivis med lister 
over samtlige de børn, der skal have "den daglige skilling': 
Der er en markant overvægt af drenge. 

290 1780-1783 Landetatens pensionskvitteringer. 

291 1788 Angivelser fra pensionister om indskud i Den almin-
delige Enkekasse. 

292-293 1775-1784 Toldekstrakter til Skatkammeret 

294-323 1774-1802 Skatkammerets udgiftsregistre. 
Anmærkning: Arlige regnskaber over pensionsydelserne 
fordelt på etater og personer. 
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SKATKAMMERADMINISTRATIONEN 
1803-1816 (1823) 

Proveniensnummer 387 

Da Skatkammerdirektionen ophævedes 11.11.1803, udnævntes en Skatkammeradmini
stration. Det var en underordnet myndighed, som skulle forvalte den fra direktionen 
overtagne pensionsfond. Den skulle tillige bestyre en helt ny skatkammerfond, som var 
oprettet 21.3.1803 med henblik på afholdelse af ekstraordinære forsvarsudgifter. Skat
kammerfonden blev 8.4.1808 forøget og benævnt: Skatkammerafdragsfonden. For Skat
kammerfondens vedkommende var administrationen underordnet Overdirektionen for 
Banken og for Pensionsfondens vedkommende Finanskollegiet Fra 15.12.1804 bestyre
de administrationen tillige de af en særlig Landmilitæretatfond afholdte pensioner, ek
stragager m.m. 
Ved finansforvaltningens omdannelse 9.2.1816 fordeltes disse sager på Direktionen for 
Statsgælden og Den Synkende Fond og Den almindelige Pensionskassedirektion. En min
dre del af sagerne videreførtes dog indtil 1823 af de to kasserere i den tidligere Skat
karnmeradrninistration, M. C. Ciasen og P. Grønland, under navnet Den forrige Skat
karnmeradministration. 

l. Sager vedr. Den almindelige Pensionsfond. 

1-3 1803-1823 

4-8 1803-1823 

9 1806-1813 

10-39 1803-1823 

40-51 1804-1815 

52-54 1814-1815 

Journaler. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skn"velser med reso
lutioner. Med registre, men uden sammenvisning. 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologisk førte med registre. 

Ekstrakter af de ved referat deciderede sager. 
Anmærkning: Omfatter tillige ekstrakter af sager for Den 
landmilitære Pensionsfond. 

Joumalsager. 
Anmærkning: Sagerne er for størstedelen pensionssager of 
te i form af promemorier om pensioner og gratifikationer. 
Fra 1816 er sagerne adresseret til den "ophævede" eller 
'Jorrige" Skatkammeradministration. 

Pensionsfondens reglementer. 
Anmærkning: Reglementer for såvel det forrige Skatkam
mer som Den almindelige Pensionsfond samt ekstraordi
nære gager og pensioner. 

Reglement for de fra Finanskassen til Skatkammer-
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administrationen 15.2.1814 overdragne civile og mi-
litære pensioner. 
Anmærkning: Med fortegnelse til reglementet for 1814. 

55-56 1803-1814 Alfabetiske registre over samtlige pensionister ved 
Skatkammeret. 

57 u.år Fortegnelse over Skatkammerkassens pensionister. 

58-70 1803-1815 Regnskaber over Skatkammerets og Pensionsfondens 
indtægter og udgifter. 

71-72 1804-1812 Bilag til Pensionsfondens regnskab. 

73 1803-1814 Revisionen af kvittancerne til skatkammerregnska-
berne. 

74-86 1803-1815 Skatkammerets almindelige udgiftsregister for Pensi-
onsfonden. 

87-89 1814-1815 Skatkammerets forøgelsesfonds udgiftsregister med 
alfabetisk fortegnelse. 

90 1812-1815 Den almindelige Pensionsfonds konto i Zahlkammeret. 

91 1805-1814 Beregninger og fortegnelser over Pensionsfonden. 

2. Sager vedr. Den landmilitære Pensionsfond. 

92-95 1804-1822 Korrespondanceprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologisk førte med registre. 

96-98 1804-1821 Journaler. 

99-113 1804-1821 Journal sager. 
Anmærkning: Som nr. 10-39. 

114-118 1804-1815 Den militære Pensionsfonds reglementer. 

120 1804-1813 M- og tilgang i reglementerne. 

121 1804 Fortegnelse over de militære pensioner, som fra Fi-
nanskassedirektionen er overgået til Skatkammerad-
ministrationen. 
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122 1804-1815 

123 1804-1815 

124 1810-1815 

125 1804-1805 

126-137 1805-1815 

138 1804-1817 

Alfabetisk register over vartpenge og pensioner. 

Alfabetisk register over ekstragager og tillæg. 

Fortegnelse vedr. Den militære Pensionsfond. 

Den militære Pensionsfonds regnskaber. 

Skatkammerets militære Pensionsfonds udgiftsregistre. 
Anmærkning: Artige regnskaber over pensionsydelserne. 
Protokollen for 1815 indeholder registeret for 1804. For 
året 1813 findes en særlig protokol for Hertugdømmerne 
{nr. 134). 

Protokol for Den militære Pensionsfondskonto i Zahl
kammeret. 

3. Skatkammerfonden fra 1808: Skatkammerafdragsfonden. 

139-141 1803-1822 

142-143 1803-1822 

144-155 1803-1822 

156 1803-1806 

157 1803-1811 

158-159 1803-1809 

160 1803-1813 

161 1807-1810 

162-167 1810-1813 

168-169 1803-1811 

170 1810-1815 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologisk førte med registre. Indeholder 
tillige Skatkammerfondens indtægtsregnskaber 18 03-16. 

Journaler. 

Journals ager. 

Anmeldelse om tillægsafgifter ved tolden og konsum
tionen. 

Konceptberegninger over tillægsafgifter til Skatkam
merfonden. 

Regnskaber for tillægsafgifter. 

Bilag til regnskaber for tillægsafgifter. 

Protokoller og diverse efterretninger vedr. Skatkam
merbeviser og deres kassation. 

Hovedbøger over Skatkammeradministrationens 
obligationer og skatkammerbeviser. 

Skatkammerfondens hovedbøger. 

Konceptberegninger over kapitalens afdrag og renters 

betaling af obligationer. 
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I Kurantbankens møntprotokolfra 1760 kan man finde lister over folk, der indleverede sølv og guld 
til udmøntning. I venstre spalte anføres navnene på dnn, der indleverede metallerne og dernæst føl
ger opgørelser over guldets vægt. 
Kurantbanken. Møntprotokol, pakke 324. 
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KURANTBANKEN 1736-1813 
Proveniensnummer 388 

Kurantbanken - eller Den københavnske Assignations-, Veksel- og Laane Bank- blev op
rettet ved kgl. oktroj 29.10.1736. Den var en privat seddelbank med det formål at op
hjælpe handel og industri m.m. ved lån tillav rente. Banken var et aktieselskab, på hvis 
generalforsamling af interessenter alle vigtige spørgsmål afgjordes og valget af bankle
delsen - bankkommissærerne - fandt sted. 
10.3.1773 overtoges banken af staten, idet Overskattedirektionen udkøbte bankens inter
essenter og indtrådte i dens ledelse, uden at bankens oktroj derved blev forandret. Ved 
Statsbalance- og Overskattedirektionens ophævelse 8.4.1782 henlagdes banken under en 
samtidig oprettet ny myndighed: Overdirektionen for Banken, som fra den ophævede di
rektion tillige overtog bestyrelsen af den udenlandske gæld. På en konto for sig oprettedes 
der i banken 8. 7.1785 en "Synkende Fond", som bestyredes direkte af Overdirektionen for 
Banken. Da det 16.2.1791 besluttedes at oprette en dansk-norsk Speciesbank i lighed med 
den i 1788 oprettedeslesvig-holstenske Species bank, besluttedes det samtidigt at nedlægge 
Kurantbanken, og 2.5.1792 nedsattes en Realisationskommission, hvis arkiv indgår i ban
kens arkiv. Med pengereformen 5.1.1813 blev Kurantbanken definitivt nedlagt. 

Litteratur: Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-1818, Dansk pengehistorie 1700-1914/, 1968. 
Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877. Erik Rasmussen: Kurantbankens forhold til staten 
1737-73, 1955. 

l. Deliberationsprotokoller m.v. 

1-2 1736-1813 

3-4 1792-1812 

5-19 1736-1813 

20 1774-1793 

Bankkommissærernes deliberationsprotokoller. 
Anmærkning: Forha~dlingsprotokoller for kom
missærerne, som holdt møder med ca. en uges mellemrum. 
Ingen registre. 

Realisationskommissionens resolutions- og delibera

tionsprotokoller. 
Anmærkning: Kombineret journal ogforhand
lingsprotokol. Uden registre og samvisninger. Protokollerne 
er en fortsættelse af nr. 20. 

Kopibøger nr. 1-9, med registre. 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser med særskilt 
register til hvert bind. Ingen henvisninger. 

Referatprotokol Gournal). 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med kom
missærernes resolutioner. Uden register. Protokollen fortsæt
ter i nr. 3-4. 
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21 

22-38 

39-48 

49-59 

1806-1813 

1776-1793 

1792-1812 

1736-1813, 
1817 

2. Diverse dokumenter. 

60 1736-1747 

61 1736 

62 1749-1807 

63 1760-1811 

64 1775-1791 

65 1785-1803 

66-68 1785-1799 

69 1737-1816 

70 1738-1802 
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Koncepter til udgåede breve. 

Dokumenter til referatprotokollen. 
Anmærkning: Lagt i kronologisk nummerorden. 

Dokumenter til Realisationskommissionens resolu
tions- og deliberationsprotokoller. 
Anmærkning: Som ovenfor. 

Indkomne breve uden journalnr. 
Anmærkning: Lagt kronologisk. ~d enkelte af brevene er 
indlagt kopier af afsendte svarskrivelser, som imidlertid ik
ke er indført i kopibøgerne (nr.S-19). 

Oktroj, reglement og konvention samt Frederik V's 
konfirmation herpå. 
Anmærkning: Indeholder tillige etn læg med sager vedr. 
bankens ordning på Frederik V's tid. 

Dokumenter ang. generalforsamlingerne til valg af 
kommissærer og antagelse af embedsmænd. 

Instruktioner for Kurantbankens embedsmænd og be
~ente. 

Sager vedr. embedsmænd og be~ente samt bankbyg
nmgen. 

Sager vedr. de ved kgl. reskript af 8. 7. 1785 til banken 
overdragne indestående halve købesummer i det 
1764-1774 bortsolgte kgl. jordegods. 

Sager vedr. den kgl. kasses konto i banken og de af 
samme fra Depositakassen overtagne kurantsedlers 
realisation. 

Bankens statusopgørelser. 

Forskellige opgørelser. 
Anmærkning: D.v.s. inventarier, designationer, specifika
tioner, balancer m. v. 

Sager vedr. bankens regnskabsrevision. 

71 1791-1811 

72 1727-1781 

73 1740-1742 

74 1770-1796 

75 1772-1793 

76 1777-1778 

3. Kurantbankens interessenter. 

77-79 1737-1771 

80-107 1750-1773 

108 1760 

109 1773 

110-145 1737-1773 

Meddelelse om bankens realisation. 

Tabeller over børsnoteringer. 

Sager vedr. de engelske subsidier. 

Dokumenter til retssager, hvori banken har været part. 

Sager vedr. købmændene H.F. Bargums, S. Bilsteds og 
F. Hoffinanns boer. 

Sager vedr. bankkasserer Møllers kassemangel. 
Anmærkning: Rasmus Berthelsen Møller, kasserer i Ku
rantbanken, blev i 1778 ved en særlig nedsat kommissi
onsdomstol dømt for at have underslæbt banken for 
30000 rd., som han "havde bortspillet i Tal-lotteriet". 
Dommen lød på arbqde i jern i Københavns befæstning, 
til han havde tilbagebetalt det underslæbte beløb eller dø
den udfriede ham. 

Hovedbøger over interessenterne. 
Anmærkning: Hovedbøger over de tilkomne kapitalind
skydere med oplysninger om de midler hvormed de finansi
erer købet afbankaktier, indtil1761 kaldet portioner. 

Interessentlister i forskellige rækker. 
Anmærkning: Løbende alfabetisk ordnede fortegnelser over 
bankens interessenter, d. v. s. aktionærer, med oplysninger 
om den enkeltes aktieposter, samt hvor mange stemmer den 
enkelte aktionær råder over ved generalforsamlinger. 

Subskriptionsprotokol på bankaktier i anledning af 
udvidelsen 1760. 

Protokol over indfrielsen af aktiebrevene i anledning 
af bankens overgang til staten. 
Anmærkning: I protokollen dokumenterer hver enkelt in
teressent på egne eller andres vegne at ville sælge sin aktie
andel til Overskattedirektionen. 

Bankens uddelingsbøger. 
Anmærkning: A!fabetisk førte fortegnelser over interessen
ternes årlige aktieudbytte samt disses kvitteringfor modta-
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gelsen. 246-248 1738-1813 Kassererens alfabetbøger (navneregistre) til resoluti-
146 1736-1813 Sager vedr. subskriptioner og interessenterne. onsprotokollerne. 

249-250 1796-1808 Protokoller over de afbankens penge, der er indsat ir-
4. Hoved-, balance-, kasse- og foliantbøger. regulært som deposita på folio. 

147-166 1737-1813 Almindelige hovedbøger med registre, A-N. 251-263 1739-1800 Nummerbøger over bevilgede og fornyede lån. 
Anmærkning: Med indlagte eller særskilte registre til hver Anmærkning: Adskillige af de oprindelige protokoller 
bog, dog mangler registerettil nr. 152, 1762-69. mangler. 

167-169 1737-1812 Balancebøger til hovedbøgerne. 264 1788-1805 Bog over lån til banken, som er udtagne til indfriel-
Anmærkning: Kvartalsvise balanceopgørelser, månederne se. 
marts, juni, september og december. 

265-278 1737-1765 Månedsbøger over bankens forfaldne lån og fornyelser. 
170-171 1784-1816 Balancer af hovedbøgerne. 

Anmærkning: Månedlige balanceopgørelser. 279-288 1739-1796 Designationer over bankens fornyede og indfriede do-
kurnenter. 

172-176 1796-1813 Kontrafolianthovedbøger m. registre. 
289 1799-1813 Sager vedr. bankens forskud til statsudgifternes be-

177-180 1784-1813 Debitorprotokoller m. registre. stridelse. 
Anmærkning: Sagerne er journaliseret i Realisationskom-

181-195 1737-1813 Kassebøger. missionens resolutions- og deliberationsprotokoller (nr. 3-4). 

196-199 1746-1812 Foliantkasse bøger. 290 1778-1786 Designation over lån i banken mod pant i søassuran-
cepolicer. 

200-203 1758-1808 Bankkommissærernes balancebøger over kassen. 
291-293 1774-1812 Sager og dokurnenter ang. diverse banklån I - III. 

5. Vekselvæsen. 294 1786-1812 Dokumenter vedr. bankens udgivne lån. 
Anmærkning: Indeholder bl.a. obligationer samt originale 

204-210 1773-1795 Veksel bøger. kgl. garantier for kreditkasselån. 
Anmærkning: Løbende regnskaber over bankens vekse!for-
retninger. 295 1778-1787 Diverse obligationer til banken. 

211-215 1759-1800 Trassent- og akceptantprotokoller. 296 1783-1808 Dokumenter vedr. l) Joh. Heiligens obligationer til 

Anmærkning: Løbende fortegnelser over bankens veksler. kongen og 2) Peter Heiligens til kongen cederede ob-

Hver veksel er forsynet med et nummer, og der er oplysning ligation. 
om trassent (vekseludsteder) og acceptant (vekselmodtager). 

297 1783-1795 Sager vedr. generalkrigskommissær John Browns og 
6. Låne- og pantevæsen. øvrige Brownske gæld. 

216-245 1738-1813 Bankkommisærernes resolutionsprotokoller for ud- 298 1791-1807 Sager vedr. hofbilled- og stenhugger]. Karlebyes ob-

lån og diskontering. ligation til banken. 
Anmærkning: Transaktionerne er indført i nummerorden 

Bog over bankens guld- og sølvpanter i kassererens inden for hver dag og vedføjet bankkommissærernes res o/u- 299 1766-1771 
tion. Adskillige af de oprindelige protokoller er ikke bevaret. kontor. 
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300 1738-1753 PanteprotokoL 
Anmærkning: Kvitteringsprotolwl for modtagne panter for 
lån. 

7. Aktiver og beholdninger. Indtægt og udgift. 

301 1782 

302 1790-1797 

303-307 1763-1813 

308 1762-1768 

309-310 1778-1813 

311-313 1737-1742 

314-315 1738-1795 

316-322 1752-69 

323 1809-1813 

8. Mønt og seddelvæsen. 

324 1766-1764 

325 1737-1807 

326 1737-1807 

327-328 1762-1794 
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Bog over de i henhold til kgl. reskript af 13.4.1782 
overdragne effekter, hvormed banken skal forrente og 
afbetale statens udenlandske gæld. 

Protokol over bankens beholdning. 

Oversigter over bankens kassebeholdninger. 

Protokol over beholdningen af kontanter i Bank
kommissionens og kassererens kældre. 

Protokoller over de i bankens kælder indkomne og 
udtagne kurantpenge. 

Protokoller over bankens daglige beholdninger. 

Pakhusprotokoller. 
Anmærkning: Kurantbanken rådede over et pakhus på 
Christianshavn, hvori deponeredes varer som sikkerhed 
for ydede lån. Det var især oversøiske varer som sukker, 
bomuld og krydderier, men også forskellig skibsudrustning. 

Daglige indtægts- og udgiftsbøger over kontanter. 

Realisationskommissionens kassebog over foliokon
toen. 

Den oktrojerede banks møntprotokoL 
Anmærkning: Regnskabsprotokol over de til udmøntning 
anvendte ædelmetalkr. 

Sager ang. mønt- og seddelvæsenet 

Udtagne pengesedler fra ovennævnte pakke. 

Protokoller over forfærdigede enrigsdalersedler. 

329 1772-1790 

330-331 1775-1793 

332 1786-1809 

333-334 1778-1813 

335 1809-1814 

336 1780-1805 

337 1805-1813 

338 1774-1809 

339 1777 

340 1777 

341 1748-1812 

342 1793-1795 

343 1793-1795 

Anmærkning: Attestations- og regnskabsprotolwller. Hver 
seddeludstedelse er attesteret og underskrevet afbankkom
mzssærerne. 

Ekstrakter over indkomne og udgåede kuranter. 
Anmærkning: Som ovenfor. 

Indtægtsbøger over forfærdigede femrigsdalersedler. 
Anmærkning: Som ovenfor. 

Indtægtsprotokol over 100- og 50- og 10 rdL blå bank
sedler. 
Anmærkning: Som ovenfor. 

M- og tilgangsprotokoller over banksedler i bankens 
store kiste og skabe. 
Anmærkning: Regnskabsprotokoller. 

Modtagelses- og afleveringsprotokol over forskellige 
sedler. 

Protokol over det indlagte og udtagne papir til bank
sedler. 

Protokol over kasserede banksedlers eftertælling og af
brænding. 

Ekstrakter og beregninger over sedlemes forfærdigelse. 

Kobberstikker J.T. Kleves forslag til forfærdigelse af 

banksedler. 

Udtagne pengesedler fra ovennævnte. 

Sager ang. falske og s~ålne banksedler. 

Dokumenter til sagen mod falskneren Nicolaus Fi

scher. 

Falske pengesedler udtagne fra ovennævnte pakke. 

9. Bankkommissærernes partikulære forretningsførelse. 

344 1745 Protokol over bankens gehejme forestillinger og kor

respondance. 
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345-347 1741-1770 

348 1740-1743 

349 1740 

Anmærkning: Kopibog over forestillinger til kongen. Pro
tokollen er et fragment og indeholder kun fire indførsler un
derskrevet af direktionen og kommissærerne. 

Bankkommissærernes partikulære hovedbøger. 
Anmærkning: Hovedbøger over de lån og kapitalover
forsler fra udlandet, der henlagdes som sikkerhed. 

Bankkommissærernes partikulære kasseregning. 
Anmærkning: Kassebog over de til sikkerhed foretagne 
henlæggelser. 

Beviser ved bankkommissærernes partikulære kasse
regrung. 
Anmærkning: Kvitteringer og attester til det partikulære 
regnskab. 

l O. Transportable statsfonds og kansignable bankfonds. 

350 

351 

352 

353 

354 
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1803-1811 

1763-1804 

1801 

1803 

1803 

Realisationskommissionens koncepter til udgåede 
skrivelser ang. de transportable statsfonds. 
Anmærkning: I forbindelse med en kreditkrise i slutningen 
af det 18. årh. havde staten oprettet Depositakassen (se 
denne} i 1799. Den var planlagt som en midlertidig kre
diiforanstaltning, og dens virke som långiver til det offent
lige og til private var baseret på en forøgelse af de omløben
de kurantsedler. ~d en plakat af 18.2.180 l blev det be
sluttet via private lån at fundere en kapital på 2, 4 millio
ner rdl. species, som skulle anvendes til inddragelse af de 
omløbende sedler. En inflationsbremsende foranstaltning 
altså. Disse statifonds var transportable, hvilket vil sige at 
de som værdipapirer kunne handles på almindelig vis og 
dermed skifte ejermand. Se også indledningen til Trans
portkontoret i København 1801-20. 

Indkomne breve vedr. de transportable statsfonds. 

Subskriptioner på transportable statsfonds. 

Subskriptionsprotokol over transportable statsfonds. 
Anmærkning: Fortsættelsen af en ikke fundet protokol. 

Sager til subskriptionsprotokollen over transportable 
statsfonds. 

355 1803 

356 1809-1811 

Protokol over subskriptionen gennem bankkontoret 
i Altona på transportable statsfonds. 

Indkomne breve vedr. de kensignable bankfonds. 
Anmærkning: Oprettet ved plakat af 23.6.1809 med 
samme formål som de transportable statifonds, men kon
signable, hvilket betyder, at de kunne konsigneres for en tid 
eller for bestandig d. v. s fastsættes til et bestemt formål, 
hvorved de ikke kunne handles. 
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DEN DANSK-NORSKE SPECIESBANK 
1791-1813 (1817) 

Proveniensnummer 389 

Samtidig med afviklingen af Kurantbankens virksomhed og som en del af de dermed 
sammenhængende bestræbelser på at fa saneret hele Monarkiets kredit- og seddelpen
gevæsen, oprettedes den 16.2.1791 en ny privat seddelbank baseret på privat aktieteg
ning. I nogen grad var den i 1788 oprettede Slesvig-holstenske Speciesbank model. Den 
dansk-norske Bank var reelt kun i virksomhed indtil kreditkrisen 1799. Efter pengere
formen 5.1.1813 vedtog bankens interessenter 13.5. s.å. at lade banken overgå til staten. 

Litteratur: Meddelelser .fra Rentekammerarchivet 1877- 78. Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-
1818, Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968. 

l. Kopibøger, journaler og indkomne breve. 

l 1798-1816 Kopibog nr. 2. 

2 1791-1816 Repræsentanternes resolutionsprotokol Gournal). 

3-6 1791-1816 Dokumenter til repræsentanternes resolutionsproto-
ko l. 

7-10 1791-1816 Direktionens resolutionsprotokoller Gournaler) 
nr. 1-4. 

11-16 1791-1805 Dokumenter til direktionens resolutionsprotokoller 
nr. 1-3. 

17-19 1791-1817 Indkomne breve uden journaler. 

2. Diverse dokumenter. 

20 1793-1801 Opgørelser over beholdningen. 

21 1794-1816 Forskellige opgørelser. 

3. lnteres enterne. 

22 1791-1800 Protokol over subskription til interessentskab. 

23 1792-1795 Liste over interessenter. 
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24 1791-1813 Interessenternes generalforsamlingsprotokol. 106-107 1809-1811 Vekselkalender. 

25-26 1792-1800 Indskudsprotokoller for nye subskriberede aktier. 108-110 1799-1816 Protokoller over indfriede veksler og vekselobligatio-
n er. 

27-28 1791-1816 Hovedbog med alfabetisk register over interessenter-
n e. 111-116 1791-1806 Journaler over indfriede veksler. 

29 1796-1791 Sager vedr. subskriptionen og interessenterne. 117-118 1803-1811 Journaler over indfriede og diskonterede kurant-
veksler. 

30-32 1807-1813 Journaler over uaffordret udbytte i banken, litra C-E. 
119 1797-1798 Journal over indfriede speciesveksler. 

4. Hoved-, balance-, kasse- og foliantbøger. 120-121 1791-1797 Vekselbøger over veksler indfriet gennem bankkon-
toret i Altona. 

33-44 1791-1816 Almindelige hovedbøger, litra A-F, med alfabetiske re-
gis tre. 122 1796-1805 Annotationsbog over udleverede lån. 

45 1791-1816 Balancebog til hovedbøgerne. 123-125 1791-1793 Kontrabøger over indkomne renter af resolverede lån 
og fornyelser. 

46-52 1791-1816 Balancekopibøger. 
126 1791-1796 Protokol over fornyede og indfriede lån. 

53 1791-1816 Dispositionsprotokol (foliant kassebog). 
127-129 1791-1799 Protokoller over indfriede panteobligationer, veksel-

54-SS 1792-1816 Hovedbog over deposita- og foliomidler nr. l med al- obligationer og veksler. 

fabetisk register. 
130 1808-1816 Obligationer til banken. 

56-59 1791-1816 Bøger over bankens debitorer, litra A og B med alfa-
betiske registre. 

6. Aktiver og beholdninger. Indtægter og udgifter. 

60 u.år Alfabetisk register til foliantbog nr. l. 
131 1791-1816 Protokol over de af kassereren modtagne og udleve-

rede specier. 

5. Veksel-, låne- og pantevæsenet. 
132-133 1791-1806 Protokoller over sølv leveret til banken. 

61-79 1791-1816 Resolutionsprotokoller over udlån og diskontering nr. 
1-19. 134 1791-1805 Nummerbog over modtaget og udleveret sølv. 

80-81 1791-1816 Alfabetiske registre til resolutionsprotokoller nr. 1-19. 135-137 1791-1816 Protokoller over kassebeholdningen. 

82-83 1791-1805 Veksel bøger. 138-140 1796-1801 Journaler over indtægter og udgifter. 

84-95 1793 Direktionsprotokoller over lån og diskonterede vek- 141 1807-1816 Kassejournallitra C. 
s ler. 

142 1791-1800 Pakhus bog. 

96-105 1797-1807 Kalender over diskonterede veksler, vekselobligatio-
n er. 
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7. Seddelvæsenet. 

143 1791-1815 Protokol over de til kassereren udleverede og af ham 
modtagne speciessedler. 

144 1791-1814 Protokol over de til kassereren udleverede og af ham 
modtagne kurant- og komitesedler. 

145-146 1791-1816 Protokoller over speciessedlernes underskrivelse. 

147 1797-1816 Balancebog over seddelfabrikationens regnskab. 

148 1791-1814 Protokol over underskrevne species- og komitesedler. 

149 1798-1803 Balancebog over regnskabet over firespeciessedlens 
fabrikation. 

150 1791-1816 Regnskabsbog over papiret til speciessedlerne. 

151 1798-1801 Regnskab over papir og aftryk til firespeciessedlerne. 

152-154 1791-1816 Journaler over kurantsedler. 

155 u.år Papir til firespeciessedler. 
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DEPOSITOKASSEN 1799-1813 (1823) 
Proveniensnummer 390 

Depositakassen oprettedes 13.11.1799 som et statsligt kreditinstitut. Kreditkrisen dette 
år var baggrunden for et offentligt og privat lånebehov, som ikke kunne honoreres af 
Speciesbanken og Grosserer-Societetets eget låneinstitut Depositakassen var planlagt 
som en midlertidig kreditforanstaltning, og dens virke var baseret på en forøgelse af de 
omløbende kurantsedler. I 1802 blev dens udlånsvirksomhed indskrænket, og den op
hævedes ved pengereformen 5.1.1813. Bestyrelsen af dens afvikling overgik 9.2.1816 til 
Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877- 78. Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-
1818, DanskPengehistorie 1700-1914, 1968. 

1-2 1799-1813 Kopi bøger. 

3-4 1798-1820 Direktionens resolutionsprotokoller Gournaler) med 
register. 

5 1809-1813 Sager til direktionens resolutionsprotokoL 

6 1799-1820 Indkomne breve uden journalnr. 

7 1810 Instruktion for administrator J.M. Lind. 

8 1813-1823 Sager vedr. Depositakassens revisionsvæsen. 

9 1820-1823 Nummerede sager for kommissionen til at ordne den 
ophævede Depositakasses aktiver. 

10 1799-1821 Forskellige oversigter. 

11 1810-1813 Sager ang. udbetalte godtgørelser for falske sedler. 

12-14 1810-1813 Falske pengesedler udtaget fra ovennævnte pk. 

15-20 1799-1821 Hovedbøger litra A-C med registre. 

21 1799-1813 Protokol over debitorer. 

22-30 1799-1821 Forestillings- og resolutionsprotokoller over gjorte ud-
lån. 

31 1799-1821 Koncepter til forestillings- og resolutionsprotokoller 
over gjorte udlån. 
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32-35 1799-1813 Protokoller over gjorte udlån. 

36 1799-1805 Annotationsbog for udleverede lån. 

37-39 1804-1810 Subskriptionsprotokoller over lån. 

40 1809-1813 Protokol over kreditorerne til 3Yz Ofo's lånet. 

41 1809-1813 Subskriptionsprotokol over 3Yz Ofo's lånet. 

42 1799-1821 Forskellige fortegnelser vedr. lånene. 

43 1799-1807 Protokol over forskellige policer på assurerede varer 
når risiko er udløbet. 

44 1800-1809 Pakhusbog på hypothekerede varer. 

4547 1804-1812 Depositakassens obligationsprotokoller nr. 1-13. 

58 1808-1815 Finanskassedirektionens obligationskontobog. 

59 1812-1813 Indfriede og kasserede låneobligationer. 
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LÅNEINSTITUTTET I HERTUGDØMMERNE 
1801-1813 (1824) 

Proveniensnummer 391 

Instituttet oprettedes 27.3.1801 som et slesvig-holstensk kreditinstitut svarende til De
positokassen for Danmark-Norge. Instituttet, som fabrikerede sedler (slesvig-holstenske 
kreditbeviser), havde samme direktion som Depositakassen i København. Det havde to 
særlige "administrationer" i henholdsvis Kiel og Altona. Administrationen i Altona be
sørgede seddelfabrikationen, bestyrede Låneinstitutets hovedkasse og opbevarede dets 
"rede fond". Administrationen i Kiel skulle "alene bevillige udlaanene, og derover hol
de rigtighed", og der skulle alene være "den til udlaan fornødne fond i sedler". Lånein
stituttet ophævedes samtidig med Depositakassen 5.1.1813. 

Litteratur: Marcus Rubin: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks Historie, 189211970 
s. 170. 

L Direktionen i København. 

1-2 1801-1813 Kopibøger. 

34 1801-1816 Resolutionsprotokoller Gournaler). 

5-23 1801-1816 Sager og dokumenter til resolutionsprotokollen nr. 1-
2334. 

24 1801-1812 Sager og dokumenter til resolutionsprotokollen 

IL Administrationen i Altona 

25 1801-1806 Sessions- og konklusionsprotokoL 

26-28 1801-1815 Proponentprotokoller, 1-111. 

29-37 1801-1833 Konceptprotokoller, I-IX. 

38-45 1801-1817 Diariumsprotokoller, I-VIII. 

46-69 1801-1812 Brevprotokoller over indkomne breve, 1-:XX:IY. 

70-107 1801-1812 Bilagsprotokoller, I-XXXVIII. 

108 1806 Generalbalanceprotokol. 

109-110 1805-1806 Statusopgørelsesprotokoller. 
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254 1802-1816 Sager vedr. revisionen. 

255 1804-1816 Designationer over dokumenter vedr. forskellige forhold. 

256 1802-1814 Sager vedr. kassens tilstand. 

257 1810-1816 Regnskaber for de tidligere elasenske ejendomme. 

258 1804-1816 Sager ang. forskellige lån. 

259-264 1802-1816 Dokumenter til protokollen over indirekte udlån A-W. 

265-281 1802-1816 Dokumenter vedr. direkte udlån A-W. 

282 1802-1816 Designationer over aktstykker vedr. indlån. 

283 1802-1816 Fortegnelse over dokumenterne ang. indirekte og di-
rekte udlån efter den orden hvori de ligger. 

284 1804-1815 Diverse sager vedr. lån. 

rv. M.C. Clasens regnskab over seddelfabrikationen. 

285 1801-1803 

286 1801-1816 

Koncepter til breve fra M. C. Ciasen ang. regnskabet 

over seddelfabrikationen. 

Breve til M.C. Ciasen ang. regnskabet. 

SPECIES-, GIRO- OG LÅNEBANKEN I ALTONA 
1776-1788 

Proveniensnummer 392 

Speciesbanken i Altona var Monarkiets anden bank. Den var en statsbank og blev op
rettet ved forordning 11.10.1776. Den må ses på baggrund af den pengepolitik, som først 
var kommet til udtryk ved forordn. 2.1.1776, hvorved man ville gøre speciesdaleren til 
Monarkiets faste internationale valuta og knytte kuranten dertil. Banken var en mønt
bank og oprettet i Altona, fordi man først og fremmest ville styrke kurantens kurs i Ham
burg og derfor tillige styrke næringslivet netop i Altona. Banken blev bestyret af Alto
nas bystyre og købmænd. Den indgik i den ved forordning 29.2.1788 oprettede Slesvig
holstenske Speciesbank, se ndf. Mellem de to banker er der i nogen grad arkivalsk kon
tinuitet. 

Litteratur: Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-1818, Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968. 
Forordninger i kvart 1776, s. 3-13 og 238-55. 

l 1776-1788 Direktionens protokol. 

2 1776-1788 Diverse sager. 

3 1777-1788 Koncepter til udgåede breve. 

4 1776-1788 Nummererede sager. 

5-6 1777-1806 Hovedbøger, litra A-B. 

7-10 1777-1789 Hovedbøger 2. række, litra A-D. 

11 1777-1812 Kassebog. 

12 1777-1787 SølvjournaL 



DEN SLESVIG-HOLSTENSKE SPECIESBANK 
1788-1813 

Proveniensnummer 393 

Hertugdømmernes Speciesbank var i modsætning til den tre år yngre dansk-norske Spe
ciesbank en statsbank Den var oprettet ved forordning 29.2.1788 og fortsatte den virk
somhed, som var indledt af Altona-banken fra 1776, men omfattede alle de tyske lande. 
Banken var desuden en seddelbank med sølvindløsningspligt. Dens bestyrelse skulle va
retages af en Overdirektion i København, hvori bl.a. samtlige medlemmer af Finans
kollegiet og et medlem afTyske kancelli havde sæde. Under Overdirektionen i Køben
havn sorterede en Bankdirektion i Altona, hvis sammensætning lignede den hidtidige 
Altona-banks direktion. I henhold til et gennem Overbankdirektionen meddelt reskript 
8.7.1809 indtrådte Bankdirektionen i Altona sammen med Direktionen for fiskeri- og 
handelsinstituttet i Altona i en kommission, som i henhold til forordningen 23.6.1809 
om konsignable bankfonds oprettelse skulle forvalte kurantsedlernes indddragelse i Her
tugdømmerne og den samtidige oprettelse af bankfonds. Banken ophævedes ved pen
gereformen 5.1.1813, og sagerne fra tiden derefter vedrører dens afvikling. 

Litteratur: Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-1818, Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968. 
Forordninger i kvart 1788, s. 13-72. 

L Overdirektionen i København. 

l 1788-1800 Missiveprotokol nr. l (kopibog). 

2-11 1788-1808 Dokumenter til deliberationsprotokollen Gournalsa-
ger). 

12-14 1807-1813 Unummererede sager. 

15 1788-1813 Koncepter til udgåede breve. 

IL Bankdirektionen i Altona. 

16-17 1787-1801 Kopibøge r. 

18-19 1787-1821 Koncepter til udgåede breve. 

20-23 1788-1825 Direktionens protokoller. 

24-28 1787-1821 Unummererede sager. 

29 1787-1821 Instruktioner, edsformularer m.v. 
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30 1810-1825 

31 1788-1814 

32 1804 

33-35 1788-1813 

36-39 1788-1801 

40-41 1788-1813 

42-44 1777-1825 

45-68 1788-1812 

69-70 1788-1813 

71 1788-1807 

72-73 1788-1813 

74-75 1787-1813 

76 1797-1813 

77-78 1787-1808 

79 1801-1811 

80 1777-1825 

81 1771-1774 

Forskellige opgørelser. 

Sager vedr. revisionen. 

Makuleret papir til pengesedler. 

Daglige balancer. 

Balancebøger. 

Kassekontoprotokoller i mønt. 

Kassekontoprotokoller i kurant. 

Protokoller over den daglige kassebeholdning. 

Kassekontoprotokoller i slesvig-holstenske speciessed
ler. 

Register over de summer som er givet kasserer An
dersen i forvaring. 

Protokoller over bankkontoen i Hamborg. 

Protokoller over sedlernes underskrivelse, stempling 
og beregning, samt over de diskonterede vekslers sum
mer. 

Protokol over kasserede sedler. 

Registraturer over speciesseddelbøger. 

Registratur over falske sedler. 

Ældre registraturer over Species-, Giro- og Låneban
ken samt Den slesvig-holstenske Speciesbanks arkiver. 

Speciesjournal. 

liLKommissionen til realisation afbankeffekter i Altona 1809-1816. 

82 1809-1816 Kopi bog. 

83 1809-1816 Deliberationsprotokol uournal). 
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84 1809-1816 Indkomne breve. 

85 1809 IndtegningsprotokoL 

86-88 1809 Specifikationsprotokoller. 

89 1808-1813 Balance bog. 
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RIGSBANKEN 1813-1818(1870) 
Proveniensnummer 394 

Rigsbanken var en seddelbank, oprettet i henhold til pengeforordningen 5.1.1813. Den 
skulle afløse alle eksisterende banker. Et hovedformål med pengereformen var indførel
se af rigsbankdaleren som Monarkiets eneste faste valuta, hvis sedler skulle være tvun
gent betalingsmiddel også i Hertugdømmerne. Rigsbanken var baseret på den såkaldte 
"bankhæftelse", som var en l. prioritet på 6 Ofo af værdien af al fast ejendom i hele Mo
narkiet, som skulle forrentes med 6 Ofo årlig. Rigsbanken skulle virke ganske adskilt fra fi
nansforvaltningen, og i et kgl. åbent brev 30.7.1813 var der afgivet et kongeligt løfte om, 
at banken skulle overgå til et privat, nationalt interessentskab. Med dette brev var såle
des foregrebet Rigsbankens afløsning af Nationalbanken ved kgl. åbent brev 6.4.1818. 

Litteratur: Marcus Rubin: Frederik Vl.s tid, 189511970. Knud Erik Svendsen: Perioden 1700 
1818, Danskpengehiston·e 1700-1914, 1968. 

Diverse kgl. ekspeditioner. 

2 

3 

4 

5 

(1791) 
1813-1818 

1813-1818 

(1792) 
1813-1816 

1813-1822 

1813-1818 

Indhold: 
l) Forestilling om oprettelsen af en Nationalbank, 
1818. 2) Forestillinger, 1813-16. 3) Koncepter til fo
restillinger med kgl. resolutioner, 1813-15. 4) For
ordninger, plakater, åbne breve etc. ang. Speciesban
ken og Rigsbanken, 1791-1818. 5) Kgl. reskripter og 
resolutioner, 1813-16. 6) Udkast til provisorisk reg
lement for Rigsbanken, 1813. 

Forhandlingsprotokol for Overbankdirektionen. 
Anmærkning: Overbankdirektionen bestod af en over di
rektør, gehejmestatsråd Ove MaUing, samt to direktører. 

Bilag til forhandlingsprotokoL 
Indhold: 
l) Bilag lagt efter dato for forhandlingsprotokollens 
møder, 1813-16. 2) Ekstrakter af Overbankdirektio
nens journaler, 1782- 1811. Både journaler og kopi
bøger mangler. 

Koncepter til indberetninger til kongen. 

Journal sager. 
Anmærkning: Sagerne er lagt kronologisk og tilakteret ko
pier af afsendte skrivelser fra banken. Både journaler og 
kopibøger mangler. 
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6-10 1813-1820 Indkomne ujouma!iserede breve. 27 1814-1818 Protokol over indlagte og udtagne banksedler. 
Anmærkning: Regnskabsprotokol over sedler indbragt til 

11 1813-1820 Diverse. brænding. 

Indhold: 
l) Forestilling af29.11.1813 ang. afhjælpning af man- 28-32 1814 Protokoller over brændte banksedler og skatkammer-

gel på mønt i Hertugdømmerne. 2) Rigsbankens regn- beviser. 

skab 1813-18 med original kgl. reskript og decharge Anmærkning: Pengeforordningen af 5.1.1813 bestemte, at 

af 14.7.1820. der (forbindelse med oprettelsen af Rigsbanken skulle ind-
føres en eneste fast valuta for Monarkiet, rigsbankdaleren, 

12 1818-1819 Sagen vedr. Rigsbankens overgang til Nationalbank. til afløsning af de omløbende kurant- og speciebanksedler, 
Anmærkning: Indeholder regnskabsopgørelser og karres- låneinstitutsedler, skatkammerbeviser, assignationer og as-

pondance. signationsbeviser, som alle efterhånden skulle indløses efter 
en fast kurs og brændes. Blandt flere andre tiltag nedsatte 

13-15 1813-1818 Hovedbøger og balancebog, litra A-B. Rigsbanken i henhold til en kgl. bevilling af Il. 8.1814 en 
komite i hvert stift med den opgave at indløse og brænde 

16 1815 Statusind beretning. kurantbanksedler samt skatkammerbeviser. 

Anmærkning: Indberetningen har form af en forestil- De herværende protokoller omfatter Lollands, Odense, Ri-
lingaf 3.11.1815 ang. bankens status pr. 30.9. samme be, Arhus, A !borg og Viborg stifter. 

år. 
33 1813-1818 Protokol over de af banken udstedte obligationer. 

17-18 1813-1818 Hovedbøger over folianter og deposito 1-2. 
Anmærkning: Folianter er bankkonti, hvorover der kan 34-35 1813 Protokoller over slesvig-holstenske skatkammerbevi-

disponeres ved anvisninger, mens deposita er konti over ser a 20 rbd. til 4 %. 

deponerede værdipapirer. 
36-37 1818-1821 Hovedbøger for behæftelsesvæsenet i Danmark. 

19 1815-1818 Hovedbog over sølv. Anmærkning: ~d oprettelsen af Rigsbanken blev der, for at 
finansiere bankens pengepolitik, lagt en prioritet på 6 % af 

20-22 1813-1818 Årsregnskaber. værdien på alle landets jorder, tiender og bygninger. Denne 

Anmærkning: 3 identiske protokoller indeholdende ban- prioritet, der kaldtes bankhæftels en, havde fortrinsret fremfor 

kens trykte regnskaber. alle andre hæftelser på ejendomme, herunder også alle skat-
ter og afgifter, og skulle forrentes med 6 l 12 %per år. 

23 1813-1818 Regnskaber og journaler over omsætning. Hovedbøgerne indeholder oversigtsregnskaber over amter 

Indhold: og købstæder og er forsynet med årlige regnskaber over ude-

a) Kurtage regnskaber, 1813-18. b) In terimshovedbog stående bankrenter hos debitorer for bankhæftelser samt 

for ind- og udgående sølv, 1813-17. c) Bilag til jour- over omkostningskonti. Uden registre. 

naJ over omsætningen i banko, 1813-18. Selve jour-
38-40 

nalen mangler. 1813-1870 Hovedbøger over bankhæftelser. 
Anmærkning: Indeholder specificerede regnskaber over de 

24 1813-1818 Forskellige oversigter. enkelte ejendomme i amter og købstæder med oplysninger 
om såvel de oprindelige som de indfriede hæftelser ved hver 

25 1813-1820 Sager og oversigter ang. bankens revision. ejendom. 

26 1813-1818 Sager vedr. mønt, sedler og kreditiver. 
41-45 1813-1818 In terimshovedbøger for indbetaling af hæftelser i fa-

Anmærkning: Korrespondance og regnskaber vedr. ud- ste ejendomme, litra A-E. 

møntning og trykning af sedler samt ombytning og brænd- Anmærkning: Indeholder desuden regnskaber over Rigs-

ingafindløste sedler bankens fond for modtagne lån, aktier ogfrivillige bidrag. 
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46 1813-1841 

47-48 1813 

49-55 1818-1870 

56-69 1818-1842 

70 1818-1841 

71 1813-1870 

72 1813-1818 

73-83 1813-1870 

84 1829-1848 

85-86 1813 

80 

Generalkassekonto for almindelige bankhæftelser. 

Indskrivningsprotokoller for bankhæftelser. 
Anmærkning: Noteringsbøger. 

Protokoller over de for bankhæftelser udstedte og til 
banken overdragne obligationer. 
Anmærkning: Fortegnelser over de obligationer, der er ud
stedt af ejendomsbesiddere som pant for bankhæfielsen. 
Kronologisk indført uden register. 

Kvitteringsprotokoller for afbetalte bankhæftelser. 

Kvitteringsprotokol for partiel afbetaling afbankhæf
telser. 

Registre over bankhæftelser samt beregningsproto
koller over indfriede bankhæftelser. 
Anmærkning: Protokollerne er ordnet alfabetisk ifter byer 
med et register og en beregningsprotokol for hver by, A -A. 

Bankhæftelsessager. 

Regnskabssager over indfriede bankhæftelser, alfabe
tisk ordnet Rødby - Vordingborg. 

Sager vedr. bankhæftelserne i Hertugdømmerne. 

Fortegnelser over bankhæftelserne i Hertugdømmer
ne. 

GROSSERERKOMITEEN TIL SEDLERS 
UDSTEDELSE 1814-1822 

Proveniensnummer 395 

Da statens og erhvervslivets likviditetskrise i slutningen af 1813 ikke kunne afhjælpes ved 
at lade Rigsbanken træde til, var man henvist til at fa betalingsmidler ved udstedelse af 
"anvisninger", "kreditbeviser" m.m. Statens finansieringsbehov søgtes tilfredsstillet ved 
en kgl. befaling 26.12.1813 til Grosserersocietetets Komite om at yde regeringen et lån, 
lydende på 5 mio. rigsbankdaler, udbetalt i "komite- sedler". 

Litteratur: Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-1818, Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968. 

l 1814-1822 

2 1814-1822 

3 1814-1822 

Forhandlings- og resolutionsprotokoL 

Journal over komitesediens fabrikation og under
skrift. 

Protokol over forfærdigelse og tilintetgørelse af ko
mitesedler af 1814. 
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KOMMISSIONEN TIL REALISERING AF 
FIRMAET PESCHIER & CO. 1815-1835 

Proveniensnummer 396 

Det store handelsfirma Peschier & Compagni var i tiden fra krisen i 1799 til 1804 kom
met i et gældsforhold til staten og var ved en reorganisation i 1804 reelt blevet et stats
foretagende. Dets forretninger i de følgende år førte til nedsættelsen af en kommission 
17.11.1815 til realisation af firmaet, som derefter afvikledes efter på ny at have faet støt
te og kredit fra staten. 

Litteratur: Marcus Rubin: 1807-14, Studier til Københavns og Danmarks Historie, 18 9211970 
s. 364.ff. ]f også Finanskollegietsfores t. 22.11.1815. (Finanskollegiet 1784-1816, nr. 70). 

l 1815-1835 Brevbog. 

2 1815-1819 Behandlingsprotokol uoumal). 

3 1815 Dokumenter til behandlingsprotokollen. 

4 1815-1835 Indkomne breve. 

5 1804-1823 Diverse dokumenter. 

6 1815-1835 Hovedbog. 

7 1815-1835 Kassejoumal. 

8 1815-1835 Kassebog. 

9-17 1809-1815 Diverse af firmaets handels bøger. 
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l jo u malm fra Overbanluiireklionm kan sagerot folges fra dog til dog. 
Overbankdireklionm. journa/1791-1816. Bind 55. 
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OVERBANKDIREKTIONEN J 
OVERDIREKTIONEN FOR BANKEN OG DEN 

SYNKENDE FOND 1782-1813 
Proveniensnummer 397 

Ved Statsbalance-og Overskattedirektionens ophævelse 8.4.1782 henlagdes den i 1774 
af staten overtagne Kurantbank under en ny myndighed: Overdirektionen for Banken, 
som skulle "forestille bankens forrige interessentskab" i overensstemmelse med dennes 
oprindelige oktroj af 26.10.1736. Overdirektionen fik 13.4.1782 tillige bestyrelsen af de 
udenlandske gældssager og samtidig dermed bank- og vekselkontorerne i København og 
Altona. Ved reformen af finansforvaltningen 2.6.1784 overgik bestyrelsen af den uden
landske gæld sammen med de to bankkontorer til Finanskollegiet Men 8. 7.1785 fik Over
hankdirektionen bestyrelsen af den på en særlig konto i Kurantbanken oprettede "Syn
k~nde Fond" til statsgældens forrentning og nedbringelse. Den benævnes fra da Over
dlrektionen for Den kgl. oktrojerede Bank og Den synkende Fond. 25.5.1791 oprettedes 
under Overdirektionen en særlig administration af Den synkende Fond, som eksistere
de, indtil dens sager ved reformen 9.2.1816 overgik til Direktionen for Statsgælden og 
Den synkende Fond. Administrationen afDen synkende Fond fik 16.11.1803 tillige over
bestyrelsen af den under Skatkammeradministrationen omtalte Skatkammerfond (fra 
1808: Skatkamrnerafdragsfond). Overbankdirektionen ophævedes samtidig med Ku
r~ntbankens endelige ophør ved forordningen 5.1.1813. Skatkammerafdragsfonden over
gik samtidig til Finanskollegiet 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877. Knud Erik Svendsen: Perioden 1700-
:914. Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968. Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik i 
areneefier1784/, 1968,s. 74fog144. 

L OVERDIREKTIONEN. 

1-2 1783,1800-181 O Koncepter til forestillinger til kongen. 

3 1785-1810 

4-5 1782-1813 

Anmærkning: De kgl. resolutioner og reskripter 1782-
1813 må søges i journalsagerne (nr. 14-34). 

Protokol over kgl. resolution ang. Den synkende 
Fond. 
Anmærkning: Uden register, men fra 1791 med henvis
ninger til journalen for administrationen af Den synkende 
Fond (nr. 55). 

Kopi bøger. 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Hver protokol 
er forsynet med indlagt register, og der er enkelte interne 
henvisninger. 
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6-7 1800-1813 Koncepter til udgåede breve. 45 1785-1786 Beregninger over de fra Vestindien hjemkomne suk-
kere. 

8 1784-1799 Konceptfortegnelser over forfaldne renter af inde- Anmærkning: Indeholder fakturaer, losningsekstrakter og 
stående købesummer for bortsolgt kgl. jordegods. kvitterede beregninger over fragt og omkostninger af suk-

kerlaster. Desuden auktionsregnskab over 24 havarerede 
9-13 1782-1813 Resolutionsprotokoller, Gournaler) litra A-E. sukkerfadefra det strandede skib "Upernavik". 

Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med direk-
tionens resolutioner. Hver protokol er forsynet med register 46-51a 1782-1786 Regnskaber over varer fra Vestindien til Overbankdi-
og der er enkelte sagsfremvisninger under direktionens reso- rektionen. 
lutioner. Anmærkning: Auktionsregnskaber over råsukker. 

Som led i bestræbelserne på at nedbringe statsgælden op-
14-34 1782-1813 Dokumenter til resolutionsprotokollen Gournalsa- trådte Overbankdirektionen som importør af vestindiske 

ger). varer, især råsukker, som bortauktioneredes på børsen. 
Anmærkning: Sagerne ligger i kronologisk nummerorden. 
Numrene på de manglende sager er noteret på et blad 52 1788 Kæmner C. F. v. Bergers regnskab for den kgl. bank-
øverst i hver pakke. konto. 

Anmærkning: Regnskab over de afsendte partier af råsuk-
35 1783 Sager vedr. bankvæsenets ordning. ker fra St. Croix. C. F. v. Berger var regnskabsfører og 

Anmærkning: Ujournaliserede koncepter og regnskaber. pakbuiforvalter ved Toldvæsenet på St. Croix. 

36 1785-1788 Kgl. resolutioner, akter og regnskaber vedr. opførelse 
af en ny bankbygning. IL ADMINISfRATIONEN AF DEN SYNKENDE FOND. 

37 1782-1810 Indkomne breve uden journalnr. 53-54 1791-1813 Korrespondanceprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Protokollen for 

38 1782 Protokol over den til banken overdragne udenland- 1791-1806 (nr. 53} er forsynet med register bl.a. over 
ske statsgæld 1765-82. samtlige anvisninger, mens protokollen for 1806-13 (nr. 
Anmærkning: Indeholder regnskabsbeskrivelser af de over- 54) er uden register, men til gengæld forsynet med henvis-
dragne lån. Kopier af kgl. reskripter ang. statslån 1782-83 ninger til den pågældende sag i journalen (nr. 55) ved hver 
er indlagt bagest i protokollen. korrespondance. 

39 1785-1811 Forklaring over Den synkende Fonds indtægter og ud- 55 1791-1816 Journal. · 
gifter. (1820) Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med direk-

tionens resolution. Protokollen er uden register, men sagerne 
40 1810-1811 Fortegnelse over Den synkende Fonds aktiver. er samvist. 

41 1782-1785 Akter vedr. Overdirektionens bestyrelse af den uden- 56-60 1791-1816 Journals ager. 
landske statsgæld. Anmærkning: På trods af samvisningen i journalen ligger 

sagerne hver for sig i kronologisk nummerorden. 
42 1784-1805 Dokumenter ang. overladte kgl. aktiver og passiver. 

61 1800-1818 Regnskaper over forskellige obligationer. 
43 1782-1806 Hovedbog over den udenlandske statsgæld. 

62 1791-1816 Forskellige regnskaber over fondens midler og ind-
44 1783-1811 Dokumenter ang. handelshuset Joos t van Hemert og tægter. 

Sønners samt etatsråd Peter van Hemerts gæld. Anmærkning: Koncepter til generalbalancer og regnskabs-
efterretninger. 
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63 1812-1813 

64 1812-1813 

65 1812-1813 

66 1810-1812 

67 1793-1811 

68 1800-1812 

70-71 1810-1815 

72 1812-1813 

73 1804-1814 

74 1805-1808 

75 1803-1909 

88 

Korrespondanceprotokol (kopibog) over fondens 

konto aparte. 
Anmærkning: Særkonto oprettet ved en kgl. resolution på 
en fra Finanskollegiet afgivet forestilling af 3. 9.1812 (Fi
nanskollegiet 1784-1816, nr. 61), hvori Overbankdirekti
onen pålægges at opkøbe ældre kgl. obligationer. Kopier af 
afsendte skrivelser. Protokollen er uden register. 

Journal over fondens konto aparte. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser. Protokol
len er uden register, men sagerne er samvist. 

Journalsager vedr. fondens konto aparte. 
Anmærkning: Kun få sager. 

Anmeldelsesprotokol. 
Anmærkning: Kopier af skrivelser tilsendt direktionen fra 
bogholderkontoret for administrationen af Den synkende 
Fond. 

Hovedbog over alle til Den synkende Fond skænke
de kapitaler og deraf oplagte renter. 
Anmærkning: Bagest i protokollen et løbende regnskab 
over den samlede donationskonto. 

Hovedbog over Den synkende Fonds tilflydende ind
tægter af det bortsolgte laugstolsgods. 
Anmærkning: En laugstol var bestyrelsen af et laug, typisk 
bestående af oldermanden og to ældre laugsbrødre. 

Administrationens hovedbøger, litra C-D. 
Anmærkning: Hver protokol er forsynet med register. 

Hovedbog over fondens konto aparte. 

Observations bog. 
Anmærkning: Indeholder ved siden af diverse noter regn
skabet ovtr /augstolsgodsets udbetalingskonto, panteobliga
tionskonto og rentekonto. 

Balance bog. 

Protokol over fondens indfriede obligationer. 
Anmærkning: Med register. 

FINANSKOLLEGIET 1771-1784 
Proveniensnummer 398 

Finanskollegiet oprettedes af Struensee 29.5.1771 og varetog indtil14.1.1773 gennem sit 
sekretariat funktionen som øverste myndighed for hele kammer- og finansforvaltningen, 
herunder for de tre kamre (Danske, Tyske og Norske kammer). Umiddelbart under sig, 
d.v.s. under egen forvaltning gennem de tre nedenfor nævnte kontorer, havde Finans
kollegiet finansforvaltningen (udgiftsforvaltningen, statsgældsforvaltningen, for såvidt 
denne ikke var henlagt til andre overordnede styrelser, samt penge-, bank-, mønt- og vek
selkurssager). Endvidere blev Zahlkassen, som hidtil havde sorteret under Rentekam
meret, lagt under Finanskollegiet og forblev under den centale finansstyrelse helt til1848. 
(Se i øvrigt Zahlkasseregnskaber 1680-1848 i Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets be
nyttelse I, bd. 2.). Efter Rentekammerets genoprettelse varetog Finanskollegiet 14.1.1774-
2.6.1784 alene udgiftssagerne samt sagerne vedr. pengevæsenet m.m. I denne periode 
overgik dog en stor del af den overordnede finansbestyrelse til Den ekstraordinære Fi
nanskommission af 1771, (se denne). I 1784 deltes Finanskollegiets sagområde mellem 
Finanskollegiet (pengesager, banksager), og Finanskassedirektionen (udgiftsforvaltnin
gen). 

Grundlaget for udgifternes afholdelse var det årlige reglement, der i specificeret form 
vedtoges ved en kgl. resolution. I henhold hertil kunne de forvaltninger, der varetog den 
pågældende ressort, trække beløbet på Zahlkassen efter forudgående korrespondance 
med Finanskollegiet, der udstedte en udgiftsordre eller assignation på beløbet. Såfremt 
b~hovet var større end det, som var bevilget til det enkelte formål i reglementet, det 
sakaldte fond, måtte der ansøges om en bevilling uden for reglementet, som i denne 
periode først skulle behandles i Den ekstraordinære Finanskommission og dernæst i Fi
n.anskollegiet eller Skatkammeret. Derfra blev der indgivet en forestilling til kongen, der 
sa resolverede i sagen. Kontrollen med at reglementet overholdtes, foregik i Finanskol
legiet ved udstedelsen af assignationerne. I Hoved- og Kontrabogholderkontoret førtes 
en hovedudgiftsbog og en kontrajournal for hver fond med postering af de bevilgede 
beløb samt de løbende udbetalinger heraf, indført i kronologisk orden. 

Den langt overvejende del af bevillingerne lå inden for reglementet. En bevilling, som 
kan illustrere en assignationssags administrative gang, var feks . den til hærens betaling 
1 f?anmark, som havde en særskilt posteringsfond i reglementet. I Generalitets- og Kom
~lssariatskollegiets bogholderkontors kopibog indføres 14.2.1778 en skrivelse til 
Fmanskollegiet vedr. "'Land- Militaire-Etatens Underholdning udi Danmark for martii 
Maaned dette Aar" lydende på 80.000 rd. "'i Avance". Skrivelsen består af et kort prom
~moria af standardkarakter bilagt en repartition, hvori udgifterne er specificeret ud på 

e enkelte militære afdelinger. Denne skrivelse modtages 16.2. i Finanskollegiets dansk
no:ske Assignations- og Bogholderkontor ( F.K. nr. 199), og da bevillingsansøgningen 
er 1 overensstemmelse med reglementet (F.K. nr. 157) udfærdiger dette kontor 20.2. 
en assignation, hvorefter Zahlkammerets kasserer "Falbe, af det til Land-Militaire-Eta
~e~ for indeværende Aar allernaadigst bevilgede Fond betale til Armeens Underholdning 
1 anmark" 80.000 rd . for marts måned. (F.K. nr. 240). Samtidig hermed bogføres de 
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80.000 rd. i Hoved- og Kontrabogholderkontorets hovedudgiftsbog (F.K. nr. 415) og kon
trajournal (F.K. nr. 434) under posten Landetaten, ligesom Generalitets- og Kommisari
atskollegiets Bogholderkontor indfører beløbet under indtægter i sin kassebog over Krigs
kassens indtægter og udgifter. 
F. K.: Forkortelse for Finanskollegiet 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1873- 76, s. 83ff. Holger Hansen (udg): Kabi
netsstyrelsen i Danmark 1768-72 Il, 1919, s. 144-363. C. A. Trier: UlrikAdo!fHolstein, 1916, 
s. 14 6-5 6. Indledningen til folioreg. 23 6. Hans C hr. Johansen: Dansk økonomisk politik i årene 
efter 1784. Bd. l. 1968. 

En mere deltag·eret registratur findes i Folioregistratur 236. 

L Sekretariatet. 

Sekretariatet varetog 1771-73 sekretariatsforretningerne for kollegiet som øverste kammer- og 
finansmyndighed, og fra 1773 som øverste finansmyndighed. Fra 1777 ophørte Sekretariatet næsten 
at fungere, og dets funktioner varetoges herefter af Dansk-norske assignations- og bogholderkontor. 

l 1771-1783 

2-3 1771-1778 

4 1771-1783 

5-7 1771-1773 
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Forordninger, plakater, reskripter m.m. 

Kabinetsordrer. 
Anmærkning: Indeholder fra tiden efter feb. 1772 tillige 
"memorialer" og breve fra arveprins Frederik, statsmini
ster j. O. Schack- Rath/o u og kabinetssekretær A. Schuma
cher. Ordrerne er alle journaliseret i kollegiets journal og 
ligger for årene 1772ff i overensstemmelse hermed. For åre
ne til og med 1772 er de næsten alle tillige journaliseret i 
kollegiets ':Archiv-Protocoll: i overensstemmelse med hvil
ken de ligger for tiden til og med dec. 1771. 

Diverse kabinetsordrer m.m. 
Indhold: 
l) Finanskollegiets indberetninger til kongen om mod
tagne kabinetsordrer 1771 aug. - 1772 jan. og hæfter 
med kopier af kabinetsordrer 1771 maj - 1772 jan. 2) 
Fortegnelser over kabinetsordrer til Finanskollegiet 
1771 okt. - 1772 jan. 3) Ujournaliserede kabinetsordrer 
1770 okt.- 1771 okt. 4) Ujoumaliserede kabinetsordrer, 
følgeskrivelser m.m. 1771-83. 5) Diverse udaterede ord
reudkast m.m. vedr. Finanskollegiets forretningsgang. 
6) "Memorialen mit Aufschriften des Maitre des Requ
etes Herrn Conferentz Raths Struensee 1771 ". 

Forestillinger. 

8-11 

12 

13 

14-15 

16-17 

18 

19 

20-22 

1771-1772 

1771 

1771 

1771-1772 

1771-1773 

1771 

1772-1773 

1773-1782 

Anmærkning: Ved forestillingerne ligger mange bilag. Fra 
tiden efter jan. 1773 ligger enkelte forestillinger, på hvilke 
der ikke er blevet resolveret. 

Forestillingsekstrakter med kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Ekstrakter af forestillinger fra hele kammer
forvaltningen, som er fremlagt til kgl. resolution. De er for 
størstedelens vedkommende samlet i ekstrakter for hver fo
restillings dag og er påfort en nummerering, der svarer til 
deres indførsel i ':Archivprotokollerne". Desuden er de ved 
deres tilbagekomst med kgl. resolution journaliseret. Date
n.ngen for de ofte marginalt anbragte og udaterede kgl. re
solutioner må søges i ':Archivprotokollerne'~ I ekstrakterne 
er det anfort, hvad der i øvrigt er fremlagt til kgl. ekspediti
on. Uden registre. 

Forestillingsekstrakte r. 
Anmærkning: Kopier af kollegiets forestillingseks trakter. 

Register over de på Finanskollegiets forestillinger giv
ne kgl. resolutioner. 

"Archivprotokoller". 
Anmærkning: Henviser til en senere opgivet saglig hen
iæggelse af alle kgl. ekspeditioner af en del alm. korrespon
dancesager. Forrest i bindet for 1772 er indført en nøgle til 
denne henlæggelse agfarrest i begge bind er der indført en 
nøgle til sagernes senere anbringelse. Uden registre. 

Referater af Det norske Kammers forestillinger til kol
legiet. 

Bestallingsprotokol ført i kollegiets ekspeditionspro
tokoL 

Forestillinger og kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Som register til bindet fungerer: Registrant 
over de kgl. resolutioner på Finanskollegiets forestillinger 
(nr. 24-25). 

Forestillinger og kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Resolutionerne er indtil okt. 1777 registre
rede i Registrant over kgl. resolutioner på Finanskollegiets 
forestillinger (nr. 24-25). Alle Finanskollegiets forestillinger 
med kgl. resolutioner fra årene 1770 okt. - 178 4 henligger i 
øvngt i ko&giets assignations- og bogholderkontorer. 
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23 1773-1778 Forestillingsekstrakter. en stor del udfærdiget af H. F. Fritz i hoved- og kontrabog-
holderkontoret. 

24-25 1773-1777 Registrant over kgl. resolutioner på Finanskollegiets Indhold: 
forestillinger. Nr. 193: Vedr. afbetalingen af den kgl. gæld til ban-
Anmærkning: Forsynet med registre ogfungerer således ken (1766) samt vedr. forslag til ved et lotteri at ind-
som indgang til forestillingerne på de kgl. resolutioner fra drage S mio. sedler til kursens forbedring (1782-83). 
de pågældende år. Nr. 194: Vedr. statsgælden, forbedring af seddelkur-

sen m.m. 1772-84), heri: 3 kgl. kabinetsordrer af 

26 1773 "Copie-Bog af Reskripter og andre offentlige Exspe- 18.2.1782 og 12.1.1784 samt Guldbergs "Mine Tan-
ditioner". ker om Courant hos os og den dermed forbundne 

Møntning" af3.11.1782. II nr.195: Vedr. Københavns 

27-31 1771-1785 Ekspeditionsprotokoller. (Kopibøger). bankkontor (1773-74). Nr. 196: Designationer, tabel-
Anmærkning: Omfatter registre for 1772-85. ler m.m. vedr. statens indtægter og udgifter (1672-) 

1771- 84). Nr.197: Diverse vedr. Øresundstolden 

32-58 1771-1782 Koncepter med indlæg. (1670-)1771-80). Nr. 198: Plan til ekstraskattens op-
Anmærkning: Indlagt i koncepterne ligger en meget stor del hævelse (1784). 
af sekretariatets journals ager, hvortil der ikke er direkte 
henvisningfra journalerne, og som følgelig må søges gen- 80 1771-1772 Sager vedr. dronning Sophie Magdalenes bo. 
nem kopibøgerne. 

81 1772-1773 Sager vedr. dronning Caroline Mathildes dotalpenge. 

59-61 1771-1773 Journaler. 
Anmærkning: Register for 1773. 82 1770-1773 Sager vedr. de kgl. stalde. 

62-65 1771-1773 Joumalsager. 83 1771-1778 Sager vedr. bygningsvæsenet. 
Anmærkning: Er i årene 1771-72 for mange sagers vedk. 
påført '54rchivprotokollemes" nummerering. 84 (1767)-1771 Sager vedr. landvæsenet. 

Anmærkning: Indeholder bl.a. Generallandvæsenskom-
66 1771-1772 Register til journaler. missionens originale forestilling af 29.8.1771 med indlæg 

om reform af landvæsenet i Hertugdømmerne m.m. 
67 1771-1772 Kladde til journal. 

85 1771-1772 Sager vedr. kommangelen i Danmark og Norge. 
68-70 1774-1785 Danske journaler. 

86 1770-1784 Sager vedr. diverse råprodukter. 
71-73 1774-1781 Danske joumalsager. Indhold: 

l) Sager vedr. gips og svovl i Island ca. 1780 samt vedr. 
74-75 1774-1781 Tyske journaler. kul i Grønland 1778. 2) Sager vedr. det i 1771 på St. 

Croix fundne lag af formentlig guldholdigt sand. 3) 

76 1774-1781 Tyske joumalsager. Sager vedr. saltværker 1771-84. 4) Sag vedr. Det nor-
ske Salpetersyderi u.år. 

77 1771-1783 Ujoumaliserede indkomne breve. 
87 1771-1772 Indberetninger om fiskeriets og skibsfartens tilstand i 

78-79 1771-1784 C. L. Stemanns embedspapirer vedr. Finansvæsenet l- Hertugdømmerne. 
II. 
Anmærkning: Hidrøm fra Stemanniana,fol. reg. 95, nr. 88 1771-1772 ager vedr. tobakshandelen. 
181 og 193-98. I nr. 181: Designationer og beregninger Indhold: 
over statens indtægter og udgifter ((1701-}1771- 81),for l) Sager vedr. Ryberg og Co.s oplagsret på Færøer-
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89 1771-1775 

90 1771-1773 

91-92 1773-1777 

93 (1710) 
1771-1777 

94 1771-1779 

95 1777-1778 

96 1777 

97 1771-1784 

98 (1765) 
1771-1785 

ne 1771-72. 2) Sager vedr. Tobaksmagasinets regnska
ber for årene 1761ff, 1771-72. 3) Sager vedr. Struen
see's plan om at bortforpagte Tobakshandelen i Dan
mark 1772 Gfr. Inkvisitionskommissionen af 20.1. 
1772. Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttel
se I. l bd.) 4) Div. korrespondance med tobakshan
delsadministrator Peter Borre 1771. 5) Plan til at for
bedre tobakshandelen, u.år. 

Sager vedr. inden- og udenlandske lån. 

Sager vedr. forvaltningen af spillekorts stempling. 

Pensionsansøgninger. 
Anmærkning: Vedrører pensioner, udredet af General 
Postamtet,jfr. kollegiets forestilling nr. 48 af25.4. med 
kgl. resolution af2.5.1774. 

Sager vedr. forsikringer og pensioner m.m. 

Sager vedr. diverse arvesager. 

Sager vedr. nye balanceskemaer og regnskabsekstrak
ter. 

Balancer og beregninger vedr. de kgl. indtægter og ud
gifter i årene 1777-80. 

Diverse designationer, beregninger og ekstrakter. 

Diverse sager. 
Indhold: 
l) Div. forklaringer og balancer m.m. 1781-84. 2) Div. 
toldsager (1765-) 1771. 3) Sager vedr. førlovspenge og 
internationale aftaler 1771-73. 4) Sager vedr. Den al
mindelige Plejeanstalt 1774-76. 5) Sag vedr. et pupil
kontors oprettelse under Danske Kancelli 1775-83. 6) 
Sager vedr. Det afrikanske Kompagnis likvidation 
1771 Gfr. Forestillingsekstrakterne 1771 juni-dec., s. 
454 (nr. 8)). 7) Diverse tyske sager 1771-84. 

IL Dansk-norske assignations- og bogholderkontor. 

Kontoret forvaltede anvisningsvæsenet for Danmark og Norge. Det forenedes 23.4.1781 med ry-
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ske Assignationskontor til Assignations- og Bogholderkontoret, inden for hvilket de dansk-norske 
o? ~ske sager dog ekspederedes i hver sin arkivdannende afdeling. Fra ca. 1777 varetog kontoret 
tzllzge størstedelen af kollegiets almindelige sekretariatsfunktioner. 

99-100 1771-1773 

101-120 1771-1784 

121-134 1771-1784 

135 1756-1784 

l35A 1771 

136-145 1774-1783 

146-154 1775-1783 

155 1774 

156 l 715-1782 

Kabinetsordrer og kgl. reskripter. 
Anmærkning: Er væsentligst reglementer og udgifisordrer, 
som af sekretariatet er videresendt til assignations- og bog
holderkontoret. 

Forestillinger og kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Forestillingerne, ved hvilke der ligger ind
læg, er registrerede i alfabetiske registre til Danske Assigna
tionskontors kgl. resolutioner 1756-84 (nr. 135). 

Kommunikerede kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Er for årene 1781ffjournaliseret i assigna
tionskontorets riferatprotokoller (nr. 205-206) og er for he
le periodens vedk. registreret i alfabetiske registre til Dan
ske Assignationskontors kgl. resolutioner 1756-84 (nr. 
135). Nr. 22ffi 1784 er journaliseret i referatprotokolfra 
Finanskassedirektionens assignations- og bogholderkontor 
(nr. 146). 

Alfabetiske registre til kgl. resolutioner i danske as
signationssager. 
Anmærkning: Er register til såvel de originale som de 
kommunikerede kgl. resolutioner. 

Pensionsreglement for Civil- og Militæretaterne. 

Civiletatens ordinære reglementer. 
Anmærkning: Omfatter hele Monarkiets civiletat. 

M- og tilgangslister til Civiletatens ordinære regle
menter. 
Anmærkning: Henviser til assignationskontorets to rækker 
afkgl. resolutioner(nr. 101-120og 121-134). Der er for 
de enkelte indførsler henvist til reglementet for det foregåen
de år, og reglementsforandringen er indregnet i reglementet 
for samme år. Arsagen til forandringen er kort anført. 

Designation over reglementerede udgifter ved Civil
etaten. 

Ekstraordinære betalingsreglementer for Civiletaten. 
Anmærkning: Er reglementer for udgifter ved civiletaten, 
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som alene er personlige tillæg og andre tidsbegramsede ud- kretarialet er oversendt til assignationskontoret, men inde-

gifter. Omfatter dels selve uglementerne fra årene 177 5-82 holder for tiden 1778ff tillige kollegiets alm. korrespon-

og dels af og tilgangslister fra årene 177 6-82 (nr. 14 6- dance. 

153 ), hvoifra der er henvist til reglementerne fra samme år. 
196-199 1771-1781 Indkomne breve vedr. Landetaten. 

157 1774-1783 Landmilitæretatens ordinære reglementer m.m. Anmærkning: Indeholder Generalitets- og Kom-

Anmærkning: Reglementerne, der omfatter hele Monarki- missariatskollegiets indtægtsordrer og udgiftsrekvisitioner 

et, er kun bevaret for årene 1777-78 og 1780-83. Fra med bilag, som er behandlet og henlagt som det tilsvarende 

1774 er bevaret et ekstraordinært betalingsreglement for materiale for civiletaten. 

personlige tillæg og andre tidsbegrænsede udgifter. 
200-204 1771-1781 Indkomne breve vedr. Søetaten. 

158 1772-1780 Søetatens ordinære reglementer. Anmærkning: Indeholder Admiralitets- og Kom-

Anmærkning: Reglementerne for 1777 og 1778 mangler. missariatskollegiets indtægtsordrer og udgiftsrekvisitioner 
med bilag, som er behandlet og henlagt som det tilsvarende 

159 1778-1784 Reglementer m.m. vedr. betaling af gældsrenten. materiale for civiletaten. 

Indhold: 
l) Rentebetalingsreglementer for den del af statsgæl- 205-206 1781-1784 Danske referatprotokoller uournaler). 

den, som Finanskollegiet havde overtaget og betalte Anmærkning: Indeholder en journalisering af de indkom-

renterne af, 1779-83, jfr. Overskattedirektionen, kgl. ne danskefinanssager, udgiftsordrer, rekvisitioner m.m. 

resolutioner af10.9.1773 og 11.3.1774 (nr. 4). 2) Af- De journalsager, der gav anledning til forestillinger, ligger 

og tilgangslister til rentebetalingsreglementerne, som bilag til kontorets forestillinger. Med registre. 

1779-84. 3) Finanskollegiets obligationsprotokol 
207-225 1778-84, hvortil der er henvist fra reglementerne. 1781-1784 Danske journalsager. 

Anmærkning: Er i et vist omfang samvis te, men ikke 

160 1774-1785 Obligationsfortegnelser m.m. vedr. gældsmellem- sammenlagte. 

værendet mellem Finanskollegiet og Overskattedirek-
226-238 tionen. 1771-1783 Assignations- og afregningsprotokoller for Hof- og Ci-

viletaten. 

161 1774-1782 Diverse designationer m.m. vedr. reglementerne. Anmærkning: Er kopibøger over udgzfisordrer m.m. til 
Zahlkassen og Den norske Kasse. Med registre. 

162-164 1771-1778 Kommunikerede kollegialresolutioner. 
239-240 Anmærkning: Er sager, som har været genstand for kolle- 1762-1785 Assignations- og afregningsprotokoller for Landeta-

gial behandling og/eller beslutning inden deres oversendelse ten. 

fra sekretariatet til assignationskontoret. Ujournaliserede, Anmærkning: Er kopibøger over udgiftsordrer m.m. til 

men for det meste bilagt sekretariatets journalsager. Ligger Zahlkassen og Den norske Kasse. Uden registre. 

i datoorden efter sekretariatskommunikationernes date-
241-242 

nng. 1766-1787 Assignations- og afregningsprotokoller for Søetaten. 
Anmærkning: Er kopibøger over udgiftsordrer m.m. til 

165-169 1769-1783 Missiveprotokoller/ brevbøger (kopibøger). Zahlkassen og Den norske Kasse. Uden registre. 

170-195 1771-1781 Indkomne breve vedr. Civiletaten. 243-244 1770-1774 Pensionsprotokoller. 

Anmærkning: Anbragt i orden efter de indkomne breves Anmærkning: Er assignations- og afregningsprotokoller 

datering, og i de første år- og da kun for en lille dels vedk. vedr. pensioner til alle etater og til personer i hele Monar-

-journaliserede i sekretariatets journaler, men er ellers kiet. 

ujoumaliserede. Indeholder for størstedelens vedk. ind-
245 

tægtsordm og udgiftsrekvisitioner med bilag, som fra se- 1774 Fortegnelse over pensioner og benådninger. 
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Anmærkning: vedr. betalinger til alle etater og til personer 276-288 1771-1783 Civiletatens reglementer. 
i hele Monarkiet. Anmærkning: Er udskrifter af de dele af Civiletatens ordi-

nære og ekstraordinære reglementer, hvorafTYske assignati-
246 1762-1782 Assignations- og afregningsprotokol vedr. gældsren- anskontor besørgede anvisningen. Indeholder udregninger 

ten. af nettoudbetalingerne, angivelse af udbetalingsterminerne 
Anmærkning: vedrører også den fra Overskattedirek- og henvisninger til assignationsprotokollerne efter regle-
tionen overdragne statsgæld. mente t. 

247 1778-1779 Designationer over indtægts- og udgiftsordrer. 289 1775-1784 Reglementer m.m. vedr. betalingen af gældsrenten. 
Anmærkning: Indeholder rentebetalingsreglementer, regle-

248-253 1770-1784 Indtægtsprotokoller. mentsoplysninger m.m. vedr. statslån optaget i Hertug-
Anmærkning: Er kopibøger over indtægtsordrer til Zahl- dømmerne samt kollegiets tyske obligationsprotokol 1781-
kassen og Den norske Kasse, ofte med angivelse af indtæg- 84. 
ternes anvendelse. Uden registre. 

290-292 1771-1783 Reglementsoplysninger. 
254-266 1771-1782 Assignationsjournaler. Anmærkning: Indeholder diverse kommunikationer vedr. 

Anmærkning: Assignationskontorets kronologiske bog- reglementerne. 
føring af ordrer vedr. reglementerede og ikke-reglementerede 
udgifter samt indtægter i Zahlkassen og Norske Kasse. 293 1773-1780 Kommunikerede kollegialresolutioner. 

Anmærkning: Svarer til kollegialresolutionerne i det Dan-
267 1774-1783 Zahlkammerets kvitteringer for forstrækninger. ske assignationskontor {nr. 162-164). 

Anmærkning: Zahlkammerets kvitteringer for modtage!-
sen af ordrer om at indtægtsføre de "Forstrækninger til 294-297 1768-1783 Brevprotokoller (kopibøger). 
Den kongelige Kasse:for hvilke der derpå er udstedt obli-
gationer (jfr. Reglementer m.m. vedr. betalingen af gælds- 298-304 1768-1780 Koncepter. 
renten 1778-84 {nr 159)). 

305 1768-1775 Auslandisches Correspondence Protocoll Gournal). 
268 1777-1778 Rekvisitionsjournal. Anmærkning: Indeholder kopier af krediteringer af uden-

Anmærkning: journaliserer indkomne rekvisitioner og an- landske betalinger og andre ordrer til agenter i udlandet og 
meldels er. Hertugdømmerne. 

268a 1712-1880 Sager vedr. det danske diplomati. 306 1769-1772 Tysk referatprotokol, litra A. Gournal). 
Anmærkning: Indeholder udgiftsbilagfor diverse gesandt- Anmærkning: Er grundlagt i Det tyske Rentekammer, TY-
skaber. ske assignationskontor ogjournaliserer i tiden efter Finans-

kollegiets oprettelse de fra kollegiets sekretariat oversendte 

III. Tyske assignations- og bogholderkontor. 
assignationssager vedr. Hertugdømmerne og udlandet. 

307-310 1769-1772 Tyske journalsager. 
Kontoret forvaltede anvisningsvæsenet for Hertugdømmtrne og udlandet. Kontoret forenedes Anmærkning: Er i mange tilfælde journaliseret både i se-
23.4.1781 med Danske Assignations- og Bogholderkontor (se tktte ovf). kretarialet og i assignationskontoret. 

269-275 1772-1783 Forestillinger og kgl. resolutioner. 311 1773-1781 Breve fra Tyske Kancelli. 
Anmærkning: Intkholder såvel kommunikationer af kgl. 
resolutioner på Finanskolkgiets og andre styrelsers forestil- 312 1 n3-1781 Breve fra Rentekammeret 
linger som originale resolutioner på de i TYske assigna-
tionskontor udfærdigetk forestillinger. 313-317 1m-1781 Rentekammerrekvisitioner. 
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318 1773-1781 Breve fra Komrnercekollegiet og Generaltoldkamme- 343 1774-1779 Breve fra kassen i Kiel. 
ret. Anmærkning: Indeholder korrespondance vedr. betalinger, 

oveiførsier m.m. med kasserer Hane (svarende til: Breve 
319 1775-1781 Breve fra Skatkammeret .fra Denslesvig-holstenske Kasse, nr. 335-336). 

320 1773-1781 Breve fra Overskattedirektionen og Departementet 344 1774-1779 Kiel-kassens ugeekstrakter. 
for de udenlandske Affærer. 

321 1773-1781 Breve fra Komrnissariatskollegierne. 345 1774-1179 Kiel-kassens månedsekstrakter. 

322-323 1771-1781 Breve fra diverse myndigheder i Kongeriget og Her- 346-347 1771-1775 Breve og ugeekstrakter fra kassen for Oldenborg og 
tugdømrnerne. Delmenhorst 
Anmærkning: Indeholder bl.a. sager vedr. kontororden 
m.m. 348 1772-1775 Breve fra kassen i Altona. 

324-325 1781-1783 Tyske referatprotokoller, litra A-B. Gournaler). 349-361 1771-1783 Assignationsprotokoller for Civiletaten. 
Anmærkning: Med assignationskontorernes sam- Anmærkning: Er kronologisk førte kopibøger over udgiftsordrer. 
menlægning i maj 1781 påbegyndtes igen en egentlig jour-
nalisering af de tyske breve. Fortsættes i Finanskassedirek- 362 1769-1778 Assignationsprotokol for Land- og Søetaten. 
tionens assignationskontor (nr. 761-). Indeholder foruden 
samvisninger også henvisninger til anden anbringelse i 363-373 1771-1783 Assignationsprotokoller for Civiletaten uden for reg-
kontoret. lementet. 

Anmærkning: Er kronologisk førte kopibøger over udgifts-
326-334 1781-1783 Tyske journalsager. ordrer udstedt uden for reglementet. Med registre. 

335-336 1773-1781 Breve fra Den slesvig-holstenske Kasse. 4. 374-386 1771-1783 Assignationsjournaler. 
Anmærkning: Indeholder korrespondance vedr. betalinger, Anmærkning: Assignationskontorets kronologiske bog-
oveiførsier m.m. med kassen, som indtil1779 benævntes føring af ordrer vedr. reglementerede og ikke-reglementerede 
Kassen i Rendsborg. En stor del af brevene er promemo- udgzfter og indtægter i De Slesvig-holstenske Kasser. 
n·er, designationer etc. vedr. kreditiver eller kviuen·nger på 
afholdte eller forestående udgifter, på grundlag af hvilke as- 387 1778-1780 Designationer over indtægts- og udgiftsordrer. 
signationerne er udstedte. 

388 1772-1774 Gagebog for officererne i Hertugdømmerne. 
337-339 1770-1784 Den slesvig-holstenske Kasses månedsekstrakter. 

Anmærkning: Specifikationer af de månedlige indtægter 389 1774-1783 Renteberegningsprotokol. 
og udgifter. Anmærkning: Vedrører renterne af den .fra Overskattedi-

340 1771-1782 
rektionen overdragne gæld. 

Den slesvig-holstenske Kasses ugeekstrakter. 
Anmærkning: Er opsummen·nger af de ugentlige indtægter 390 1774-1778 Agent Schneiders beregninger af udenlandske beta-
og udgifter med angivelse af kassebeholdningen ved ugens lin ger. 
udløb. Anført er tillige det i kassen værende provenu af ek-
straskatten i henhold tilforordning af23.9.1782. 

341-342 
Iv. Hoved- og kontrabogholderkontoret 1771-83. 

1762-1781 Den slesvig-holstenske Kasses ekstraskatteregnskaber. 
Anmærkning: l særligt læg i nr. 341: Regnskaberne for Kontoret bogførte indtægter .fra alle Monarkiets oppebørselsmyndigheder og udgifter til civiletaten 
skatteoppebørsel i De pliinske Lande (J 762-65), som ind- for hek Monarkiet. Endvidere kontrajournaliseredes indtægter og udgifter til alle Monarkiets kas-
betaltes til det schimmelmannske kontor i Hamborg. ser vedr. både Civiktaten og De militære Etater. 
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391-403 

404-420 

421-422 

423 

424-439 

440-446 

447 
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1771-1783 

1771-1783 

1774-1775 

1774-1782 

1771-1783 

1772-1778 

(1764) 
1771-1782 

Hovedindtægtsbøger. 
Anmærkning: Er inddelt i indtægtskonti for alle Monarki
ets oppebørselsmyndigheder. På de enkelte konti er det op
pebårne debiteret og det viderebetalte krediteret. 

Hovedudgifts bøger. 
Anmærkning: Er inddelt i konti for alle Monarkiets udgif 
ter til Civiletaten, hvor det reglementerede og det ved kgl. 
resolution bevilgede er krediteret og det assignerede er debi
teret. Bagi: Ukonterede udgiftsjournaler for Land- og Søe
taten. 

Kreditorbog for de fra Overskattedirektionen til Fi
nanskollegiet overdragne kreditorer 1-11. 
Indhold: 
Pk. 421: I Dansk-norske kreditorer. Pk. 422: II Tyske 
kreditorer. 

Kontinuationsgældsregister. 
Anmærkning: Vedrører den fra Overskattedirektionen i 
1771 overtagne statsgæld. 

Kontrajournaler. 
Anmærkning: Indeholder kontorets kontrajournalisering 
af indtægts- og udgiftsordrer til alle Monarkiets kasser 
vedr. alle etaters indtægter og udgifter. 

Indtægts- og udgiftsberegninger. 
Anmærkning: Indeholder årsregnskaber, "Beregninger" 
over såvel de kgl. ordinære og ekstraordinære indtægter fra 
hele Monarkiet som de ordinære og ekstraordinære udgifter 
til alle etater, og indeholder desuden balanceopstillinger. 

Diverse ekstrakter m.m. 
Anmærkning: Indeholder diverse ekstrakter, kalkulationer, 
balancer, beregninger m.m. vedr. de kgl. indtægter og ud
gifter. 

FINANSKOLLEGIET 1784-1816 
Proveniensnummer 399 

Den overordnede bestyrelse af finanssagerne, som fra 1772 havde været delt mellem Den 
ekstraordinære Finanskommission af29.10.1772 og Finanskollegiet, overgik 2.6.1784 til 
et nyt Finanskollegium, som alene fik bemyndigelse til at gøre forestillinger i finanssa
ger, herunder i alle sager vedr. betalinger uden for reglementerne. Det nye kollegium fri
toges for finanskasseforretningerne m.m., som overgik til Finanskassedirektionen. Uden 
for det nye Finanskollegiums sagområde var fortsat de statsgældssager m.m., som hen
hørte under Overbankdirektionen, Skatkammerdirektionen og Generalpostamtet Til 
gengæld skulle kollegiet høres i alle kammer- og finanssager, som direkte eller indirekte 
vedrørte finansvæsenet 9.2.1816 forenedes Finanskollegiet og Finanskassedirektionen 
og blev til Finansdeputationen. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877, s. 84-88. A.D. Jørgensen (udg.): Rege
ringsskiftet 1784, 18 8 8, s. 294-305. Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik i årene efter 
1784, I, 1968, s. 141.ff. 

SEKRETARIATET. 

Kollegiet havde kun et kontor til at varetage sine ekspeditioner. 

1-71 1784-1816 

71a,b,c 1786-1816 

Forestillinger med kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Hver protokol er forsynet med register. Fore
stillingerne er fortløbende nummereret inden for hvert år. 
Hertilfindesfortegnelser forårene 1786-93 og 1801-16 
(nr. 71 a, b, og c). Protokollerne indeholder tillige kgl. re
skripter påført journalnummer, der henviser til kollegiets 
journal. Fra 1807 til1808, mens Kronprins Frederik på 
grund af krigen var ved hæren i Hertugdømmerne, var der 
af kollegiet oprettet en særskilt afdeling i Kolding og senere 
Rendsbarg med egen sagsdannels e; protokollerne 1807-08 
(nr. 47 og 49) hører til her. 1812-16 er protokollerne delt i 
to serier, benævnt A og B. Serie A (nr. 60, 61, 64, 65, 
68, og 70) indbefatter alle sager vedr. Danmark, Norge, 
Færøerne, Island og kolonierne, som ikke er anfort under 
serie B. Serie B (nr. 62, 63, 66, 67, 69 og 71) indbefatter 
alle sager vedr. Hertugdømmerne, affattet på tysk. Endvi
dere sager ang. udenlandske lån, civile og militære pen
sionssager, gage- og gratialesager, alt vedr. forestillinger om 
reglementets forøgelse, sager vedr. rang- og procentskats ef 
tergivelse, spillekort samt lottoen i København og Altona. 

Fortegnelser over forestillinger. 
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72 1784-1787 Sager vedr. Finanskollegiets og Den overordentlige Fi- 79 1802-1816 Fragmenter og koncepter til forestillinger. 

nanskommissions oprettelse. 
Anmærkning: Med indlagt udførlig indholdsfortegnelse. 80 1784-1816 Kgl. reskripter, resolutioner m.v. 

73 1812-1813 Sager vedr. forhandlingerne ang. forandringen i pen- 81 1805-1813 Kgl. reskripter og resolutioner ang. diverse finanssa-

gevæsenet. ger. 
Anmærkning: Finanskollegiets samling af kgl. reskripter, 
forestillinger og kgl. resolutioner om pengereformen 82 1813-1815 Møstings forestillinger. 
5.1.1813, hvorved Kurantbanken nedlagdes og Rigsban- Anmærkning: Forestillinger med bilag påfort originale kgl. 
ken oprettedes. Sagerne udgør en særskilt gruppe uden for resolutioner. 
de almindelige rækker. 

83 1802-1816 Konceptforestillinger. 

74 1813 Finansdeputationens forestilling ang. overslag for 

1813. 84 1784-1816 Trykte forordninger, plakater, bekendtgørelser m.v. 

75 1815 Bilag til forestillingen af 19.10.1815 ang. finansbesty- 85-145 1784-1811 Missiveprotokoller (kopibøger) nr. 1-61. 

relsens beskaffenhed. Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Protokollerne 
Anmærkning: Finanskollegiets samling af kgl. reskripter, er forsynet med registre. Ud for den enkelte korrespondance 
forestillinger og kgl. resolutioner om finansforvaltningsre- kan der være en henvisning til den pågældende sag i jour-
formen 9.2. 1816. ~d reskript af 5. 5.1814 nedsattes en nalen (nr. 146-201). 
kommission bestående af fire gehejmestatsministre, nemlig 
j. G. Moltke, E. Schimmelmann, C. D. Reventlow og N. 146-201 1784-1811 Journaler. 
Rosenkrantz, med den opgave at udarbejde forslag til Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso-
forenkling af regeringsopgaverne, især finansstyrels en. lutioner. Protokollerne er forsynet med registre og sagerne 
Kommissionens forslagforelå i form af fire forestillinger af er samvist med oplysninger om tilakterede bilag. 
19.10., 8.11., 15.11., og 22.11.1815 (se nr. 77), hvilke 
blev grundlaget for finansforvaltningsriformen. Desværre 202-814 1784-1811 Journalsager. 
findes ingen forhandlingsprotokoL Sagerne udgør en Anmærkning: På trods af samvisningen i journalerne er 
særskilt gruppe uden for de almindelige rækker. Se Harald sagerne henlagt hver for sig i den pågældende nummeror-
Jørgensen: Finansforvaltningens Omdannelse i 1816. den. I hver sag er placeret en kopi af de afsendte skrivelser, 

H. T. 10. rk.! 1930-31. fra hvilke der er henvisning i kopibøgerne (nr. 85-145). 

76 1815 Bilag til forestillingen af 8.11.1815 ang. finansbesty- 815-822 1812-1816 Missiveprotokoller (kopibøger) A. 

reJsens simplifikation. Anmærkning: Som nr. 85-145. 
Anmærkning: Som nr. 75. Se også anmærkning til nr. 1-71 

77 1814-1816 Reskripter og resolutioner af1814, 1815 og 1816 ang. 823-830 1812-1816 Journaler A. 

finansbestyrelsen. Anmærkning: Som nr. 146-201. 
Anmærkning: Som nr. 75. Se også anmærkning til nr. 1-71. 

78 1784-1815 Kgl. reskripter til og forestillinger fra kollegiet. 831-918 1812-1816 Journalsager A. 
Anmærkning: Indeholder forestillinger, hvoraf nogle er ori- Anmærkning: Som nr. 202-814. 
gina/e, tildels med bilag, som ikke har fået kgl. resolution 
og deifor ikkefindes i rækken afforestillinger med kgl. re- 919-926 1812-1816 Missiveprotokoller (kopibøger) B. 

solutioner (nr. 1-71). Anmærkning: Som nr. 85-145. 
Se også anmærkning til nr. 1-71. 
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927-934 1812-1816 

935-1022 1812-1816 

1023-1024 1807-1808 

1025-1026 1807-1808 

1027-1035 1807-1808 

1036 1784-1806 

1037-1041" 1784-1805 

1042 1806-1812 

1043 1809-1811 

1044-1045 1813 

1046 1814-1815 

1047 1815-1816 

1048-1049 1800-1814 

106 

Journaler B. 
Anmærkning: Som nr. 146-201. 
Se også anmærkning til nr. 1-71. 

Journalsager B. 
Anmærkning: Som nr. 202-814. 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger) for afd. i Kol
ding og Rendsborg. 
Anmærkning: Se anmærkning til nr. 1-71. 

Journaler for afd. i Kolding og Rendsborg. 
Anmærkning: Se anmærkning til nr. 1-71. 

Journalsager for afd. i Kolding og Rendsborg. 
Anmærkning: Som nr. 202-814. 

Protokol for tabellariske oversigter over den kgl. kas
ses indtægter og udgifter samt over gældens beløb. 

Balancer, beregninger og ekstrakter over statens ind
tægter og udgifter. 

Efterretninger om statens indtægter og udgifter. 
Anmærkning: lndeholdu bl.a. bilag til balanciforestillin
ger for de nævnte år. 

Konceptfortegnelser over ekstraordinære indtægter og 
udgifter i 1803-05 og 1810-11. 

Efterretninger om statens indtægter og udgifter. 
Anmærkning: Indeholdu sammenregninger, oversigter 
samt indberetninger fra andre dele af forvaltningen m.m. 

Budgetoverslag og efterretninger om statens indtæg
ter og udgifter. 

Møstingiana ang. statsudgifternes bestemmelser 
(mangler). 
Anmærkning: j. S. Møsting var l. deputeret for Finans
kollegiet med titel affinansminister 1813-42. 

Fortegnelse over de kgl. aktiver. 
Anmærkning: Fortegnelser over debitorer med regnskabs
oplysninger 1800-04 og 1814. 

1050 1806 

1051-1052 1784-1818 

1053 u.år 

1054 u.ar 

1055-1058 1804-1815 

1059 1813-1814 

1060-1063 1809-1815 

1064-1065 1786-1813 

1066 1786-1804 

1067-1069 1793-1813 

Sagen vedr. købet af godset Wellingsbi.ittel i Holsten. 
Anmærkning: Registrerede ældre dokumenter vedr. godset 
er vedlagt. 

Sager vedr. skattevæsenet. 

Schimrnelmannske koncepter vedr. skattevæsenet. 
Anmærkning: E. Schimmelmann var l. deputeret for Fi
nanskollegiet 17 8 4-1813. 

Afhandlinger og betænkninger vedr. skattevæsenet. 
Anmærkning: Indeholder bl.a. en afhandling af Ove Mal
ling, "Om Skattevæsenet i Danmark, Norge og Hertug
dømmerne samt dertil hørende Lande"' ca. IBI O. 

Ansøgninger om eftergivelse af rang- og procentskat 
Gournalsager). 
Anmærkning: Sagerne er journaliseret i kollegiets journa
ler (nr. 185-20 l og 927-934). 

Amtsstuernes indberetninger ang. de af forordnin
gerne af 14. og 25.10.1813 erlagte procentafgifter. 

Journalsager og regnskaber vedr. spillekort. 
Anmærkning: Sager ang. stemplinger ogforhandlinger af 
spillekort, journaliseret i kollegiets journaler (nr. 19 5-20 l 
og 927- 934). Øverst i nr. l 060 regnskaber over forhand
lingen i Danmark og Norge i 1806. 

Schimmelmanniana indeholdende kgl. reskripter og 
resolutioner vedr. lån til enkelte personer og firmaer. 
Indhold: 
Pk. 1064: Lån til Ahlefeldt-Laurvig. Ahlefeldt-Borg
horst. Amsinck. Augustenborg. Baudissin. Blome. 
Bolten. Brandis. Braunschweig-Oels. Brown. Buch
wald. Pk. 1065: Lån til Christmas. Terborg & Co. Der
nath. Eggers. Hauch. Holstein. Moltke. Reiche. 
Reuss. Schioldborg. Waltersdorff. Warendorf. Wood 
&Co. 

Sager vedr. kammerherre Wachters gæld til den kgl. 
kasse m.v. 

Schimmelmannske papirer vedr. Peschiers gæld til 
den kgl. kasse. 
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1070-1072 1784-1814 Efterretninger vedr. statsgælden samt Schimmel- 1085 1803-1814 Schimmelmanniana indeholdende kgl. reskripter og 
mannske papirer vedr. statsgæld og statslån. resolutioner m.v. vedr. bankolånene. 
Anmærkning: Indeholder bl.a. (i nr. l 070) Finanskolle-
gietsforestilling af28.6.1785 om statsgældens tilstand og 1086-1087 1811 Sager vedr. bankolånet i København af25.9. 1811. 
afbetaling samt ekstrakt af en tilsvarende forestilling af 
28.3.1787. Dertil (i nr. l 071) fortegnelser over kreditorer 1088 1811 Sager vedr. bankolånet i Al ton a af 23 .11. 1811. 
og debitorer med regnskabsoplysninger. 

1089-1099 1784-1812 Finanskollegiets obligationsprotokoller nr. 1-11 (ko-
1073-1075 1781-1818 E. Schimmelmanns korrespondance vedr. statslånene pibøger over kgl. udfærdigelser). 

i Holland. Anmærkning: Kronologisk førte kopibøger over den kgl. 
Anmærkning: Ordnet i læg efter adressat og omfattende udfærdigelse, dvs. tekst, på obligationerne. Indeholder des-
modtagne breve samt kopier af afsendte. Derudover diver- uden kopier af kgl. garantier, forsikringsakter og bestal-
se beregninger. finger, med register. 

1076 1786-1787 Kopibog over E. Schimmelmanns korrespondance 1100 1782-1816 Fortegnelser og kvitteringsprotokoller over kgl. obli-
med Heinrich i Amsterdam. gationer 1782-1800. lnterimsprotokol over obligatio-
Anmærkning: Indeholder kopier af Schimmelmanns breve ner, forordninger m.v. 1807-08. Fragment af kopibog 
til Heinrich og omvendt. Heinrichs originale breve findes i vedr. forskrivninger, obligationer og skøder 1813-16. 
nr. 1077. 

1101 1785-1814 Subskriptions- og trækningsbøger m.v. til det i for-
1077 1785-1797 Sager vedr. Tuites vestindiske gæld til Ter Borch i Arn- ordningen af 8.7.1785 2% og 4% annuitetslån. 

sterdam. 
Anmærkning: Heri E. Schimmelmanns brevveksling med 1102 1789 Københavnske interessenters reverser for annuitetslån 
Tuite, Heinrich og W&od. af 1789. 

1078-1079 1782-1823 E. Schimmelmanns korrespondance m.v. vedr. for- 1103 1790-1792 Danske annuitetsregnskaber. 
handlinger om sachiske, hessiske m.fl. tyske stats-
lån. 1104 1788 Fortegnelser m.v. over de d. 15.8.1788 udstedte obli-

gationer for det i samme år i Hertugdømmerne åbne-
1080 1782-1812 M E. Schimmelmanns korrespondance vedr. lånene de lån. 

i Schweitz og Genua. 
1105 1789 Regnskab og sager vedr. annuitetslånet i Hertugdøm-

1081 1787-1811 Sager vedr. Genualånene af 1788. meme 1.5.1789. 

1082 1801-1817 Sager vedr. de genuesiske lån. 1106 1791-1840 Designationer over de subskriberede summer i det af 
Anmærkning: Heri H. Schubarths brevveksling med E. 1.5.1789 åbnede annuitetslån med trækningspro to-
Schimmelmann og}. S. Møsting. Herman Schubart be- koller. 
stred fra 18 O l forslullige dipwmatiske og handelspolitiske 
poster i Italien. 1107 1787 Generalbalance og designation med bilag over Det 

østersøisk-guineiske Handelsselskabs ejendele i an-
1083 1785-1815 E. Schirnrnelmanns korrespondance og forhandlinger ledning af dets overdragelse til Finanskollegiet. 

om statslån i Paris, London og Petersborg. Anmærkning: Indeholder ved siden af regnskaberne omfatten-
de fortegnelser over handelsselskabets inventar og især varer 

1084 1785 Konceptdokumenter vedr. annuitetslån i Hertug- på såvel takkellofot i København som i de oversøiske pakhu-
dømmeme. se. Desuden regnskaber over skibsbyggeriet på selskabets værft. 



1108 1787-1811 Trækningsprotokol over obligationer udstedt af Det 1126 1813 Fragmenter af deputeret i Det vestindisk- guineiske 

østersøisk-guineiske Handelsselskab 11.6.1736. Rente- samt Generaltoldkammer F. Stouds papirer 
vedr. Finanskommissionen af 17.7.1813 og de danske 

1109-1110 1788-1812 Trækningsprotokoller til indløsning af Det østersøisk- fmanser. 

guineiske Handelsselskabs aktier og obligationer af Anmærkning: Indeholder Stouds breve til grev F. Moltke 
1.7.1787. om kommissionens forhandlinger. Desuden l. deputeret i 

Rentekammeret Peter Wormskiolds koncepter ang. forskel-

1111 1811 Trækningsprotokol for Det østersøisk- guineiske Han- lige finansforhold, som angår kommissionen. 
delsselskab obligationer. 

Årsoversigter med bilag &a Bankkontoret i Køben-1127-1132 1784-1810 

1112 1797-1801 Regnskab over udbetalt kapital og rente af Det øster- havn ang. dets mellemværende med Finanskollegiet 

søisk-guineiske Handelssselskabs obligationer a 75 rbd. 
1133 1808 Promemoria fra Bankkontoret i Altona om penge-

1113 1794 Subskriptionsprotokol over lånet i Altona efter kgl. cirkulationen mellem den danske stats provinser. 

resolution af 16.4.1794. (Mangler). 

1114 1809-1814 Schimmelmanniana, indeholdende kgl. reskripter og 1134 1809-1812 Forsendelsen af guld og sølv fra Bankkontoret i 

resolutioner m.v. ang. kurs-, bank- og kreditvæsenet København til Bankkontoret i Altona. 

1115-1116 1780-1830 Schimmelmannske korrespondancer vedr. finans- og 1135-1136 1809-1881 Ujournaliserede ansøgninger om bortsendeise fra 

bankvæsen. København af guld og sølv. 

Indhold: Anmærkning: Den 8.3.1809 var det blevetforbudt at ud-

Pk.1115:Danske og norske korrespondenter ordnet i fore ædelmetaller, møntede eller umøntede, såvel fra Sjæl-
lægfor hver korrespondent. 1784-1825. Pk.1116: Kor- land som fra Jylland og Fyn, med mindre dispensation op-
respondenter i Hertugdømmerne og udlandet ligele- nåedes. Ansøgningerne herom er fra privatpersoner og dre-

des ordnet i læg. 1780- 1830. jer sig om mængder ned til en enkelt teske. Se Marcus Ru-
bin: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks Hi-

1117-1120 1780-1830 Diverse schimmelmannske udarbejdelser vedr. finans- storie. 1892. s. 221 ff. 
bank- og skattevæsen. 
Indhold: 1137 1788-1801 Schimmelmannske sager ang. Speciesbanken for Dan-

Pk. 1117-1119: Egenhændige koncepter. Pk. 1120: mark og Norge. 

Dankwarts oversættelser og renskrifter. 
Anmærkning: F. K. E. T. K. Dankloart var Schimmelmanns 1138 1788 Dokumenter henhørende til forestillingen om Den 

privatsekretær. slesvig-holstenske Speciesbanks oprettelse. 

1121-1122 1784-1818 Diverse afhandlinger, planer og forslag m.v. vedr. 1139 1787-1795 Sager ang. kapitaler modtaget i statskassen imod liv-

finanserne og bankvæsenet. rente. 

1123 1792 Bilag til kursoperationerne. 1140 1790-1812 Sager ang. tontiner og livrenteanstalter m.v. 

1124 1810-1814 Sager ang. pengevæsenet i Hertugdømmerne inde- 1141 1795-1799 Sager vedr. Den almindelige Forsørgelsesanstalt af 

holdende Det slesvig-holstenske Kancellis korrespon- 1795. 

dance med Finanskollegiet. 
1142 1765-1802 chimmelmarmske papirer vedr. Det østersøisk-guineiske 

1125 1812-1813 Kabinetssekretær P. C . Jessens papirer vedr. finanser- Handelsselskab og de danske besiddelser på Guinea. 

ne og pengeforandringen. 
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1143 1768-1814 Schimmelmannske papirer vedr. Det vestindiske ninger fra legationsråd, konsul J. Meyer i St. Peters-

Kompagni og den vestindiske handel. borg. Pk.1157: Korrespondancer med kollegier og au-
toriteter. 

1144 1792-1794 Papirer og dokumenter vedr. kolonien Frederiksno-
p el. 1158 1809 Kgl. reskripter, forestillinger og korrespondancer m.v. 

ang. komforsendelser fra Østersøhavnene til Norge. 

1145 1810-1813 Schimmelmannske korrespondance og akter ang. det Anmærkning: Med vedlagt instruktion for C. F. Schmidt-

ved kommitteret i Generallandøkonomi- og Kom- Ph iseldeck og cirkulære til konsulerne. 

mercekollegiet C. F. Schmidt-Phiseldeck i Hamborg 
negotierede lån og Heckscher og Co's forretninger 1159 1810-1812 Komindkøb og komekspeditioner fra Hertugdøm-

vedr. den vestindiske handel. roerne, sign. 24. 

1146 1781-1790 Schimmelmannske papirer vedr. a) Det forenede Han- 1160 1809-1815 Norges providering, sign. 5-7. 

dels- og Kanalkompagni og b) Kanalkompagniet og Indhold: 

Glasmagasin et. Komekspeditionerne ved Ryberg og Co., 1810-15. S a-
ger vedr. komforskrivning fra Rostock, med kgl. reso-

1147 1781-1819 Schimmelmannske papirer vedr. Den grønlandske lution af 8.11.1812. Prahls sendeise til Holland og 

Handels direktion, det grønlandske og norske fiskeri komudførslen til Bergen 1809f. 

og Det altonaiske Fiskeri- og Handelsinstitut 
1161 1809-1813 Norges providering, sign 8-9. 

1148 1806-1812 Schimmelmanniana indeholdende kgl. reskripter og Anmærkning: Indeholder sager vedr. kartojfelekspedi-

resolutioner ang. Det asiatiske Kompagni. tionen ved Witt og Co. i Gluckstadt, 1803-13. Korn- og 
saltindkøb i Liebau, 1812-13. 

1149 1789-1792 Kolonien Frederiksnopels regnskab. 
1162 1812-1813 Norges providering, sign 10-11. 

1150 1788-1803 Schimmelmannske udarbejdelser og papirer vedr. fri Indhold: 

komhandel, kornmagasiner, komtørring og kompri- Reskript ang. grev Trampes eventuelle rejse til Eng-

ser. land 2.4.1812. Sager vedr. komekspeditionen fra Eng-
land til Trondhjem, 1812-13. 

1151 1801 Schimmelmannske sager ang. justitsråd Graves sen-
deJse til St. Petersborg for at gøre indkøb af kom fra 1163 1812-1814 Schimmelmanns forhandlinger med Jochum Moller 

de kejserlige magasiner. i Stordorff ang. indkøb af kom til Norges provide-
nng. 

1152 1812-1815 Schirnmelmanniana indeholdende kgl . reskripter og 
resolutioner m.v. ang. komforsyning og komoplag. 1164 1808-1814 Diverse Schimmelmannske breve og koncepter ang. 

komhandelen og Norges providering. 

1153 1785-1807 Korrespondancer og forhandlinger ang. forskellige 
indkøb afkom for kgl. regning til Norges providering. 1165-1167 1808-1815 Schimmelmanniana ang. Wexelsens sendeise til Nor-

ge for at købe kolonialvarer og norske produkter. 

1154-1157 1803-1815 Sager ang. kornindkøbene og komekspeditionerne fra Indhold : 

Arehan gel. Pk. 1165: Kgl. reskripter og resolutioner med tilhøren-

Indhold: de ekspeditioner, 1808-15. Heri W exeisens instruktion. 

Pk. 1154: Kgl. reskripter og resolutioner. Koncepter Pk.1166: Korrespondance og regnskabssager 1808 f. 

til forestillinger og betænkninger. Rapporter fra og Pk.1167: Korrespondance og regnskabssager, 1810-15 

breve til Bioroe i t. Petersborg. Pk. 1155: Breve fra samt diverse udaterede papirer, bl.a. fortegnelser over 

og til Prin en afHessen. Pk. 1156: Beretninger og reg- prisedømte skibe. 
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1168 1810-1814 Schimmelmanniana vedr. kolonialvarehandelen og kolonialvarer i Hertugdømmerne. 
statens forhold til denne. 
Anmærkning: Indeholder kgl. reskripter og resolutioner 1181 1813 Sager vedr. Kurantbankens Realisationskommission. 
med tilhørende ekspeditioner, kommissionsakter m. v. 

1182 1807-1816 Papirer vedr. tilsynet med annuitetsbeviserne. 
1169 1812 Akter vedr. det kgl. reskript til E. Schimmelmann 

15.5.1812 ang. en kolonialvareleverance fra von 1183 1808 Schirnmelmannske sager og koncepter ang. den fran-
Deuns Eube og Co. ske armes ophold i Hertugdømmerne. 

1170 1785-1815 Schimmelrnanniana vedr. Pierre Peschier og Huset Pe- 1184 1816-1827 Sager vedr. privilegier og monopoler. 
schier og Co. i København (mangler). 

1185 1773-1788 MJohan Zoegas embedspapirer. 
1171 1808-1814 Schimmelmanniana vedr. saltsager. Anmærkning: Deputeret i Finanskollegiet 1784-88. 

Anmærkning: Indeholder kgl. resolutioner, forestillinger, 
korrespondancer og regnskaber. 1186 1784-1813 M Carl Wendts embedspap irer. 

1172 1809-1813 Schimmelrnanniana vedr. undersøgelsesrejser og ud-
Anmærkning: Deputeret i Finanskollegiet 1784-1813. 

gifter til brænding af tørvekul. 1187 1784-1813 M Ernst Philip Kirsteins embedspapirer. 
Indhold: Anmærkning: Deputeret i Finanskollegiet 1809-16. 
Kgl. reskripter og resolutioner vedr. arkitekt Alms-
tadts rejser og udgifter i forbindelse med hans un- 1188-1189 1793-1819 Christian Birchs embedspapirer. 
dersøgeise og eksperimenter med brænding af tørve- Anmærkning: Deputeret i Finansdeputationen. Fængslet 
kul. En virksomhed der var understøttet af Finans- for underslæb 1820. Se også Statsgældsdirektionen nr. 
kollegiet. 2203. 

1173 1814-1816 Brændeoplagskontorets indberetninger med diverse 1190 1812-1816 M]onas Collins embedspapirer. 
regnskabssager. Anmærkning: Assessor i Finanskollegiet 1812-16. 

1174 1807 Dokumenter ang. opbevaring af Finanskollegiets pa- 1191-1195 1809-1810, 
pirer og bøger under Københavns bombardement. 1813-1815 Diverse regnskabsprotokoller. 

1175 1807 Dokumenter ang. skadeserstatning for de ved Kø ben-
havns bombardement afbrændte bygninger. 

1176 1784-1814 Ujournaliserede breve og ansøgninger. 

1177 1814-1816 ]. S. Møstings korrespondance vedr. det danske auxi-
liærkorps. 

1178 1785-1813 Varia: Kasserede ekspeditioner 1785-86 og tilbage-
komne kommunikationer 1809-13 m.v. 

1179 1799-1802 Sager vedr. salg af franske priseskibe i Norge. 

1180 1815-1819 Schirnmelmanniana indeholdende sager vedr. Over-
direktionen for det i henhold til forordning af 
28.5.1811 oprettede Interessentskab til realisation af 
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FINANSKASSEDIREKTIONEN 1784-1816 
Proveniensnummer 400 

2.6.1784 overgik finanskasseforretningerne, herunder ekspeditionssagerne vedr. den ak
tive og passive statsgæld fra Finanskollegiet til et nyt kollegialt organ: Finanskassedirek
tionen, som fik en underordnet stilling i forhold til det samtidig udnævnte, nye Fi
nanskollegium, og som derfor ikke fik myndighed til at afgive forestillinger til kongen. 
Den nye direktion kom til at forestå anvisningsvæsenet og statsbogholderiet og iøvrigt 
"alt, hvad betræffer den besynderlige Forvaltning afMønt-, Kasse- og Pengesager", for så 
vidt denne ikke var henlagt under bankkontorerne. 

Litteratur: Se Finanslwllegiet 1784-1816. 

L ASSIGNATION~ OG BOGHOLDERKONTORET 
(FRA 1812: l. ASSIGNATION~ OG BOGHOLDERKONTOR). 

Assignationskontoret havde fortsat en afdeling for de dansk-norske sager og en for de 
tyske og udenlandske, som hver for sig var arkivdannende. 1.6.1812 (kgl. resol. 16.4.) 
deltes kontoret i 2 kontorer. Det hidtidige kontor blev til l. Assignations- og 
Bogholderkontor med den funktion at opstille civilreglementet og, for Danmark og Nor
ges vedkommende, udfærdige alle beregninger og anvisninger over de efter civilregle
menterne og andre kgl . resolutioner bevilgede civile gager og pensioner. Ved omdan
nelsen af finansforvaltningen 9.2.1816 blev kontoret til Bogholderkontoret for Civil
reglementet og Den aftagende Pensionsliste i Finansdeputationen. 

l . Dansk norske sager. 

1-25 1785-1815 

26-58 1784-1816 

Kommunikerede kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Indeholder lwpier af kgl. resolutioner, lwm
munikeret d.v.s. oversendtfra Finanskollegiet, Rentekam
meret m.m. Resolutionerne er af kongen afgivet som svar 
på forestillinger indsendt fra disse forvaltninger og er såle
des til oplysningfor direkjionen. Resolutionerne er journa
liseret på linie med andre indgåede skrivelser i rrferatproto
lwlleme (nr. 146-170}. Foran i hver pakke er placeret en 
registratur over de i pakken indeholdende resolutioner, som 
dertil er forsyJZet med et særligt nummer, hvilket der henvi
ses til i rrferatprotolwllen under det almindelige journal
nummer. 

Udgiftsreglementer for civiletaten. 
Anmærkning: Reglementerne er udgiftsbudgetter over løn
ninger, pensioner og vartpenge m. v. med oplysning om 
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hvad der tilkommer hver enkelt navngiven person. Inde- 146-170 1784-1815 Danske referatprotokoller Gournaler). 
holder desuden uspecificerede udgiftsbeløb tildelt diverse Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 
forvaltninger. Ordnet efter institutioner. skrivelser med resolutioner. Sagerne er samvist indtil marts 

1802. Register i hver protokol. Referatprotokollen fortsæt-
59-85 1784-1816 M- og tilgangslister til civilreglementet ter fra ultimo 1815 i nr. 152Z Referatprotokol for Boghol-

Anmærkning: Er rettelser til civiletatens udgiftsreglement. derikontoret for Civilreglementet under Finansdeputatio-
nen 1816-48. (Se denne). 

86-89 1782,1784-1813 Statistisk oversigt over det ekstraordinære civilregle-
ment. 171 1801-1805 Missiveprotokol vedr. be~ente i finanskontorerne. 
Anmærkning: Oversigter over reglementsudgifterne over Anmærkning: Kopier af skrivelser om personaleforhold 
en årrække. adresseret til FinanskoUegiet. Kun få indførsler med regi-

s ter. 
90-95 1782-1812 Statistisk oversigt over civilreglementet for Danmark. 

172-544 1784-1816 Danske joumalsager. 
96-99 1782-1813 Statistisk oversigt over civilreglementet for Norge og Anmærkning: Sagerne henligger hver for sig i den pågæl-

Hertugdømmerne m.m. dende nummerorden, hvilket også gælder indtil marts 
1802, i hvilken periode sagerne er samvist i journalen. 

100 1784 Ekstraordinært reglement for Civil-, Sø- og Landeta-
ten. 545-581 1784-1816 Fod journaler. 
Anmærkning: Budget for ekstraordinære udgifter som ny- Anmærkning: Fra 180 l er det betegnelsen for kontrakas-
tårsgaver, vartpenge, gratifikationer, livrente etc. sejournaler ført over Zahlkassens indtægter og udgifter. Før 

180 l er betegnelsen blot journal over indtægter og udgifter. 
101 1803-1813 Statistisk oversigt over Forøgelsesfondets reglement. 

Anmærkning: Pensionsfond oprettet ved kgl. resolution 582-595 1784-1813 Kopibøger over indtægtsordrer. 
15.10.1802 (FinanskoUegiet 1784-1816 nr. 35) til sup- Anmærkning: Kronologiskførte uden registre. 
piement af det ordinære avilreglement. Ophævet ved kgl. 
resolution 22.3.1813 (FinanskoUegiet 1784-1816 nr. 64). 596-642 1784-1815 Kopibøger over udgiftsordrer såvel efter som udenfor 

reglementet. 
102-107 1784-1797 Udgiftsreglementer for Landetaten. Anmærkning: Kronologiskførte med registre. Indtiljuni 

1812 indeholder protokoUerne begge typer udgifter, derefter 
108-117 1784-1896 Udgiftsreglementer for Søetaten. særskilte protokoUer for hver type. 

118-126 1798-1814 Udgiftsreglementer for Postvæsenet. 643-646 1785-1814 Danske landetatsprotokoller for udgiftsordrer. 

127 1786 Udgiftsreglementer for Den kgl. Hofetat. 647-648 1788-1817 Danske søetatsprotokoller for udgiftsordrer. 

128 1798-1828 M- og tilgangslister til Postvæsenets reglement. 649-650 1792-1793 Søetatens udgiftsregnskab. 

129 1787-1797 Sager vedr. reglementerne. 651 1812 Gage bog. 
Anmærkning: Indrettet som forskudsbog, men indeholder 

130-145 1783-1814 Brevbøger (kopibøger). kun oplysninger om de reglementsnormerede gager. 
Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrivelser. 
Uden numre og henvisninger. Hver protokol er forsynet med 652 1804-1805 Afregning for og kvitteringer fra enkedronning Julia-
register. Brevbogen fortsæltn' fra jan. 1815 til l O. feb. 1816 i ne Maries fhv. hofbe~ente. 
nr. 1524. Brevbog for Bogholdcikontoret for civilreglemen-
tet m.m. under Finansdeputationen 1816-48. (Se denne). 653 1773-1805 Kontrakter over livreer til staldetaten. 
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654 1807-1815 Regnskaber vedr. Bælttelegrafen. Pk. 680: Militære afdelinger på Fyn, Lolland og Fal-
ster. Pk. 681: Militære afdelinger i Jylland. 

655-656 1802-1815 Regnskabssager vedr. estafetters afsendelse, kurerrej-

ser m.v. 682-683 1814-1815 Beregninger over godtgørelser for leverancer og ud-
betalinger til de i Holsten liggende russiske tropper I-

657-658 1806-1813 Regnskab for adskillige konsulers udlæg i kgl. tjene- II. 

s te. 
684 1808-1810 Bilag til regnskab for kaperkutteren "Den gode Hen-

659 1807-1808 Udgifter vedr. den norske regeringskommission. sigt". 
Anmærkning: Kaperkutteren "Den gode Hensigt" var dre-

660 1785-1806 Ekstrakter ang. præmier for hval- og robbefangster un- ve t som et interessentskab af købmænd, hvilket er fork/a-

der Grønland og for fiskeri under Island. ringen på de mange regnskabs bilag, der omfotter alle typer 

Anmærkning: Robher er hvalrosser. udrustning, mandskabshyrer, prisetagne fartøjer m. v. 

661 1784 Designation over deputater og gagetillæg, vartpenge 685 1815 Godtgørelse for stykheste til auxiliærtroppeme. 

og pensioner som 1784 gik over fra Skatkammerdi-
rektionen til Finanskassedirektionen. 686 1813-1815 Notater og beregninger ang. renten af priseobligatio-

n er. 

662 1684-1791 Fortegnelse over benådninger og pensioner m.fl. Ef-
terretninger om gager og pensioner. 687 1807-1812 Beregninger over godtgørelser for militære kørsler. 

663-664 1810-1811 Sager ang. de til embedsmænd bevilgede gratifikationer. 688 1805-1811 Beregninger over godtgørelser for stykkuske og dra-
gonheste i Jylland. 

665 1792-1816 Diverse fuldmagter for embedsmænd i udlandet m.fl. 
689-696 1805-1820 March- og dusørpengeregnskaber I-VIII. 

666 1745-1803 Kgl. understøttelser til forskellige svenskere. Anmærkning: Regnskaber over godtgørelser udbetalt til 
den enkelte udskrevne soldat som underhold på rejsen til 

667 1810-1815 Korrespondance vedr. telegrafvæsenet. dennes militærafdeling. Udbetalt gennem amtsstuerne. 
Indhold: 

668 1791-1815 Udgifter på Odsherreds gods. 
Pk. 689: Københavns, Frederiksborg, Roskilde og 
Holbæk amter, 1806-20. Pk. 690: Sorø og Ringsted 

669 1779-1792 Beregninger over udgifterne afFrederiksborg Amtsstue. amter 1807-18. Pk. 691: Vordingborg og Tryggevælde 
amter, 1806-18. Pk. 692: Fynske og lollandske amter, 

670-676 1804-1817 Beregninger over godtgørelse for fourage- og komleve- 1805-16. Pk. 693: Ålborg, Hjørring og Thisted amter, 

rancertil armeens forplejning og anden kgl. ~eneste I-VII. 1805-13. Pk. 694: Randers, Århus og Skanderborg am-

Indhold: 
ter, 1805-19. Pk. 695: Ribe og Vejle amter, 1805-19. 

Pk. 670-675 : Sjællandske sager 1813-21. Pk. 676:Jyske Pk. 696: Viborg og Ringkøbing amter, 1805-14. 

sager 1815-17. 
697 1792-1807 Beregninger over godtgørelser for levering, oplag og 

677-678 1805-1813 Beregninger over godtgørelser for levering, oplag og udskibning af den påbudte forrådsfourage. 

udskibning af de ekstraordinært udskrevne komvarer. 
698 1782-1822 Diverse papirer vedr. det Danske Assignations- og 

679-681 1813-1815 Beregninger over godtgørelser for dusør- og under- Bogholderkontor. 

munderingspenge I-III. 
Indhold: 699 1760-1801 Zahlkassererembedets afleveringer i 1760, 1776 og 

Pk. 679: Militære afdelinger på Sjælland og Møn. 1801. 
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700 1688-1814 Diverse sager vedr. udgifter til Landmilitæretaten. 9.2.1816. Delingen inden for og uden for reglementet vi-
derefortes derifter for de tyske sagers vedkommende til me-

701 1785-1794 Søetatens forskudsbevillinger. dio sep. 1819, således at referatjournalerne for 1816-19 
(nr. 770-771) vedrører sager indenfor reglementet, mens 
de tyske referatprotokoUer 1817-19 (nr. 1181-1183) under 

2 . Tyske sager. Finansdeputationen vedrører sager uden for. Referatproter 
kolkn for 1816 (nr. 770) har 2 nummerrækker. Den anden 

702-733 1784-1813 Civilreglementer. række er for sagerne ifter 9.2.1816 (nr. 821), mens den 
første er for sagerne inden denne dato (nr. 820). 

734-743 1784-1816 "Reglements-Nachrichten". 
Anmærkning:journalsager. Sager vedr. reglementerne. 772-824 1784-1819 Tyske journalsager, litra C-N. 
Lagt og nummereret kronologisk inden for hvert år, men Anmærkning: Som nr. 761-771 . 
journaliseret i tyske referatjournaler (nr. 761-771), hvorfra 
der henvises til det kronologiske nummer under det almin- 825 1800-1817 Ujournaliserede sager. 
delige journalnummer. 

826-827 1807-1810 "Brief-Protocolle" (kopi bøger) ført i Kolding og 
744-752 1784-1819 Kgl. ordrer og resolutioner. Rendsborg. 

Anmærkning: Er ikke egentlige kgl. resolutioner, men med- Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrive!-
deleiser om disse i form af kronologisk ordnede promemori- ser. Ud for den enkelte korrespondance kan der være hen-
er fra Finansko!legiet o.a. Disse er journaliseret på linie visning til den pågældende sag i referatjournalerne (nr. 
med andre indgåede skrivelser i fy ske referatjournaler (nr. 828-832). Med registre. 
761-771). Foran hver årgang er placeret en registratur 
over de indeholdende promemorier, som dertil er forsynet 828-832 1807-1810 Refera~ournaler Gournaler) ført i Kolding og Rends-
med et særligt nummer, hvilket der henvises til i referat- borg. 
journalerne under det almindelige journalnummer. Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 

skrivelser med resolutioner. Med registre. Ingen samvisnin-
753-760 1783-1819 "Brief-Protocollen" (kopibøger). ger, men henvisninger til kgl. ordrer og resolutioner (nr. 

Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrive!- 744-752) og Reglements Nachrichten (nr. 734-743). 
ser. Protoko!lerne er forsynet med registre. Ud for den en-
kelte korrespondance kan der være henvisning til den 833-840 1807-1810 Journalsager fra Kolding og Rendsborg. 

pågældende sag i referatjournalen (nr. 761-771). Med hen-
syn til perioden l. juni 1812 - ultimo september 1819 se 841-842 1784-1816 Finanskassedirektionens breve til kassereren og kas-

nedenfor. sekontrolløren i Rendsborg. 

761-771 1784-1819 Tyske refera~ournaler (journaler), litra C-N. 843 1788 Indberetninger om de i Hertugdømmernes amtsstuer 

Anmærkning: Kronologiskførte ekstrakter af indgåede skri- ind- og udbetalte speciesmønters beløb. 

velser med resolutioner. Protoko!lerne er forsynet med regi-
s tre, men uden samvisninger. ProtokoUer og sager dateret 844 1798-1828 Bilag til forestillinger om den slesvig-holstenske kas-

ifter 9.2.1816 hører egentlig under Finansdeputationm, ses uapproberede udgifter. 

mm er bibeholdt her af praktiske grunde, idet forretningerne 
l . 6.1812 deltes i sager indenfor reglementet og sager uden 845 1775-1805 Diverse fuldmagter. 
for dette. Assignations- og Bogholderkontoret, som fra 
1.6.1812 benævntes l. Assignations- og Bogholderkontor, 846 1781-1791 Dokumenter vedr. den holstenske adels 4 % skat. 

varetogfra denne dato sagerne inden for reglementet, mens 
Civiletatens tyske assignationsprotokoller efter regle-2. Assignations- og Bogholderkontor (se dette) varetog sa- 847-880 1784-1815 

gerne uden for reglmzentet, indtil dette kontors nedlæggelse mentet. 
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881-902 1783-1814 

903-939 1784-1816 

940-941 1784-1811 

942 1784-1800 

943-944 1779-1801 

945 1802-1814 

Anmærkning: Kopibøger over anvisninger. Uden registre. 

Civiletatens tyske assignationsprotokoller uden for 
reglementet. 
Anmærkning: Kopibøger over anvisninger. Med registre. 
Protokollerne nr. 894-897 er ført i Kolding, Kiel og 
Rendsbarg 1807-10 og er uden registre. 

Fod journaler. 
Anmærkning: Kontrakassejournaler ført over indtægter og 
udgifter. 

Renteberegningsprotokoller. 

UdgiftsprotokoL 
Anmærkning: En kladdeprotokol med få in4forsler. 

Tyske land- og søetatsprotokoller for udgiftsordrer. 

Tyske landetatsprotokol for udgiftsordrer. 

IL 2. ASSIGNATIONS- OG BOGHOLDERKONTOR 1812-16. 

Kontoret oprettedes, da det hidtidige Assignations- og Bogholderkontor 1.6.1812 deltes 
i to kontorer. Dette nye kontor fik alle de - såvel militære som civile - sager, som ikke i 
den kgl. resolution 16.4.1812 udtrykkeligt var overdraget l. Assignations- og 
Bogholderkontor, hvilket ville sige de fleste. Ved omdannelsen af finansforvaltningen 
9.2.1816 overtoges kontorets sager af Finansdeputationens Ekspedition-, Assignations
og Bogholderkontor. Fra dette 2. Assignationskontor til Finansdeputationens kontor er 
der således arkivalsk kontinuitet. 

l. Danske sager. 

946-949 1812-1816 

950-952 1812-1815 
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Brevbøger (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologiskførte kopier af afsendte skrivel
ser med registre. Ingen henvisninger. Fra 20. fib. 1816 til 
ultimo juniføres protokollen (nr. 949) i Finansdeputatio
nen 1816-48. 

Refera~oumaler Goumaler). 
Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 
skrivelser med resolutioner og registre. Sagerne er samvis t. 
Riferatprotokollenfortsætter 1.1.1816 i nr. 299, Brevbog 
for Ekspeditions-, Assignations- og Bogholderkontoret un
der Finansdeputationen 1816-18 4 8. (Se denne). 

953-1004 1812-1816 

2. Tyske sager. 

1005-1006 1812-1816 

1007-1009 1812-1816 

1010-1019 1812-1816 

Journals ager. 
Anmærkning: Sagerne er samvist i riferatjournalerne og 
ligger samlet på sidste nummer. 

"Brief-Protocollen" (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologiskførte kopier af afsendte skrivel
ser. Med registre. Ved hver korrespondance er der henvis
ning til den pågældende sag i reftratjournalerne (nr. l 007-
1009). 

Referatjournalen Goumaler). 
Anmærkning: Kronologiskførte ekstrakter af indgåede 
skrivelser med resolutioner. Med registre, men uden sam
visning. Protokollen for 1816 (nr. l 00 9) har 2 nummer
rækker. Den sidste række er for Finansdeputationens Eks
peditions-, Assignations- og Bogholderkontor, tyske sager 
(nr. 1213-1217). 

Joumalsager, litra A-C. 

Kontorets øvrige sager (reglementer, kopibøger over indtægts- og udgiftsordrer m.m.) er 
arkivalsk ikke adskilt fra de tilsvarende sager i l. Assignations- og Bogholderkontor, i hvis 
danske og tyske "afdelinger" de må søges. 

liL KONTORET FOR DE AKTIVE OG PASSIVE 
(FRA 1802: FOR DE PASSIVE) FORDRINGER. 1784-1816. 

Kontoret oprettedes 2.6.1784 til at forvalte både den aktive og passive statsgæld. 
31.3.1802 udskiltes Kontoret for de aktive Fordringer, og kontoret forvaltede fra da af 
alene den passive statsgæld. 9.2.1816 overgik det til Direktionen for Statsgælden og Den 
synkende Fond. Kontoret fungerede som direktionens sekretariat. 

1020-1042 1785-1807 

1043-1064 1784-1816 

Statsgældsreglementer. 
Anmærkning: Fortegnelser over statens kreditorer i ind- og 
udland med oplysninger om obligationshavernes navne, 
obligationernes numre og udstedelsesdato samt sammen
tællingsregnskaber af kapital og renter inden for hvert op
taget lån. Ingen registre. 

Finanskassedirektionens korrespondanceprotokoller 
(kopibøger) litra A-X. 
Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrive!-
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ser. ProtakoDerne er forsynet metf registre. Fra medio 1798 1323-1324 1785-1816 Koncepter og ujoumaliserede breve. 

kan der ud for den enkelte korrespondance være henvis- Anmærkning: Indeholder personalia vedr. embedsmænd 

ning til den pågældende sag i riferatprotokoUerne (nr. under direktionen. 

l 073-1 085). Omfatter også skrivelserne til Fiskeri- og 
1325 Handelsinstitutet i Altona 178 8-1816. (Se også nr. 1795-1801 Finanskassedirektionens resolutionsprotokoL 

1309-1310og 1311-1318). Anmærkning: Kopibog over de af direktionen udstedte re-
solutioner. Kronologisk ført uden register. 

1065-1085 1784-1816 Finanskassedirektionens referatprotokoller Gouma-
ler) litra A-V. 1326-1335 1784-1814 Anmeldelsesprotokoller. 

Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede Anmærkning: Protokoller med meddelelser til andre dele af 

skrivelser med resolutioner. Protokollerne er forsynet med Finanskassedirektionen,fortrinsvis assignations- og bog-

registre, og sagerne er samvis t. holderkontorerne. Kronologisk ført uden registre og numre. 

1086 1787-1789 Kommunikationer af kgl. resolutioner ved breve fra 1336 1802-1810 Brevbøger og fortegnelser over indtægts- og udgifts-

forskellige kollegier og direktioner. ordrer m.v. vedr. obligationer og forstrækninger. 

Anmærkning: Promemorier om kgl. resolutioner. Ikke 
1337 journaliseret i riferatprotokoUerne, men foran hver årgang 1784-1794 Finanskassedirektionens ordreprotokoL 

er placeret en fortegnelse over indholdet. Anmærkning: Kopibog over de af direktionen udstedte or-
drer. Kronologisk ført med register for hvert år. 

1087 1808-1809 Koncepter til statsgældsreglementet med diverse be-
regninger vedr. tidligere år. 1338 1783-1787 Hovedbog over den kgl. passive gæld. 

1088 1784-1807 M- og tilgangslister ved statsgældsreglementeme. 1339 1786-1789 Fortegnelse over adskillige kgl. debitorer. 

1089 1785-1812 Koncept til af- og tilgangslister ved statsgældsregle- 1340 1785-1811 Finanskassedirektionens obligationsprotokoL 

menteme. 
1341-1372 1785-1815 Forstræknings- og renteprotokoller. 

1090-1308 1784/86-1816 Finanskassedirektionens joumalsager, litra A-V. Anmærkning: Protokoller med meddelelser til assignati-

Anmærkning: På trods af samvisningen i riferatprotokol- ons- og bogholderkontorerne om forventede lån til de kgl. 

lerne ligger sagerne hver for sig i kronologisk nummeror- kasser samt renteudbetalinger til statens kreditorer. Krono-

den. Kopier af de i sagen afsendte skrivelser er tilaktere t. logisk ført uden registre og numre. 

1309-1310 1788-1816 Journaler for sager vedr. Fiskeri- og Handelsinstitut- 1373-1374 1786-1815 Finanskassedirektionens annotationsbøger. 

tet i Altona. 
Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 1375 1784 Transportantegnelser (noteringsbøger). 

skrivelser med resolutioner. Protokolkrne er forsynet med 
1376-1378 registre og sagerne er samvist. Med hensyn til kopier af af 1784-1813 Skatkammerkasserernes regnskaber til Finanskassedi-

sendte skrivelser for disse sager, se ovenfor (nr. l 043- rektionen. 

1064). Indhold: 
Regnskaber vedr. pensioner, 1784. Regnskaber vedr. 

1311-1318 1788-1816 Sager vedr. Fiskeri- og Handelsinstitutet i Altona. ekstragager, vartpenge og pensioner. Den almindelige 

Anmærkning: På trods af samvisningen i journalerne lig- Pensionskasse på livstid, renter af kgl. obligationer og 

ger sagerne hver for sig i kronologisk nummerorden. Kopi- indestående samt afdragne kapitaler, nytårsgaver til 

er af de i sagen afsendte skrivelser er tilaktere t. hof- og staldbetjente, afdragne restancer samt forskud. 

1319-1322 1807-1808 Breve til Finanskassedirektionen i Rendsborg. 1379-1394 1784-1801 Bilag til skatkammerkassererens finanskassedirek-
tionsregnskaber. 
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1395 1784-1788 

1397 1773-1786 

1398 1707-1802 

1399-1400 1782-1814 

1401 1784 

1402 1773-1818 

1403 1802 

1404 1783-1784 

1405 1783-1784 

1406 1783-1785 

1407 1810-1811 

1408 1809 

1409 1802-1814 

Justitsråd D. H. Frisches regnskab til Finanskassedi
rektionen over indkøb af kom i nordtyske byer. 

Debitorbog. 

Den kurpfalziske Dotalsag. 
Anmærkning: Frederik !!I's datter Wilhelmine Ernestine 
blev 1671 gift med kurfyrsteprins Carl af Pfalz af huset 
Simmern. Medgiften var en obligation lydende på 
l 00.000 rdl. I 1685 døde kurfyrsten og med ham huset 
Simmern. Efter Wilhelmine Ernestines død i 1706 opstod 
så en tvist om den nu ejerløse obligation. Do tal.· Af det la
tinske dos, som betyder medgift. 

Gælds bøger. 

Zahlkarnmerets kvitteringer for forstrækninger. 

Kreditbog for forskud til civiletaten. 

Protokol for udgifter af Forøgelsesfonden. 

Protokol over den aktive gæld. 

Protokol over den passive gæld. 

Protokol over den kgl. gæld i Hertugdømmerne. 

ObligationsprotokoL 

Koncepter til hovedbogen over statsfonds til 6 % og 
lister over indskuddene dertil i Hertugdømmerne. 

Regnskabsprotokoller over opsagte kapitaler. 

IY. KONTORET FOR DE AKTIVE FORDRINGER 1802-16. 

Kontoret udskiltes 31.3.1802 af Kontoret for de aktive og passive Fordringer. Det for
valtede fra da af den aktive gæld og desuden bl.a. de under Kontoret for de passive For
dringer anførte vestindiske og altonæiske sager. 9.2.1816 overgik kontoret til Direktio
nen for Statsgælden og Den synkende Fond. 

1410-1424 1802-1816 
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Brevbøger (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrivel
ser. Protokolkrne er forsynet mul registre. ~d den enkelte 

1425-1432 1802-1816 

1433-1488 1802-1816 

1489 1804-1816 

1491 1785-1816 

1492-1497 1785-1816 

1498 1792-1813 

1499 1811 

1500 1804-1842 

korrespondance kan der være en henvisning til den 
pågældende sag i referatprotokollen (nr. 1425-1432). 

Referatprotokoller Goumaler). 
Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 
skrivelser med resolutioner. Protokollerne er forsynet med 
registre, og sagerne er samvist. 

Journals ager. 
Anmærkning: På trods af samvisningen ligger sagerne 
hver for sig i kronologisk nummerorden. Kopier af de i sa
gen afsendte skrivelser er tilakteret. 

Vestindisk korrespondanceprotokol (kopibog). 

Vestindisk referatprotokol Goumal). 

Indkomne breve til den vestindiske referatprotokoL 

Efterretninger om de kgl. aktiver. 

Sager og obligationsregnskaber vedr. Usserød Uld
manufaktur. 

Fortegnelser over kreditiver. 
Anmærkning: Fortegnelse over forskudsdebitorer, d. v. s. 
embedsmænd som har fået gageforskud. 

V. HOVED- OG KONTRABOGHOLDERKONTORET. 

Kontoret fortsatte uændret den bogførsel, som havde fundet sted, da kontoret hørte un
der Finanskollegiet 1771-84. 

1501-1533 1784-1816 

1534-1566 1784-1816 

1567-1599 1784-1816 

Hovedindtægtsbøger. 
Anmærkning: Indtægterne er kontoført institutionsvis, 
men bøgerne er uden registre. 

Hovedudgiftsbøger for civiletaten. 
Anmærkning: Udgifterne er kontoført institutionsvis, men 
bøgerne er uden registre. 

Kontrajournaler. 
Anmærkning: Løbende regnskaber over indtægter og ud
gifter for de enkeile institutioner. Uden registre. 
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J deliberationsprotokolkn for Den overordentlig( Kommision af2.5.1787 er kongens kommisoTium for kom
misionen skrro(t ind. s( side 136. 

Dm overordentlig( Fmanskommision af2.5.178Z D(/iberationsprotoko~ paklu 19. 
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DEN EKSTRAORDINÆRE 
FINANSKOMMISSION 

AF 29.10.1772. 
Proveniensnummer 401 

Medens Struenseestyrets Finanskollegium endnu fungerede, nedsattes i henhold til ka
binetsordre 29.10.1772 en Ekstraordinær Finanskommission, som under arveprins Fre
deriks forsæde var tiltænkt den overordnede styrelse af finansforvaltningen. Medlemmer 
indtil 1782 var den tidligere direktør for Overskattedirektionen og Skatkammeret Hein
rich Schimmelmann, som døde dette år, samt statsministrene Otto Thott og]. O. Schack
Rathlou, som begge afgik. Derefter var medlemmerne statsminister Ove Høeg-Guldberg, 
indtil dette tidspunkt kommissionens sekretær, samt statsminister M.G. Rosenerone og 
l. deputeret i Finanskollegiet m.m. C. L. Stemann. 4.6.1774 bestemtes det, at ingen ud
gifter uden for reglementerne måtte foreslås kongen, uden først at være blevet behand
let i kommissionen. Ved reformen af finansforvaltningen 2.6.1784 blev kommissionen 
afskediget, og dens funktion som overordnet finansmyndighed blev overtaget af det sam
tidig oprettede nye Finanskollegium. 

7-14 1772-1784 Kommissionens sager. 
Indhold: 
Pk. 7: Kommissionens deliberationsprotokol (for
handlingsprotokol), 1772-1784. Pk. 8: l) Koncepter, 
henlagt efter tidspunktet for sagernes referat, 1782-
1784. 2) Fortegnelse over sager overdraget til Skat
kammeret, 1782-1784. 3) Fortegnelse over indkomne 
breve med kommissionens resolutioner, 1780-1781. 
4) Diverse brevfortegnelser, 1782-1784. Pk. 9: l) Bre
ve fra Danske Kancelli, 1779-84. 2) Breve fra Tyske 
Kancelli, 1783-84. 3) Breve fra Departementet for 
udenlandske Anliggender, 1780, 1783. 4) Breve fra 
Rentekammeret, 1778-84. Pk. 10: l) Breve fra Kom
mercekollegiet, 1776-1781, 1783-1784. 2) Breve fra 
Det vestindiske-gumeiske Rente- samt Generaltold
kammer, 1778-1784. 3) Breve fra Finanskollegiet, 
1774-1784. 4) Breve fra Skatkammeret 1779. Pk. 11: 
I) Breve fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, 
1772-1780. 2) Breve fra Admiralitetskollegiet 1781-
1782. 3) Breve fra Søkommissariatskollegiet 1781-
1784. Pk. 12: Breve fra Generalitets- og Kommissari
atskoliegiet 1772-1780. Pk. 13: Breve fra Generalitets
og Kommissariatskoliegiet 1781-1784. Pk. 14: Breve 
fra Generalpostamtet, 1778. Direktionen for Land
stutterierne, 1782-1783. Kommissionen ang. Sorø 
Akademi, 1782. Den kgl. Veterinærskole, 1780-1783. 
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Overdirektionen for Christians Plejehus, 1779-1780, 
1782. Bjergværksdirektoriet, 1780-1781, 1783. Ge
neralvejkommissionen, 1782-1783. Direktionen for 
den kgl. Porcellænsfabrik, 1781-1782. Overdirektio
nen for den kgl. oktrojerede Bank, 1783. Enkeltper
soner, lagt alfabetisk, 1778-1783. 

FINANSKOMMISSIONEN AF 4.3.1782. 
Proveniensnummer 402 

I henhold til kabinetsordre 4.3.1782, hvorved Finanskommissionen blev nedsat og fik 
kommissorium, skulle den undersøge nogle af Finanskollegiet, Statsbalancedirektionen 
og Skatkammeret indsendte efterretninger om deres indtægter, udgifter og beholdning. 
Endvidere skulle den fremkomme med forslag, hvorved der kunne bringes ligevægt mel
lem indtægter og udgifter, samt forslag om, hvorledes der skulle forholdes i forbindelse 
med den allerede besluttede ophævelse af Stats balance- og Overskattedirektionen samt 
udnævnelse af Overbankdirektionen m.m. Medlemmer af kommissionen var statsmini
ster J. O . Schack-Rathlou, l. deputeret i Kommercekollegiet m.m. Ernst Schimmelmann, 
l. deputeret i Finanskollegiet m.m. C. L. Stemann og statsminister Ove Høegh-Guld
berg. Kommissær ved Den kgl. oktrojerede Bank Carl Wendt var kommissionens sekre
tær. 

15 1769-1782 Kommissionens sager. 
Indhold: 
l) Kommissionens forakter med designation over dis
se, herunder det kgl. kommissiorium af 4.3.1782. 2) 
Kommissionens forestilling af2.4.1782 med kongens 
resolution herpå af8.4. samme år samt samtlige bilag 
til forestillinger. 3) Koncepter til forestillingen og bi
lagene. 
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KOMMISSIONEN AF 22.1.1783 VEDR. 
GULDBERGS PROMEMORIA 

Proveniensnummer 404 

Kommissionen af 22.2.1783 nedsattes for at undersøge diverse af Ove Høegh-Guldberg 
forfattede promemorier om bankens tilstand, d.v.s. seddelmængdens størrelse, samt han
delens og søfartens fremme. Kommissionens medlemmer var l. deputeret i Kommeree
kollegiet m.m. Ernst Schimmelmann, l. deputeret i Finanskollegiet m.m. C. L. Stemann, 
deputeret i Finanskollegiet C.P. Agerskov og sekretær for Den kgl. oktrojerede Bank Carl 
Wendt. Carl Wendt fungerede tillige som kommissionens sekretær. 

16 1782-1783 
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Kommissionens sager. 
Indhold: 
l) Det kgl. kommissorium af 22.1.1783 samt kom
missionens betænkning i koncept dateret 1.3.1783 til
lige med diverse forakter. 2) To breve fra Høegh-Guld
berg af 18.9. og 28.9.1782 tillige med bilag vedr. de 
deraf foranledigede undersøgelser ang. handelen og 
seddelmassen. 

KOMMISSIONEN AF 14.12.1782 TIL AT 
FASTSÆTTE SØ ETATENS 

KONNEKSION MED FINANSERNE 
Proveniensnummer 403 

Kommissionen af 14.12.1782 skulle undersøge forholdene i forbindelse med Søetatens 
gæld og finansieringsbehov. Den skulle således bl.a. afsætte grænserne mellem "Vores 
Søetats ordinære og extraordinære Udgifter". Den afgav en forestilling 18.4.1785, som 
fik kgl. resolution 10.6. samme år. Kommissionen var under forsæde af l. deputeret i 
Søkommissariatskollegiet F.M. Krabbe og havde som medlem bl.a. kommiteret i Ren
tekammeret J. Zoega. Kommissionens sager består på enkelte undtagelser nær af kopier 
og koncepter, samlet og udarbejdet af Zoega. 

17-18 1780-1785 Kommissionens sager. 
Indhold: 
Pk. 17: l) Kopi af den kgl. resolution afl0.6.1785 med 
overkrigssekretær for Søetaten F. C. Rosenkrantz's føl
geskrivelse af 15.6.1785. 2) J. Zoegas koncepter til di
verse forestillinger og promemorier. Pk. 18: J. Zoegas 
koncepter til beregninger og opgørelser over søetatens 
omkostninger og tilstand. 
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DEN OVERORDENTLIGE FINANS
KOMMISSION AF 2.5.1787. 

Proveniensnummer 405 

Den overordentlige finanskommission skulle i henhold til sit kommissorium overveje, 
om ikke "en friere Handel" ville være til gavn for erhvervslivet og dermed på længere 
sigt også for statsfmanserne. Kommissionens arbejde førte bl.a. til den lempelse af told
politikken, som fandt sted med toldforordningen 1.2.1792. Medlemmerne var fra be
gyndelsen l. deputeret i Finanskollegiet m.m. Ernst Schimmelmann, l. deputeret i Ren
tekammeret m.m. C.D.F. Rewentlow, deputerede i Finanskollegiet C.P. Agerskov, C. 
Wendt, J. Zoega og C. Brandt, den sidste tillige l. deputeret i Det vestindisk-guineiske 
Rente- og Generaltoldkammer. Direktør i Tyske Kancelli m.m. A. G. Carstens, deputeret 
i Økonomi- og Kommercekollegiet m.m. J. L. Rewentlow, l. ekspeditionssekretær i Dan
ske Kancelli m.m. C. Schow og deputeret i Rentekammeret J.D. Colbjørnsen. Depute
rede i Det vestindisk-gumeiske Rente- og Generaltoldkammer D. Schleth og Niels Tøn
der Lund, Ove Malling, kommiteret sammesteds samt præses i Det kgl. Landhushold
ningsselskab. Endelig fhv. amtmand C. Heiberg og justitsråd C. O. Lawaetz. 

19-27d 1787-1816 
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Kommissionens sager. 
Indhold: 
Pk. 19: Deliberationsprotokol (forhandlingsprotokol) 
1787-1788, som indledes med en afskrift af det kgl. 
kommissorium af2.5. 1787. Pk. 20-21: Kgl. reskripter 
samt betænkninger og forestillinger med kgl. resolu
tioner, 1787-1816. Pk. 22-23: Konceptforestillinger, 
betænkninger og vota, 1787-1813. Pk. 24: Indkomne 
breve, 1788-1810. Pk. 25-26: Sager vedr. Den dansk
norske Speciesbank, 1787-1816. Pk. 27: Sager vedr. 
Københavns Brandforsikrings oprettelse, 1795. Pk. 
27a-d: Bilag til regnskab vedr. felttoget i Hertug
dømmerne 1801, 1801-1802. Bilagene er journalise
ret som nr. 2206 i journalen for 1802 (nr. 182) under 
Finanskollegiet 1784-1816. Selve regnskabet ligger un
der journalnummeret i journalsagerne sammesteds 
(nr. 548). 

GENERALKOMMISSARIATSKOMMISSIONEN 
AF 22.8.1788 

Proveniensnummer 406 

Generalkommissariatskommissionen nedsattes for at "de Krigsfornødenheder til Vores 
Sø- og Landetat, som uden for de ordinære Reglements maatte udkræves, kunne vorde 
anskaffede, og de dertil fra Finanserne fornødne Summer tilvejebragt uden den ved den 
ellers fornødne Korrespondance imellem de forskellige Departements foraarsagede Op
hold". Medlemmer af Kommissionen var l. deputeret i Generalitets- og Kommissariats
kollegiet, generalløjtnant A.H. v. Ahlefeldt, l. deputeret i Admiralitets- og Kommissari
atskollegiet, viceadmiral C.F. de Fontenay, l. deputeret i Finanskollegiet og Kommer
cekollegiet Ernst Schimmelmann, l. deputeret i Rentekammeret C.D. Reventlow, de
puterede i Admiralitets- og Kommissariatskoliegiet H.]. S. Schultze og J. D. Gorne samt 
deputeret i Finanskollegiet C. Wendt. 

28-47 1788-1796 Kommissionens sager. 
Indhold: 
Pk. 28: Kommissionens forhandlingsprotokol, 1788. 
Pk. 29: l) Koncepter til kommissionens forestillinger 
med de kgl. resolutioner herpå i kopi, 1790-1 795. 2) 
Beregninger som bilag til forestillingerne, 1788-1 793. 
3) Koncept til journal, 1788-1795. Pk. 30-42: Kom
missionens journalsager, 1788- 1795. 
Pk. 43-44: Kommissionens missiveprotokoller (kopi
bøger) med registre, 1788-179 5. 
Pk. 45-46: Koncepter til afsendte skrivelser, 1788-
1795. 
Pk.47: Diverse sager, især beregninger, 1779-1796. 

137 



----__"...- ---- --- - --~ - -

l 

l protokollm for indlwmne breve i dm Vestindis/u Gælds Likviditionsdireklion gives fyldige referater af brev
enes indhold. For året 1802 er indført et brev _fra commandant von Scholtm, om hvad planterne skulle beta
le af på et såkaldt "negerlån". 
Dm Vestindis/u Gælds Likviditionsdirektion. Udskrifter afkommisionsprotokollm. Pak/u 41. (Se s. 153). 
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DEN EKSTRAORDINÆRE FINANSKASSE
KOMMISSION AF 30.4.1808 

Proveniensnummer 407 

Den ekstraordinære Finanskommission oprettedes 30.4.1808 til at forestå den overord
nede finansforvaltning i de dele af Monarkiet, som var vest for Storebælt. Den kom så
ledes til at afløse Finanskollegiets afdeling i Kolding og Rendsbarg 1807-08 og havde 
først sæde i Rendsborg, senere i KieL 14.5.1810 bestemtes, at den skulle ophæves med 
udgangen af juni 1810. 

Litteratur: Meddelelser _fra Rentekammerarchivet 1877, s. 125-29. Morten Westrup: Centralad
ministrationens forlæggelse 1807-08, Arkiv VI, 1977. 

1-4 1808-1810 

5-7 1808-1810 

8-25 1808-1810 

26-28 1809-1810 

29-33 1807-1811 

Kopi bøger. 

Journaler. 

Journals ager. 

Kopibøger ført i Kiel af Finanskassekommissionen i 
forening med administrationen for Iåneinstitutet i 
Kiel ang. planen om frivillige lån imod transportable 
bankfonds i.h.t. resolution af 5.8.1809. 

Sager vedr. den af justitsråd Hartzen bestyrede fond i 
Altona af norske assignationsbeviser og repræsentati
ver på Skatkammerets afdragsfond I-V. 
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DEN INTERIMISTISKE KASSE
ADMINISTRATION AF 30.4.1808 

Proveniensnummer 408 

Den interimistiske Kasseadministration oprettedes samtidig med Den ekstraordinære 
Finanskommission af 30.4. 1808 og kom til at afløse Finanskassedirektionens afdeling i 
Kolding og Rendsborg. Mellem denne og den nye administration er der i nogen grad ar
kivalsk kontinuitet. 

Litteratur: Se Den ekstraordinære Finanskommission af 30.4.1808. 

1-2 1808-1810 Missiveprotokoller. 

3 1808-1811 Korrespondanceprotokol (kopibog). 

4-7 1808-1810 Refera~ournaler Gournaler). 

8-22 1808-1810 Journals ager. 

23-27 1807-1810 Journaler over indtægter og udgifter. 

28 1808-1810 Indtægts bog. 

29-32 1807-1809 Udgifts bøger. 

33-34 1807-1810 Kreditivbøge r. 
Anmærkning: Kreditiver er anvisninger til at disponere 
over et beløb hos trediemand. 
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BANKKONTORET I KØBENHAVN 
1773-1817(30) 
Proveniensnummer 409 

Omtrent samtidig med at staten overtog Kurantbanken, oprettede den to "bankkonto
reT": 30.3.1773 et kontor i København og 6.4.1778 et kontor i Altona, se nedenfor. Kon
torerne skulle foretage arbitrageforretninger ved betalinger til og fra udlandet bl.a. for 
på den måde at modvirke spekulativt bestemte kurssvingninger. De skulle tillige foreta
ge statens betalinger til og fra udlandet og således formidle dens låneoptagelser og ren
te- og afdragsbetalinger. Bankkontorerne sorterede under Statsbalance- og Overskattedi
rektionen fra deres oprettelse og under Overbankdirektionen fra 1782 til1784, i hvilket 
sidste år de ved reformen af fmansforvaltningen blev henlagt under Finanskollegiet sam
men med bestyrelsen af den udenlandske gæld. Bankkontorerne ophævedes formelt ved 
reformen affinansforvaltningen 9.2.1816, reelt 6.3.1817, da deres vekselforretninger m.m. 
overgik til det samtidig oprettede Bureau for de udenlandske Betalinger under Finans
deputationen. Sagerne vedr. kontorernes afvikling m.m. fortsætter dog helt til1835. 

Litteratur: Hans Chr. Johansen: Dansk økonomisk politik i årene efter 178 4/, 1968, s. 111/f og 291ff. 

l 1811 Koncepter til kgl. forestillinger. 

2-3 1777-1817 Direktionens og Finanskollegiets kopibøger. 

4 1773-1805 Direktionens og Finanskollegiets deliberationsproto-
kol Goumal). 

5-9 1773-1777 Bankkontorets kopibøger. 

10-22 1777-1807 Kopibøger I, vedr. Danmark, Norge, Hertugdøm-
merne og Tyskland. 

23-28 1780-1804 Kopibøger II, vedr. Danmark, Norge, Hertugdøm-
merne og Tyskland. 

29-33 1805-1825 Kopibøger vedr. Danmark, Norge, Hertugdømmerne 
og udlandet. 

34-35 1808-1810 Kopibøger vedr. Danmark, Hertugdømmerne og 
Hamborg. 

36 1810-1818 Kopibøger vedr. Danmark og Norge. 

37-39 1783-1830 Kopibøger vedr. de kgl. kollegier, direktioner, etablis-
sernenter m.v. 
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-
BANKKONTORET I ALTONA 1778-1817(35) 40 1807-1810 Kopibog vedr. de kgl. kollegier ført i Kolding, Rends-

borg og Kiel. Proveniensnummer 41 O 

41-46 1777-1809 Kopibøger I, vedr. Holland, England, Frankrig, Itali-
en, Rusland m.v. (fra 1807-08 tillige Danmark, Nor- Kontoret havde samme funktioner som Bankkontoret i København, men indtog i for-
ge, Hertugdømmerne og Tyskland). holdet til dette en underordnet stilling. 

47 1809-1820 Kopibog III, vedr. Holland, Frankrig, Tyskland og Ita- Litteratur: Se Ban/dumtoret i København. 
lien. 

1-12 1778-1798 Almindelige kopibøger. 
48-49 1783-1805 Kopibøger II, vedr. England, Frankrig og Holland. 

13-17 1798-1821 Almindelige kopibøger A. 
50 1806-1821 Kopibog vedr. England. 

18-22 1799-1821 Almindelige kopibøger B. 
51-52 1811-1826 Koncepter til udgåede breve. 

23-25 1788-1802 Slesvig-holstenske kopibøger A, B og C. 
53 1812-1817 Koncepter til rapporter til kongen om kursen på 

Københavns børs. 26-28 1799-1825 Kopibøger vedr. de kgl. kollegier, direktioner o.s.v. 

54 1780-1785 Sager vedr. retssager. 29-35 1801-1822 Kopibøger vedr. Bankkontoret i København. 

55-91 1773-1826 Indkomne indenlandske breve. 36 1784-1786 Hemmelig kopibog. 

92-171 1773-1826 Indkomne udenlandske breve. 37 1796-1799 Kopibog vedr. lånet af 1796. 

172 1800-1809 Registration over de til kontoret udstedte ordrer m.v. 38-40 1805-1812 Direktionens journaler. 
ang. udenlandske lån. 

41-55 1781-1835 Indkomne breve. 
173-174 1773-1782 Kasseekstrakter. 

56-70 1784-1815 Hovedbøger. 
175-215 1773-1819 Hovedbøger. 

71-86 1782-1814 Kassejournal er. 
216-217 1773-1806 Balancer til hovedbøgerne. 

87-101 1778-1795 Memorialer. 
218-269 1773-1820 Kassejoumaler. 

102-124 1778-1817 Riskontroprotokoller. 
270 1778-1792 VekselprotokoL 

125-126 1785-1817 Kontobøger for diverse. 
271-277 1775-1787 Ekstraktbøger over de på Børsen købte veksler. 

127-130 1778-1788 Kassebøger. 
278 1812 Deponerede skibsladninger. 

131-133 1778-1812 Balance bøger. 
279 1801 Kontrabog med Kurantbanken. 

134-166 1778-1813 Protokoller for bankkontoen i Hamborg. 

167-173 1784-1790 Protokoller for bankkontoen i Altona. 
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174-179 1782-1793 Kontobøger litra A-D, F og H. 

180-213 1786-1824 Vekselkalendere. 

214 1787-1790 Remisse- og trassentbog. 

215-222 1791-1821 Bankvekselremisse bøger. 

223-229 1795-1818 Trassentbøger. 

230-244 1786-1817 Bøger for udenlandske vekslers konto. 

245-250 1785-1800 Kreditbøger. 

251-253 1812 Indskudsbog m.v. vedr. lånet i Altona 1796. 
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KOMITEEN TIL AT ARRANGERE BANK
KONTORERNES GÆLD 1813-1814 

Proveniensnummer 411 

Da bankkontorernes virksomhed var under afvikling, nedsattes 16.9.1813 under Fi
nanskollegiet en "komite" med den opgave at optage forhandlinger med kontorernes 
kreditorer om afvikling af deres gæld på den for statens finanser bedst mulige måde. 

l 1813-1814 Indkomne breve og koncepter til udgående breve. 

OMVEKSLINGSKONTORET I FLENSBORG 
1789-1791 

Proveniensnummer 412 

Kontoret var oprettet i henhold til Finanskollegiets forestilling 23.6. med kgl. resolution 
1.7.1789. Det skulle omveksle de gamle valutaer med speciesdaleren, som var genindført 
i Hertugdømmerne med oprettelsen af Altona-banken i 1776 og Speciesbanken i 1788. 

l 1789-1791 Korrespondanceprotokol {kopibog). 

2 1789-1791 Indkomne breve. 

3 1789-1791 Konceptbalancer. 

4 1789-1791 Hovedbog. 

5-6 1789-1791 Regnskabsjournaler A-B. 

7-8 1789-1791 Riskontroprotokoller. 

9 1789-1791 Bankkontoret i Altonas specieskonto. 

lO 1789-1791 Bankkontoret i Københavns bankobilletskonto. 
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ANNUITETSKONTORET I KØBENHAVN 
1786-1814 

Proveniensnummer 413 

I henhold til forordning af 8. 7.1785 blev der åbnet for subskription på et annuitets
statslån, og i overensstemmelse hermed og ved plakat 8.3 .1786 blev der i København og 
Altona åbnet annuitets- og transportkontorer, som hørte under Finanskassedirektionen. 
Det københavnske kontor synes integreret i Finanskassedirektionen i henhold til Fi
nanskollegiets brev 17.10.1814. Ved finansreformerne 9.2.1816 ophævedes kontorerne, 
samtidig med at deres løbende sager og afVikling overgik til Direktionen for Statsgælden 
og Den synkende Fond. 

l 

2 

1786-1814 Diverse korrespondance. 

1813 Renteberegningsprotokol. 

ANNUITETSKONTORET I ALTONA 
1786-1816(25) 
Proveniensnummer 414 

Se Annuitetskontoret i København ovf 

l 1792-1818 Annuitetsbog (ført alfabetisk efter ejernes navne). 

2 1786-1816 Annuitetsbog for indehavere a 4 %. 

3 1810-1818 Annuitetsbog (ført alfabetisk, kun litra B). 

4 1789-1825 Kopi bog. 
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TRANSPORTKONTORET I KØBENHAVN 
1801-1820 

Proveniensnummer 415 

For gennem Depositakassen at kunne inddrage kurantsedler optoges i henhold til for
ordning 18.2.1801 et statslån på 2.400.000 rdl. species i obligationer, som benævntes 
"transportable statsfonds", fordi de kunne overføres fra en besidder til en anden ved sim
pel transport i statskassens bøger. Til disse statsfonds bogføring oprettedes under Fi
nanskollegiet et særligt kontor, for hvis virksomhed der også var truffet bestemmelser i 
plakater 2.3.1803 og 12.6.1806. Kontoret kom endvidere til at forvalte og bogføre de 
bankfonds, som i samme øjemed udstedtes i henhold til forordning 23.6.1809 om korr
signable bankfonds m.m. Kensignable bankfonds var obligationer, som erklæredes for 
intransportable, mod at ejerne opnåede begunstigelser m.m. AfViklingen af kontorets 
forretninger henlagdes ved reformen 9.2.1816 til Direktionen for Statsgælden og Den 
synkende Fond. 

Litteratur: Marcus Rubin: 1807-14, 1892/ 1970 s. 170ff. 

l 1801-1821 Kopibøger for statsfonds. 

2 1808-1819 Koncepter til breve vedr. de transportable statsfonds. 

3 1804-1821 Brevkoncepter, anmeldelser m.v. 

4 1801-1821 Journal for statsfonds. 

5 1801-1821 Sager til journalen for statsfonds. 

6 1801-1819 Indkomne breve uden journalnr. 

7 1801-1810 Instruktioner for embedsmænd ved kontoret. 

8-10 1801-1820 Kontroljournaler over transportable statsfonds. 

11 1803-1810 Kontroljournal over transportable statsfonds, litra A. 

12 1807-1820 Kontroljournal over statsfonds til 3 °/o. Nr. 2. 

13 1807-1820 Protokol over statsfonds til 3 %. 

14 1807 Mærkebog over ejerne af 3 %'s statsfonds i specier. 

15 1807 Registerbog over transportable 4 %'s statsfonds. Nr. l. 

16 1807 Register til hovedbogen for statsfonds til 4 %. 
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17 1807 

18 1807 

19 1807 

20 1809-1820 

21 1816-1819 

22 1809-1820 

23 1809-1820 

24 1813-1819 

25-26 1809-1820 

27 1809 

28 1809 

29 1809 

30 1810-1820 

31 1810 

32 1810 

33 1810-1820 

34-37 1809-1810 

38 1809-1810 

39 1810-1820 

40 1809-1810 
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Register til hovedbogen for statsfonds til 3 %. 

Register til hovedbogen for statsfonds på kurant. 

Register over ejerne af statsfonds til 3 % i kurant. 

Kopibog for bankfonds. 

Koncepter til breve til Direktionen for Statsgælden og 
Den synkende Fond. 

Journal for bankfonds. 

Sager til bankfondsjournalen. 

Indkomne breve uden journalnr. 

Kontroljournaler for speciesbankfonds, 1-2. 

Protokol over bankfonds på specier til 3 ~ %. 

Registerbog over ejere afbankfonds på specier til3 Yz %. 

Mærkebog over ejere afbankfonds på specier ti13Yz %. 

Kontroljournal over kurantbankfonds. Nr. l. 

Registerbog for bankfonds på kurant. 

Mærkebog over ejerne afbankfonds på kurant. 

Protokol over bankfonds på kurant til 4Yz %. 

Originale lister over indskud til de konsignable bank-
fonds. 

Fortegnelser over indskud til de konsignable bank-
fonds. 

Beregninger over renter af de konsignable bankfonds. 

Beregninger over det mod udstedelse af konsignable 
bankfonds indkomne, dels møntede, dels på anden 
måde forarbejdede metal. 

KOMMISSIONEN TIL AT BESTYRE DE I 
HERTUGDØMMERNE GENNEM UDSTEDELSE 

AF TRANSPORTABLE STATSFONDS 
OPTAGNE LÅN 1809-1810 

Proveniensnummer 416 

Da Hertugdømmerne udtrykkeligt var omfattet af forordningen 23.6.1809 om kansig
nable statsfonds m.m. oprettedes i Kiel en kommission til at varetage det overordnede 
tilsyn med statsfondsudstedelsen, som i Kongeriget varetoges afFinanskassedirektionen. 
Kommissionen ophævedes samtidig med Den ekstraordinære finanskommission i Rends
borg og Kiel af30.4.1808. 

1-2 1809-1810 Journaler litra A-B. 

3-12 1809-1810 Journalsager A-B. 

13 1809-1814 Indkomne og udgåede breve. 

14 1809-1811 Hovedbog. 

15 1809-1811 Kassebog. 

16 1809-1811 Kassejournal. 
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TRANSPORTKONTORET lALTONA 
1810-1812(20) 
Proveniensnummer 417 

Kontoret var oprettet i henhold til forordningen 23.6.1809 og havde de samme funk
tioner, som Transportkontoret i København, ligesom det også nedlagdes samtidig med 
dette. 

1-2 1810-1820 Kopi bøger. 

3 1810-1820 Koncepter til udgåede breve. 

4-5 1810-1820 Indkomne breve. 

6 1810-1812 Kontrabog for de 6 %'s statsfonds. 

7 1810-1812 Kontrolbog for de 6 %'s statsfonds. 

8 1811-1820 Kontroljournal over de 6 %'s ~tatsfonds. 

9 1809 Forskellige designationer ang. transportable stats-
fondslån. 

10-12 u.år Diverse registre. 
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KREDITKASSEN 1786-1816 
Proveniensnummer 418 

Kreditkassen oprettedes i henhold til forordning 16.8.1786 for at yde lån til især land
brug og minedrift. Lånene finansieredes væsenligst ved lån i Kurantbanken. Kassen sor
terede under Finanskollegiet og blev ophævet ved reformen 9.2.1816. Dens afvikling.blev 
henlagt under Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877, s. 98f Hans Chr. Johansen: Dansk øko
nomisk politik i årene efter 1784/, 1968, s. 288ff. 

1-25 1786-1816 Danske ekspeditionsprotokoller/kopibøger. 

2642 1786-1816 Danske referatprotokoller Gournaler). 

43-105 1786-1816 Dokumenter til danske referatprotokoller. 

106 1790-1811 Diverse sager til danske referatprotokoller. 

107-111 1786-1816 Tyske ekspeditionsprotokoller/kopibøger. 

112-116 1790-1816 Tyske referatprotokoller. 

117-118 1794-1816 Registre til tyske referatprotokoller. 

119-127 1790-1816 Dokumenter til tyske referatprotokoller. 

128 1789-1810 Diverse sager til tyske referatprotokoller. 

129 1786-1816 Ujournaliserede sager. 

130 1801 Fortegnelse over de til kreditkassen overdragne kgl. 
aktiver. 

131-132 1790-1791 Regnskabsvæsenets ekspeditionsprotokoller. 

133 1790-1791 Dokumenter til regnskabsvæsenets ekspeditionspro-
to ko Iler. 

134 1790 Regnskabsvæsenets journal. 

135 1790-1791 Dokumenter til regnskabsvæsenets journal. 

136 1793-1816 Regnskaber. 
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137 1787-1815 Antegnelser til regnskaber. 

138 1787-1809 Sager vedr. regnskabsdecisioner. 

139-181 1787-1815 Hovedbøger med registre. 

182 1786-1799 Konto over udlån. 

183 1790-1801 Bog over samtlige af Kreditkassen udstedte obligati-
oner for optagne lån samt over indfriede. 

184 1813 Fortegnelse over Kreditkassens hyphotekerede obli-
gationer. 

185 1799-1816 Bog over transporterede kreditkasseobligationer. 

186-187 1786 Diverse registre. 

188 1776-1818 Trykte forordninger ang. bank- og pengevæsen. 
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DEN VESTINDISKE GÆLDS 
LIKVIDATIONSDIREKTION 1786-1816 

Proveniensnummer 419 

Direktionen udnævntes 19.7.1786 under Finanskollegiet. Den skulle derfra overtage kon
verteringen af de vestindiske plantagers gæld til især hollandske kreditorer. Konverte
ringen, som allerede da var indledt, skete ved udstedelse af danske statsobligationer til 
kreditorerne. Direktionen havde to underordnede kommissioner i Vestindien. Se Rigs
arkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I. 2. bind s. 821 og 826. Den ophævedes 
ved reformen af9.2.1816. 

Litteratur: Meddelelser .fra Rentekammerarchivet 1877, s. 96.ff. Hans Chr. Johansen: Dansk øko
nomisk politik i årene ifter 1784/, 1968, s. 226.ff. 

l. Korrespondance m.m. 

1-3 1786-1817 

4-5 1786-1806 

6-12 1786-1817 

13-36 1786-1816 

37 1790-1792 

38 1807-1815 

39 1788-1806 

40 1787-1806 

41 1802-1815 

42 1791-1807 

Direktionens korrespondanceprotokoller (kopibø
ger), litra A-C. 

Vestindiske korrespondanceprotokoller (kopibøger). 

Direktionens deliberationsprotokoller uournaler), li
tra A-G. 

Breve til direktionen uournalsager). 

Brevbog (kopibog) for Likvidationskommissionen på 
St. Thomas. 

Beretning om de danske og hollandske låns skæbne 
på St. Croix. 

Generalindberetninger og -rapporter fra kommissio
nen på St. Croix. 

Generalindberetninger og -rapporter fra kommissio
nen på St. Thomas og St. Jan. 

Udskrifter af kommissionsprotokollen for lånet til 
planternes understøttelse og "negerlånet" på St. Tho

mas og St. Jan. 

Udskrifter af referatprotokollen for kommissionen på 
St. Thomas og St. Jan. 
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43 1797-1816 Udskrifter af referatprotokollen for kommissionen på 101 1794-1798 Kontokuranter fra Heinrich's Enke og Søn, Wolf og 
St. Croix. Dorwille samt banken i Altona. 

44 1783-1815 Diverse sager vedr. direktionen. 102-105 1766-1776 Specielle regninger vedr. hovedbøgerne på St. Croix. 

106 1766-1789 Bilag til hovedbøgerne for den aktive gæld på St. 
2. Diverse dokumenter. Croix. 

45 1812-1814 Sager vedr. det Vestindiske Handelsselskabs lån på 107 1766-1793 Antegnelser til samt decharge og kvittancer for ho-
1.300.000 mark banko. vedbogen for den aktive gæld på St. Croix. 

46-47 1767-1816 Diverse dokumenter. 108-109 1779-1806 Christianssteds kasseregnskab over den aktive gæld og 
bankkonto. 

48 1754-1763 Generalspecifikation over enhver debitors gæld til 
den kgl. kasse. 110 1772-1793 Ekstrakter, bilag og antegnelser til hovedbogen for 

den passive gæld på St. Croix. 
49 1765-1786 Skylddokumenter vedr. de hollandske fordringer. 

111 1786-1807 Kassekonti og remisselister vedr. samtlige lån på St. 
50 1766 Vestindiske verificerede kopiobligationer. Croix. 

51 1780-1800 Dokumenter vedr. de vestindiske plantageejeres af 112 1766-1770 Kontrabog over den aktive gæld på St. Croix. 
kongen afkøbte lån. 

113-121 1771-1779 Hovedbøger for den passive gæld på St. Croix. 
52-53 1774-1786 Brevkopibøger ført i Amsterdam vedr. den vestindi-

ske gæld. 122 1766-1772 Hovedbog for de kgl. debitorers gæld på St. Croix 
vedr. panteobligationsgælden. 

54-55 1774-1786 Protokol og dokumenter vedr. den Ter Borchske 
sag. 123-146 1707-1804 Hovedbøger for den aktive gæld på St. Thomas. 

56-57 1786-1787 Taksationerne over panterne hørende til det af kon- 147 1767-1769 Specielle regninger til hovedbogen for den aktive 
gen plantageejerne afkøbte hollandske lån. gæld på St. Thomas. 

58-59 1780-1816 Udestående fordringer vedr. den vestindiske gælds- 148 1766-1796 Dokumenter til hovedbogen på St. Thomas. 
likvidation. 

149 1772-1797 Kasseregnskab for den aktive gæld på St. Thomas med 

3. Hovedbøger og regnskabsvæsen. 
bilag. 

150 1770-1788 Antegnelser til og kvittancer for hovedbogsregnskabet 
60-62 1786-1811 Hovedbøger, litra A-B med register. for den aktive gæld på St. Thomas. 

63-66 1786-1811 Kassejournaler. 151 1828 Sager vedr. mellemværendet mellem bankkontoret og 
Den vestindiske gælds Likvidationsdirektion. 

67-96 1766-1795 Hovedbøger for den kgl . aktive gæld på St. Croix. 
152 1760 Antegnelser m.m. til diverse vestindiske regnskaber. 

97-100 1773-1808 Kontokuranter. 
153 1791-1807 Hovedbog for lånet til anskaffelse af negere. 

154 155 



154 1791-1812 Kassejournal for lånet til anskaffelse af negere. 

155 1791-1812 Kontokurant for lånet til anskaffelse af negere. 

156 1794-1816 Hovedbog for det til planternes understøttelse be-
stemte lån. 

157-158 1794-1811 Kassejournaler for det til planternes understøttelse be-
stemte lån. 

159 1794-1807 Kontokurant for det til planternes understøttelse be-
stemte lån. 

160 1800-1808 Hovedbog for lånet af 11.6.1800. 

161 1800-1810 Kassejournal for lånet af 11.6.1800. 

162 1800-1808 Kontokurant for lånet af 11.6.1800. 

163 1805-1814 Debitorprotokol for lånet af 11.6.1800. 

156 

SAGER VEDR. MØNTVÆSENET 1771-1848(64) 
Provenienssnummer 420 

Sagerne vedr. Monarkiets udmøntning overgik 1771 fra Rentekammeret til det nyopret
tede Finanskollegium. 1784-1816 behandledes de både af Finanskollegiet og Finanskas
sedirektionen, og 1816-48 varetoges de af Finansdeputationen. Selve udmøntningen 
fandt sted i Altona-Poppenbiittel, i København og (til1814) på Kongsberg i Norge. Sa
gerne vedr. Kongsbergudmøntningen er i Riksarkivet i Oslo. Se i øvrigt Rigsarkivet og 
hjælpemidlerne til dets benyttelse I. l. bd. s. 525. 

Litteratur:]. Wilcke: Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler, 1929 

l. Almindelige og danske møntsager. 

l 1836-1847 Antegnelser til Altona Mønts regnskab 1838- 46 og 
Københavns Mønts regnskab 1836-47. 

2 1781 Kopibøger m.m. Diverse vedr. møntsager. 

3 1771-1794 Instruktioner, bestallinger, rejsepas m.v. vedr. mønt-
be~entene. 

4 1812-1832 Instrukser m.v. vedr. Den kgl. Mønt i København og 
Altona. 

5-8 1776-1792 Finanskollegiets og (fra 1784) Finanskassedirektio-
nens brevprotokoller (kopibøger) for møntsager. 

9-16 1771-1792 Finanskollegiets og Finanskassedirektionens mønt-
journaler. 

17-48 1771-1792 Indkomne sager til møn~ournalen. 

49 1770-1791 Varia. 

50-51 1771-1808 Møntsager til Finanskollegiets almindelige journal. 

52-53 1771-1805 Ujournaliserede møntsager. 

54-55 u. ar Stemanniana indeholdende samlinger af efterretnin-
ger, betænkninger m.v. vedr. møntvæsenet I-II. 
Anmærkning: Medlem af Gehejmestatsrådet, 
finansminister C.L. Stemanns samlinger. 
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56-58 1775 

59 1773-1812 

60-62 1810-1834 

63-75 1771-1848 

76 1773-1776 

77 1791 

2. Tyske møntsager. 

78 1771-1773 

79 1790-1857 

80-90 1773-1848 

91-97 1778-1839 

98-104 1787-1841 

105 1789-1791 

106 1800-1803 

107 1798-1808 

108 1794-1808 

109 1798-1808 

110 1798-1809 
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Akter vedr. plakaten af 1.5.1775 om bestemmelsen af 
de i 1761 slagne toskillingers værdi og gamle kobber
halvskillingers indkaldelse I-III. 

Diverse akter vedr. møntrevisionen og møntreviso
rerne. 

Breve fra Finanskollegiet og de deputerede for finan
serne til møntrevisor Thomsen I-III 
Anmærkning: Direktør i Nationalbankenjacob Thomsen 
var revisor for De kgl. Mønter. 

Københavns Mønts regnskaber. 

Kopikvittancer og summariske ekstrakter til mønt
regnskaberne. 

Inventarium over den kgl. københavnske mønt. 

Altona Mønts bygningsregnskab samt inventarier 
med bygningsplaner og tegninger m.v. 

Altona Mønts inventarier. 

Altona møntregnskaber. 

Møntprotokoller for Altona Mønt. 

Leveranceprotokoller for Altona Mønt og de pop-
penbiittelske værker. 

Omvekslingsbøger for Altona Mønt. 

Sølvprotokoller for de poppenbiittelske værker. 

Kobberprotokoller for de poppenbiittelske værker. 

Hytteprotokoller for de poppenbiittelske værker. 

Materialeprotokoller for de poppenbiittelske værker. 

Lagerbøger for de poppenbuhelske værker. 

111 1792-1809 Kassebøger for de poppenbiittelske værker. 

112 1792-1808 Regnskabssager for de poppenbiittelske værker. 

113-122 1799-1829 Hohendamm kobber- og messingværks regnskaber. 

123 1837-1857 Kvitteringer for metal modtaget til udmøntning for 
Altona Mønt. 

124 1813-1817 Regnskab over sølv og kobber udmøntet i Altona. 

125 1773-1774 MøntjournaL 
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SAGER VEDR. TALLOTTOVÆSENET 1773-1816 
Proveniensnummer 421 

G. D. F. Koes' tallotteri i Altona af 12.1.1771 overtoges 13.4.1773 af staten og henlagdes 
samtidig under en Generallottodirektion, som sorterede under Overskattedirektionen. 
Ved Overskattedirektionens ophævelse 8.4.1782 overgik lottosagerne til en Over
lottodirektion, som sorterede under Finanskollegiet og - fra 1784 - under Finanskasse
direktionen. 9.2.1816 overførtes sagerne til Rentekammeret. Se Rigsarkivet og hjælpe
midlerne til det benyttelse L l. bd. s. 358. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1873-78. 

l. Kollegiernes tallotterisager. 

1-3 1773-1815 Kgl. resolutioner vedr. tallotteriet. 

4 1771-1789 Ekstrakt og registratur over kgl. resolutioner vedr. lo t-
tovæsenet. 

s 1771 Den kgl. oktroj af 12.1.1771 vedr. G.D.F Koes tallot-
teri i Altona. 

6 1793 Reglement for tallotteriet i København. 

7-12 1773-1782 Overskattedirektionens indkomne lottosager, litra A-C. 

13-20 1782-1817 Finanskollegiets lottokopibøger. 

21-23 1782-1805 Finanskollegiets danske lottojournaler. 

24-44 1782-1805 Indkomne sager til den danske lottojournaL 

45 1782-1794 Tyske lottosager til referat. 

46-47 1782-1805 Finanskollegiets tyske lottojournaL 

48-58 1782-1805 Indkomne sager til den tyske lottojournaL 

59-61 1806-1816 Finanskollegiets lottojournaler. 

62-97 1806-1816 Indkomne sager tillottojournalen. 

98-135 1782-1811 Indberetninger fra Generallottodirektionerne 
København og Altona, 1-38. · 
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136 1773 

137 1773-1841 

138 1773-1812 

139 1773-1783 

140 1799-1810 

141 1784 

142 1813-1818 

143 1793 

144-145 1795-1797 

146 1803 

147 1789 

148 1771 

Generalia vedr. tallotteriet. 

Ujournaliserede sager. 

Generalbalancer over lotteritrækninger i København, 
Altona og Wandsbeck. 

Gevinst- og tabskonto over tallotteritrækningerne i 
København, Altona og Wandsbeck. 

Lottoadministrator G.N. Bartzens papirer. 
Anmærkning: G.N. H artzen var første administrator ved 
Generallottodirektionen for tallotteriet i Altona. 

Kontobog for trækninger i København. 

Protokol over kollektørernes indleverede lister, billet
ternes antal og summer samt deposita for træknin
gerne i Altona. 

Protokol over trækningerne i Altona. 

Kassekladder for trækningerne i København, Altona 
og Wandsbeck. 

Protokol over indtægter og mangelposter for trækning 
nr. 685 i Wandsbeck. 

Notater for trækning nr. 774 i København. 

Kontrolbog for trækninger i København. 

2. Undersøgelseskommissionen af 16.4.1790. 

149-150 1790-1793 Kommissionsprotokoller. 

151 1790-1793 Dokumenter til kommissionsprotokollen. 

152 1793 Rapport fra kommissionen. 

3. General- og overlottodirektionerne. 

153-157 1773-1813 Deliberationsprotokoller (forhandlingsprotokoller). 
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158-161 1788-1815 Kopibøger for breve til Finanskassedirektionen. 

162-164 1787-1809 Kopibøger for indenbys breve fra lottoadministratio-
n en. 

165-170 1800-1815 Generallottodirektionens journaler. 

171-213 1789-1815 Journalsager. 

214 1772-1782 Akterne i kammerråd Maurers sag. 

215 1804 Domsakt i sagen mod kasserer H.H. Wismer m.fl. 

216 1792-1802 Varia. 

217-222 1773-1802 Diverse promemorier, ujournaliserede sager og kan-
cepter m.v. 

4. Generallottorevisionen. 

223 1808-1814 Skrivelser fra Finanskassedirektionen. 
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I sagen vedr. budgellet for året 1847 er en skrivelse fra Geheime, Stats- og Finansminister greve A . W 
Moltlu med et udkast til regnskabetfor indliegier og udgifor for J 846. 
Finanstkputationen J 816-J 8 48. Sager til budgetfoumalm J 84Z Paldu 85. 
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FINANSDEPUTATIONEN 1816-1848 
Proveniensnummer 422 

9.2.1816 forenedes Finanskollegiets overordnede finansbestyrelse med Finanskassedi
rektionens bestyrelse af assignationsvæsen m.m. under en ny kollegial myndighed: Fi
nansdeputationen. Den nye styrelse fik imidlertid ikke forvaltningen af gældsvæsenet, 
som overtoges af en ny samtidig oprettet myndighed: Direktionen for Statsgælden og 
Den Synkende Fond. Finansdeputationen fik heller ikke pensionsvæsenet, som henlag
des til Den almindelige Pensionskassedirektion. Denne sidste ophævedes dog igen 
26.2.1842 ved en kundgørelse, som overførte pensionssagerne til Finansdeputationen. 
Finansdeputationen ophævedes 24.11.1848, og sagerne overgik til Finansministeriet. 

Litteratur: Meddelelser .fra Rentekammerarchivet 1878. Harald Jørgensen: Finaniforvaltningens 
Omdannelse i 1816, H. T IO. rk. I, 13 0-31. 

L EKSPEDITIONS-, ASSIGNATIONS- OG BOGHOLDERKONTO RET. 

l. Kgl ekspeditioner og sagligt ordnede sager vedr. hele Monarkiet. 

1-41 1816-1848 

42 1814-1818 

43-45 1836-1840 

46-47 1846-1849 

48 1823-1835 

Forestillinger med kgl. resolutioner samt kgl. reskrip
ter. 
Anmærkning: Forestillingerne med tilhørende kgl. resoluti
oner samt kongelige reskripter er ordnet i in kronologisk 
rækkefølge, hvortil der findes en fortegnelse for 1817-4 8 
(nr. 62). Hver protokol er forsynet med register. 

Breve til komiteen for de ved plakat af 18.1.1814 ud
stedte kreditsedlers inddragelse. 

Akter vedr. en ved kgl. resolution 22.3. 1836 befalet 
finanskonference til tilvejebringelse af overensstem
melse mellem indtægt og udgift, formindskelse af 
statsgælden m.v. 

Kopibøger og sager for Kommissionen af 12.8 1845 
vedr. anskaffelse af kunstsager til Christiansborg Slots 
forskønnelse. 
Anmærkning: Omfatter korrespondance .fra og til hofbyg
mester Koch, hofguldsmed Dalho.ff samt billedhuggerne 
Bissen, Borup ogJen"chau. 

Callinske papirer vedr. normalreglementet. 
Anmærkning: Jonas Co/lin var deputeret i Finansdeputa
tionen 1816-4 8. 
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49-56 1816-1841 Møstings forestillinger påtegnede med original kgl. re- 66 1817-1818 Beregninger over statens indtægter og udgifter. 
solution. Anmærkning: Regnskab afsluttet 1820 opdelt i statsind-
Anmærkning: Indeholder tillige forestillinger fra A. W. lægter, statsudgifter og ekstraordinære udgifter. 
Moltke. En stor del af sagerne er koncepter og udkast. Kro-
nologisk lagt uden fortegnelser. j. S. Møsting var l. depu- 67 1820-1821 Forestillinger og aktstykker fra den 7.11. 1820 nedsat-
ter et i Finansdeputationen 1816-31. te komite til undersøgelse af stats balancen. 

Indhold: 
57 1816-1839 Møstingske konceptforestillinger tildels med vedlag- Arbejdspapirer fra daværende etatsråd Jonas Collin, 

te dokumenter. deputeret for finanserne og V.F. Johnsen, leder af T a-
belværket for Danmark i Rentekammeret 

58-60 1833-1848 Kgl. reskripter til finansminister A.W. Moltke og re-
solutioner på sarornes forestillinger. 68 1828-1839 Finans balancer. 
Anmærkning: En del af sagerne er koncepter og udkast. Anmærkning: Indeholder tillige kopier af forestillinger og 
Indeholder reskripter m.m. til grev Sponneck fra indberetninger vedr. balancerne af j. S. Møsting og A. W. 
16.11.1848. Kronologisk lagt uden fortegnelser. A. W. Moltke. 
Moltke var l. deputeret i Finansdeputationen 1831-4 8. 
Fra 18 4 O med titel af finansminister. 69 1841 Udkast til budget for 1841 samt til normalbudget med 

indtægts- og udgiftsbilag. 
61 1842-1850 Finansministerens forestillinger vedr. Livrente- og 

Livsforsikringsanstalten med påtegnede kgl. resoluti- 70 1841 Budget for 1841 med normalbudget. 
o n er. 
Anmærkning: Journaliseret i Finansministerens journal 71 1841 Rentekammerets budget og normalbudget 
1842-48 {nr. 148). Se iøvrigt anmærkning under nr. 75. 

72 1842-1848 Danske Kancellis budgetter. 
62 1817-1848 Fortegnelse over forestillinger, resolutioner og re-

skripter. 73-74 1836-1839 Kopibøger for Kommissionen af 22.3.1836. 
Anmærkning: Kronologisk fortegnelse til forestillinger med Anmærkning: En følg~ af stændeiforsamlingernes kritik af 
kgl. resolutioner samt kgl. reskripter (nr. 1-41). For resolu- finansforvaltningen var nedsættelsen af Kommissionen af 
tianemes og reskripternes vedkommende henvises der til 22.3.1836, hvis opgave det var at foreslå reformer affi-
henholdsvis danske {nr. 299-360) og tyske referatjournaler nansstyret. Kommissionens medlemmer var finansminister 
(nr. 1181-1212), i hvilke disse er journaliseret på linie A. W. Moltke, embedsmænd i finansforvaltningen Jonas 
med andre indgåede skrivelser. Collin, NA. Holten og j. H. Meyer samt fra Rentekam-

meret V.F.Johnsen og !j. Unsgaard. Alfabetisk register i 
63-65 1837-1840 Kopibøger for kgl. reskripter til finansminister A.W. andet bind (nr. 74). 

Moltke og kgl. resolutioner på dennes forestillinger 
vedr. udarbejdelsen af et normalreglement I-III. 75 1843-1847 Finansminister A.W Moltkes kopibog vedr. budget-
Anmærkning: Kopier af den korrespondance i form af Jo- terne. 
restiOinger med eftnfolgende kgl. resolutioner og reskripter, Anmærkning: Med kundgørelsen af30.12.1840fik den 
som vedrører udarbejdelsen af et norma/reglement. Karres- l. deputerede formelt titel af finansminister ogfik dertil en 
pondancen er samlet institutionsvis. Med alfabetisk regi- overordnet stilling i forhold til de øvrige deputerede. Dog 
sier til alle tre bind i nr. 63. Norma/reglementet, som tid/i- skulle ekspeditioner og anvisninger stadig underskrives af 
gere benævntes det ordinære reglement, er el af kongen un- mindst to af de deputerede. Kopibogen er kronologisk ført 
derskrevet udgiftsbudget ang. de normerede gager og pen- uden register, nummerering og henvisninger. 
sioner i modsætning til de ekstraordinære gratialer, 
nådesbeviser etc. 76-78 1842-1848 Budge~ournaler. 

Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 
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skrivelser med resolutioner. Protokollerne for 18 42-4 8 (nr. 93 1841-1848 Statsgældsdirektionens budgetter. 

77-78) er forsynet med registre. Sagernefor denne periode 
er samvist inden for budgetjournalerne, ligesom der er hen- 94-96 1841-1848 Det slesvig-holsten-lauenborgske Kancellis normal-

visninger til henholdsvis Finansdeputationens danske (nr. budget og budgetter. 

299-360) og tyske referatjournaler (nr. 1181-1212). Pro-
takolienfor 1841 (nr. 76) er uden register og henvisninger. 97 1841-1845 Det slesvig-holsten-lauenborgske Kancellis regn-

ska bsoversigter. 

79-82 1842-1848 Budgetter. 
Anmærkning: ~d budgetterne er lagt diverse bilag, hvoraf 98 1842-1847 Budget- og regnskabssager. 

en del, ofte i form af kgl. resolutioner, er journaliseret i 
budgetjournalerne (nr. 77-78). 99-101 1841-1848 Rentekammerets regnskabsoversigter. 

83-84 1841-1842 Hovedregnskabsoversigter med bilag for 1841 og 102 1841-1848 Hof- og Statsetatens normalreglement og budgetter. 

1842. 
Anmærkning: ~d regnskabsoversigterne er lagt diverse 103 ca. 1841 Forarbejder til normalreglementer for Generaltold-

bilag, hvoraf en del ofte i form af kgl. resolutioner, er jour- kammer- og Kommercekollegiet. 

natiseret i budgetjournalerne (nr. 77-78). 
104-107 1842-1849 General toldkammer- og Kommercekollegiets budget-

85-86 1847-1848 Sager til budgetjournalen. ter. 

Anmærkning: Sagerne er samvist i budgetjournalerne og 
ligger samlet på sidste nummer. Sagerne er først blevet 108 1841-1845 Generaltoldkammer- og Kommercekollegiets regn-

journaliseret i danske (nr. 299-360) eller tyske referatpro- skabsoversigter. 

takolier (nr. 1181-1212) og er derefter blevet henlagt under 
budgetjournalen. De fleste sager ang. budgetter ligger dog 109 1842-1848 Budgetsager vedr. Det danske Kancelli og Karan-

tilakteret de forskellige forvaltningers reglementer, budgetter tænedirektionen. 

og regnskabs oversigter. Se nedenfor (nr. 8 8-125 ). 
110 1841-1848 Rentekammerets normalbudget og budgetter vedr. 

87 1810-1839 A.G. Moltkes gave til Universitetet. Hertugdømmerne. 

Anmærkning: Gehejmekonferensråd j. G. Moltke skænkede 
i 181 O faderen gehejmeråd A. G. Moltkes omfattende na- 111 1841-1847 Budget og regnskab for Departementet for de uden-

turalie- og bogsamling til Universitetet. Pakken indeholder landske Anliggender. 

korrespondance hr:rom samt fortegnelser over bøger og na-
turalieeffiktr:r tillige med regnskaber og korrespondance 112-113 1841-1848 Admiralitets- og Kommissariatskollegiets normalreg-

vedr. de i forbindelse harned oprettede legater. lement og budgetter. 

88 1841-1845 Det danske Kancellis og Karantænedirektionens regn- 114 1841-1847 Admiralitets- og Kommissariatskollegiets regnskabso-

skabsoversigter. versigter. 

89 1843-1848 Hovedregnskabsoversigter eller dokumenter til sådan- 115-116 1841-1848 Generalitets- og Kommissariatskollegiets normalreg-

n e. 
lement med forarbejder samt budgetter. 

90-91 1841-1848 Finansdeputationens normalreglement og budgetter 117-118 1841-1847 Generalitets- og Kommissariatskollegiets regnskabs-

indbefattende Fonden ad usus publicos, Kunstakade- oversigter. 

miet, Det kgl. Kapel samt Pensionskassedirektionen. 
119 1841-1848 Generalpostdirektionens normalreglement med for-

92 1841-1847 Finansdeputationens regnskabsoversigter. arbejder samt budgetter. 
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120 1841-1845 Generalpostdirektionens regnskabsoversigter. 138-142 1842-1846 Finansdeputationens sager vedr. rejseunderstøttelser. 

121 1841-1848 Universitets- og Skoledirektionens normalreglement 
med forarbejder samt budgetter. 

143 1837-1842 Finansdeputationens sager vedr. den ædle hesteavL 

144 1835 Katalog over Finansdeputationens bogsamling. 
122 1841-1847 Universitets- og Skoledirektionens regnskabsoversig-

ter. 145 1816-1841 MJonas Collins papirer. 

123 1845 Missionskollegiets indtægter og udgifter. 146 1831-1848 Finansminister A.W. Moltkes kopibog. 
Anmærlming: Kopier affinansministerens egne personlige 

124 1841-1848 Stutteri- og Veterinærskoledirektionens normalregle- breve, afsendt til myndighedspersoner eUer institutioner. 
ment, budgetter og regnskabsoversigter. Henvendelseformen er 1.person ental-jeg, mig- og korre-

125 1845-1848 Jernbanekommissionens budget- og regnskabssager. 
spondancen er tydeligvis ikke led i en officiel forretningsgang, 
men nærmest af informerende karakter. Uden register. ~d 
enkelte korrespondancer er der henvisning til kgl. resolutioner 

126 1813-1830 Møstingiana vedr. finans- og bankvæsenet. på finansministerens forestiUinger, se disse (nr. 185-190). 

127 1815-1840 J. S. Møstingske korrespondancer ang. finansielle forhold. 147 1843-1848 Kopibog til finansministerjournalen. 

128 1819-1843 Møstingiana ang. tontiner og livrenteanstalter. 
Anmærlming: Kopier af afsendte skrivelser vedr. sekretari-
atssager. Ud for hver enkelt korrespondance er der henvis-
ning til den pågældende sag ijournalen (nr. 148). Uden 

129 1834-1848 Finanssager fra finansminister A.W. Moltkes papirer. register. 

130 1816-1818 Konceptdokumenter ang. bankens overgang til natio- 148 1842-1848 Finansministerjournalen. 
nalbank. Anmærlming: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso-

lutioner. Journal for sekretariatssager, dvs. sager af mere 
131 1813-1846 Håndskrevne og trykte regnskaber for Nationalban- specifik karakter uden for anvisninger, reglementer etc. Der 

ken samt diverse trykte forordninger og cirkulærer er kun få indjør$ler.inden 1848. Protokollen er forsynet 
m.v. vedr. bank- og møntvæsen. med register og sagerne er samvis t, ligesom der er henvis-

ninger til budgetjournalen (nr. 77-78) samt de danske (nr. 
132 1844-1846 De slesvigske og holstenske provinsialstænders an- 347-360) og tyske riferatjournaler (nr. 1206-1212). 

dragende om en adskillelse af Hertugdømmernes fi-
nanser fra Kongerigets. 149-151 1842-1848 Sager til finansministerjournalen. 

Anmærlming: Sagerne er samvist og ligger på sidste num-
133 1848 Akter og beregninger ang. finansiel opgørelse med mer i kæden. 

Hertugdømmet Holsten. 
Kgl. reskripter og resolutioner ang. gagereglement for 152 1840-1841 

134 1846-1848 Sager vedr. "Reichsbank-Scheidemiintze". Hofeta ten. 

135 1808-1823 Diverse akter vedr. kommissionen til oprettelse af et 153 1848-1850 Oplysninger om det preussiske skattevæsen under 
naturalmuseum. treårskrigen. 
Anmærlming: Kommissionen var nedsat i henhold til kgl. 
resolution af 30. 9.1808. 154 1835-1838 Finansminister A.W. Moltkes papirer ang. afgørelsen 

af statskassens mellemværende med Nationalbanken. 
136-137 1844-1847 Finansdeputationens sager ang. understøttelse af vi- Anmærlming: Sager ang. den såkaldte "TolvmiUionsag". 

denskabelige og almennyttige arbejder. "TolvmiUionsagen" var en stn"d meflem staten og Natio-
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155 1836-1838 

156 1836 

157 1833-1835 

158 1834-1841 

159 1837-1840 

160 1838-1840 

161 1833-1841 

162 1835-1840 

163 1817 

164-167 1828-1840 

172 

nalbanken, der strakte sig over hele den sidste halvdel af 
1830' erne. Samme dag Nationalbankens oktroj udsted
tes, 4. Z 1818, udstedtes et patent ang. Hertugdømmernes 
udskillelse .fra banken, og efter denne opgjordes de slesvig
holstenske ejendomsbesidderes forpligtelser således, at de 
igennem det i Altona oprettede institut skulle overtage 
11.888.000 rbdl. afbankens seddelgæld, altså ca. 12 mil
lioner. Den samlede seddelgæld ved oktrojens udstedelse 
udgjorde 31 millioner, som staten var forpligtet til at beta
le via årlige bankhæ.ftelsesrenter. Men da Hertugdømmerne 
havde overtaget de 12 millioner, rejste der sig i 1830' erne 
det spørgsmål, om ikke disse skulieftadrages de 31 millio
ner, eftersom banken jo ellers ville få indløst de 12 millio
ner to gange, en gang af hele staten, der jo også indbefatte
de Hertugdømmerne, og en gang til af Altonainstituttet på 
de slesvig-holstenske ejendomsbesidderes vegne. Udgangen 
på sagen blev imidlertid, at bankens synspunkt vandt. 
Se Marcus Rubin: Frederik IV' s Tid. Fra Kieleifreden til 
Kongens Død. 1895. s. 38(ff, 

Dokumenter vedr. finansernes mellemværende med 
banken. 

Møstingiana: Roskilde stænders andragende af 
20.2.1836 vedr. finansvæsenet samt Møstings indbe
retning derom. 

Finansminister A.W. Moltkes papirer ang. statskas
sens ret til nogle ejendomme i Nordstrand. 

Akter vedr. Slesvig-Holsten-Lau en borgs Kancellis 
normalreglement 

Sager vedr. Hofmarskallatets kasse og fonds. 

Sager vedr. Staldkassens pengevæsen. 

Akter vedr. Polyteknisk Læreanstalts gæld til Regalie
fonden. 

Sager vedr. Stænderforsamlingernes fmanspetitioner. 

Alfabetisk register til gagereglementet 

].S. Møstings indberetninger om Finanskassens til
stand. 

168-170 

171 

172 

173 

174 

175-176 

177 

178 

179 

180 

181 

182-184 

185-190 

191 

192-193 

194 

195 

1820-1839 

1841-1846 

1842-1848 

1835-1840 

1837-1841 

1813-1847 

1818-1828 

1838-1841 

1837-1841 

1839-1841 

1839-1849 

1831-1848 

1831-1848 

1839-1841 

1842-1848 

1837-1841 

1824-1835 

Noter til indberetninger om Finanskassens tilstand. 

Lauenborgs regnskab. 

Lauenborgs budget. 

Sager vedr. Generalkommissariatets penge- og regn
skabsvæsen. 

Sager vedr. Admiralitetets penge- og regnskabsvæsen. 

Sager vedr. Hertugdømmernes forhold til National
banken. 

Slesvigske kammersager ang. afgift til banken. 

Kgl. reskripter og resolutioner ang. Danske Kancellis 
pengevæsen, normalregnskab og budget. 

Kgl. reskripter og resolutioner ang. Generaltoldkam
merets og Kommercekollegiets reorganisation, nor
malreglement og budget. 

Akter vedr. Generaltoldkammerets normalbudget. 

M finansminister A. W. Moltkes papirer: Kgl. reskrip
ter og resolutioner samt koncept til forestillinger. 

Finansminister A.W. Moltkes forestillinger tildels 
med bilag I-III. 

Kgl. reskripter til finansminister A. W. Moltke og re
solutioner på samroes forestillinger 1-IY. 
Anmærkning: Reskripterne og resolutionerne er kronolo
gisk fort!JJbende nummereret, men med lakuner i nummer
rækken. De manglende numre findes for størstedelens ved
kommende i nr. 152, 178, 179 og 181. 

Akter vedr. Rentekammerets normalbudget 

Rentekammerets budgetter. 

Akter vedr. Danske Kancellis normalreglement 

Akter vedr. normalreglementet 
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196 1842-1846 Militært pensionsreglement 363-927 1816-1848 Journals ager. 
Anmærkning: Sagerne er samvist og ligger på kædens sid-

197-199 1819,1824 Generalpostdirektionens gage- og udgiftsreglementer ste nummer tiUige med kopier af de i sagen udfærdigede 

og 1829 (genparter). skrivelser samt tilakterede bilag. 

200-255 1817-1848 Finanskassens reglementer vedr. alle etater med for- 928 1787-1848 Debitorbog, litra B. 

klaringer over af- og tilgange (1834 mangler). Anmærkning: Hovedbog over embedsmænd, som har op-
taget lån i forskeDige af statens kasser. Med register og hen-

256 1841-1848 Koncepter til af- og tilgangslister til Finanskassens reg- visninger til de danske referatjournaler (nr. 299-360). 

lement. 
929-931 1812-1840 Kreditivbøger, litra C og D, med registre. 

257-265 1814-1848 Gagereglementer. Anmærkning: Fortegnelse over embedsmænd, som har 
modtaget lønforskud. 

2. Danske ekspeditions- og assignationssager. 931a 1836-1841 Kreditivfortegnelse. 
Anmærkning: Fortegnelse til kreditivbøgerne litra C og D 

266-298 1816-1848 Brevbøger (kopibøger). (nr. 929-931). 

Anmærkning: Kronowgisk førte kopier af afsendte skrive!-
ser med registre. Ud for den enkelte korrespondance er der 931b-931d 1824-1834 Noterings bøger. 

henvisning til den pågældende sag i referatjournalen (nr. Anmærkning: Hovedbøger over embedsmænd og disses en-

299-360). Hvad angår perioden 20.Jeb.- ultimojuni ker og efterladte børn, som har modtaget ekstraordinære 

1816, se anmærkning til brevbogfor 2. Assignations- og ydelser, gratifikationer og lignende. Nr. 931 b er forsynet 

Bogholderkontor (nr. 949) under Finanskassedirektionen. med register og henvisninger til de danske referatjournaler 
(nr. 299-360), nr. 931c blot med henvisninger. 

299-360 1816-1848 Refera~oumaler Goumaler). 
Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 931e-931j 1813-1848 Protokoller over gage- og pensionsforskud til em-

skrivelser med resolutioner. Protokollerne er forsynet med bedsmænd. 

registre og sagerne er samvist. Fra 1.1. til19.2.1816 er Anmærkning: Med henvisninger til de danske referatjour-

protokollm (nr. 299) blevetført i Finanskassedirektionen naler. En enkelt protokol (nr. 931g} er forsynet med regi-

som en fortsættelse af referatprotokollerne nr. 950-952. s ter. 

Den er af den grund forsynet med to nummerrækker, hvor-
af den første gælder sagerne under Finanskassedirektionen 932 1819-1849 Forskudsbog for håndværkere. 

(nr. 1003-1004) og den anden dette kontors (nr. 363-
373). Protokollmfor 1819(nr. 302)erligeledesforsynet 933 1795-1821 Beregningsprotokol over kreditiver. 

med to nummerrækker. Den første til ultimo sept. inden Anmærkning: Regnskab over de ikrafiværende kreditiver 

foreningen med Bogholderkontoret for Civilreglementet og ved zahlkasserer C. D. Lindes afgang i 1824. Der er tale 

Den aftagende Pensionsliste, gældende sagerne nr. 406- om såkaldt uapproberede udgifter, dvs. lån ogforstræknin-

416, og den anden efta foreningen, gældende sagerne nr. ger uden for de reglementsnormerede gager, pensioner m. v. 

417-422. Regnskabet er afsluttet 1821 og underskrevet af etatsråd 
Conrad Daniel Linde, ikke at forveksle med hans afløser 

361 1815-1825 Koncepter til de senere udførte registre i diverse jour- kammerassessor Johan Gabriel Linde. 

n al er. 
934 1842-1848 Protokol over forskud til videnskabens og kunstens 

362 1840-1849 Diverse joumalsager. fremme, rejseunderstøttelser og udlån. 

Anmærkning: Kronologisk ordnede sager vedr. bud- Anmærkning: Især vedr. gejstlige og 14ger. Med register. 

getter. 
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935 1847-1860 Protokol over gratifikationer og dyrtidstillæg. 979 1832-1837 Anmeldelser fra Det tyske Kammerkancelli om ud-
gifter af de normerede summer. 

936-940 1813-1843 Diverse kreditivfortegnelser over pensioner, gagefor-
skud m.m. 980-1013 1816-1848 Fod journaler. 

Anmærkning: Kontrakassejournaler over zahlkassen, ind-

941 1815-1817 Gældsbog. fægter og udgifter. 

942 1823-1862 Protokol over gratifikationer m.m. udlagt af amtsfor- 1014-1031 1814-1849 Civiletatens kopibøger over indtægtsordrer. 
valtere og andre. Anmærkning: Uden registre. 

943-944 1812 Gageprotokoller. 1032-1098 1816-1848 Civiletatens kopibøger over udgiftsordrer såvel efter 
som uden for reglementet. 

945 1814-1840 Fortegnelser over gratifikationer og temporære under- Anmærkning: Med registre. 
støttelser. 

1099-1100 1818-1858 Søetatsprotokoller for indtægts- og udgiftsordrer. 

946 1815-1819 Protokoller over norske undersåtters gæld til statskas- Anmærkning: Kopibøger uden registre. 
sen. 

1101-1104 1815-1857 Landetatsprotokoller for indtægts- og udgiftsordrer. 

947 1817 ].S. Møstings og N.A. Holtens krigsregnskaber. Anmærkning: Kopibøger uden registre. 
Anmærkning: vedr. de engelske subsidier, den franske 
krigskontribution og dennes anvendelse til underholdning 
for det danske auxiliærkorps og dettes kontingent til den 3. Tyske ekspeditions- og assignationssager. 
forenede hær i Frankrig. 

1105-1111 1814-1853 Civilreglementer for Slesvig og Holsten. 

948 1817 N.A. Holtens regnskab for indtægter og udgifter vedr. Anmærkning: Fortegnelser eller udgiftsbudgetter over løn-
Bureauet for udenlandske Betalinger. ninger og pensioner. Ordnet efter institutioner med o plys-

ning om, hvad der tilkommer hver enkelt navngiven per-

949-952 1820 Ansøgninger om gratifikationer samt gage- og pen- son. Uden registre, men med henvisninger til de tyske reje-
sionsforskud. ratjournaler (nr. 1181-1204) samt til Rentekammerets ty-
Anmærkning: journaliserede i referatjournalen (nr. 303-304). ske sekretariats ekspeditionsprotokoller. (Se Rigsarkivet og 

hjælpemidlerne til dets benyttelse I. l. bd. s. 393). 

953-972 1822-1830 Ansøgninger om gratifikationer samt gage- og pen-
siensforskud I-XX. 1112-1136 1816-1840 Civilreglementer for hertugdømmet Lauenborg. 

Anmærkning: Ujournaliserede, men lagt a!fabetisk efter 
ansøgtr. 1137 1817-1836 Af- og tilgangslister ved civilreglementet for Lauen-

borg. 

973-975 1837-1840 Regnskabs ager for Komiteen for opførelsen af Thor-
valcisens Museum. 1138-1140 1816-1823 Gagereglementer for Lauenborg. 

Anmærkning: Med henvisninger til de tyske referatjourna-

976 1841-1847 Sager vedr. Frederik IV' s mindestøtte ved Skander- ler (nr. 1181-1204). 
borg. 

1140a 1833-1841 Håndreglement for Lauenborg. 

977 1814-1838 Forskellige kvitteringer og reverser. 
1141 1834-1853 Register til håndreglementet for gager til kgl. embeds-

978 1830-1846 Gageforskud, forskrivninger, kvitteringer, gratifikatio- mænd i Hertugdømmerne. 

ner m.m. 
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1142-1144 1816-1833 Pensionsreglementer for Hertugdømmerne. tyske referatjournaler (nr. 1181-1212) samtfor 1812-15 i 
Anmærkning: Med henvisninger til de tyske referatjourna- nr. 770 under Finanskassedirektionen. 
ler (nr. 1181-1204) samt Rentekammerets tyske Sekretari·-
ats ekspeditionsprotokoUer. (Se Rigsarkivet og hjælpemid- 1408-1411 1817-1848 Kasseekstrakter for Lauenborg. 
lernetildet benyttelse I. l. bd. s. 393). Anmærkning: Som nr. 1391-140Z 

1145 1847-1851 Slesvigsk og holstensk pensionsreglement 1412-1413 1841-1847 Regnskabsoversigter for Holsten. 

1146 1816-1819 "Reglements Nachtrichten". 1414-1446 1816-1851 Civiletatens tyske assignationsprotokoller efter regle-
Anmærkning: Sager vedr. reglementer, journaliseret i Ren-· mentet. 
tekammerets tys/u Sekretariats ekspeditionsprotokoUer. (Se Anmærkning: Kopibøger over udgi.ftsordrer. Uden registre 
ovenfor). Her lagt kronologisk ogforsynet med fortløbende og henvisninger. 
numre. 

1447-1478 1814-1850 Civiletatens tyske assignationsprotokoller uden for 
1147 ca. 1824 Normalreglementet for Hertugdømmerne. reglementet. . 

Anmærkning: Kopibøger over udgi.ftsordrer. Med regtstre 
1148 1815-1835 Varia vedr. normalreglementet og henvisninger til den pågældende sag i de tyske referat-

1149-1180 1817-1850 "Brief Protocollen" (kopibøger). 
journaler (nr. 1181-1212). 

Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrive/- 1479-1510 1816-1850 Fodjournaler. 
ser. Hver protokol er forsynet med register. Ud for den en- Anmærkning: Kontrakassejournaler over indtægter og ud-
kelte korrespondance er der henvisning til den pågældende gifter. 
sag i referatjournalerne (nr. 1181- 1212). Protokollerne 
1817- medio sept. 1819 (nr. 1149-1151) vedrører sager 1511-1512 1819-1848 Lauenborgske fodjournaler. 
uden for reglementet. Se anmærkninger til nr. 753-760 og 
761-771 under Finanskassedirektionen 1513 1838 "Einnahme-Hauptbuch ". 

1181-1212 1817-1850 "Referatjournalen" (journaler). 
Anmærkning: Indtægtshovedbog. 

Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 1514-1515 1816-1848 "Creditiv Biicher". 
skrivelser. Hver protokol er forsynet med register og sagerne Anmærkning: Fortegnelse over anvisninger på lån eller 
er samvist. Protokollerne 1817- medio sept. 1819 (nr. gageforskud til embedsmænd. Med registre. 
1181-1183 J vedrører sager uden for reglementet. Protokol-
len for 1819 (nr. 1183) harsåledes to nummerræklur, den 1515a 1823-1849 Debitorbog for embedsmænd. 
første indtil medio sept. vedrører sager uden for reglementet Anmærkning: Hovedbog over embedsmænd, som har op-
(nr. 1227-1229), mens den andengælder sager såvel uden taget lån e/kr modtaget tilbagebe~ali~gspli~tige forstræk-
som indenfor (nr. 1230-1231). ninger. Med register og sagshenvzsnznger tzl de tyske reje-

1213-1390 1816-1g5o Tyske journalsager. 
ratjournaler(nr. 1181-1212). 

Anmærkning: Sagerne er samvist i referatjournalerne og 1516-1517 1818-1847 "Lauenburgische Protokollen". 
ligger samlet på sidste nummer i k4den. Med hensyn til Anmærkning: Protokolkr over anvisningsordrer. Med re-
journalen for 1816 er denne nr. l 009 under Finanskasse- gis tre. 
direktionen (se denne). 

Tyske landetatsprotokoller for udgiftsordrer. 1518-1520 1815-1848 
1391-1407 1812-1848 Kasseekstrakter for Slesvig-Holsten. 

Anmærkning: Ekstrakterne med bilag er journaliseret i de 1521-1522 1802-1846 Tyske søetatsprotokoller for udgiftsordrer. 



1523 (1808) 
1816-1843 

Diverse. 

IL BOGHOLDERKONTORET FOR CMLREGLEMENTET OG DEN 
AFTAGENDE PENSIONSLISTE 1816-19 

Om kontorets oprettelse, se Finanskassedirektionen 1784-1816, Assignations- og Bog
holderkontoret 21.9.1819 forenedes det med Ekspeditions-, Assignations- og Boghol
derkontoret 
De sager, som ikke er registreret her (kopibøger over udgiftsordrer m.m.), er arkivalsk ik
ke holdt adskilt fra Ekspeditions-, Assignations-, og Bogholderkontorets samt Den al
mindelige Pensionskassedirektions sager. 

1524-1526 1815-1819 

1527-1529 1815-1819 

1530-1559 1816-1819 

180 

Brevbøger (kopibøger). 
Anmærkning: Kronologisk førte kopier af afsendte skrivel
ser. Til og med l 0.2.1816 henhører protokollen 1815-16 
{nr. 1524) under Finanskassedirektionens Assignations
og Bogholderkontor og er således en fortsættelse af nr. 145 
herunder (se anmærkning hertil). Protokollerne er forsynet 
med registre, men først .fra 19.2.1816 kan der ud for den 
enkelte korrespondance være henvisninger til den pågæl
dende sag i referatjournalerne (nr. 1527-1529). 

Refera~oumaler uoumaler). 
Anmærkning: Kronologisk førte ekstrakter af indgåede 
skrivelser med resolutioner. Til og med l 0.2.1816 hen
hører protokolkn 1815-16 (nr. 1527) under Finanskasse
direktionens Assignations- og Bogholderkontor og er såle
des en fortsættelse af nr. 170 herunder (se anmærkning her
til). Protokol nr. 1527 er detfor forsynet med 2 nummer
rækker med hver sit register, hvoraf den første gælder for sa
gerne under Finanskassedirektionen (nr. 543-544), mens 
den anden gælder for sagerne under dette kontor {nr. 1530-
153 7). Protokolkrne er forsynet med registre, og sagerne er 
samvist. 

Joumalsager. 
Anmærkning: På trods af samvisningen i referatjournaler
ne {nr. 1527-1529) er sagerne lagt hver for sig i kronolo
gisk nummerorden. 

liL HOVED- OG KONTRABOGHOLDERKONTORET 

Kontoret fortsatte uændret den bogførsel, som havde fundet sted, da kontoret hørte un
der Finanskassedirektionen. 

1560-1591 1817-1848 

1592-1627 1817-1848 

1628-1659 1817-1848 

Hovedindtægtsbøger. 
Anmærkning: Se anmærkning til nr. 1501-1533 under 
Finanskassedirektionen. 

Hovedudgiftsbøger for civiletaten. 
Anmærkning: Se anmærkning til nr. 1534-1566 under 
Finanskassedirektionen. 

Kontrajoumaler. 
Anmærkning: Se anmærkning til nr. 1567-1599 under 
Finanskassedirektionen. 

lY. PENSIONSKONTORET 1842-48 

Kontoret overtoges fra Den almindelige Pensionskassedirektion, da denne blev ophævet 
26.2.1842 og dens sager overgik til Finansdeputationen. Forandringen i 1842 medførte 
ikke et arkivalsk brud, og kontorets sager fra 1842-48 er anført under Pensionskassedi
rektionen. 
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BUREAUET FOR DE UDENLANDSKE 149-167 1817-1848 Journalsager II (Statsgældsdirektionen). 

BETALINGER (1814) 1817-1848 168-197 1820-1847 Henlagte sager II (Statsgældsdirektionen). 
Proveniensnummer 854 

198-200 1822-1848 Sager vedr. reservefonden. 
Allerede i 1814 havde bureauets chef fra 1826, N. A. Holten faet ordre til at føre særli-
ge bøger over "Pengeomsætninger og andre transactioner". Hans virksomhed blev ved 201 1835-1838 KvitteringsprotokoL 
kgl. reskript 6.3.1817 henlagt til et nyt kontor: Bureauet for de udenlandske Betalinger, 
som skulle besørge de vekselforretninger og betalinger til udlandet, som indtil da havde 202 1817-1830 Indkomne breve fra H.C. Danner i Altona. 
været besørget af det ved det samme reskript ophævede Bankkontor i København. Det 
nye kontor fik en forholdsvis selvstændig status under såvel Finansdeputationen som 203 1817-1853 Den franske reklamationssag. 
Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond (jf. Finansdeputationens forestil-
linger med kgl. resolutioner 30.7.1817 og 6.4.1819). Fra 26.3.1839 var bureauet dog et 204 1803-1834 Sagen vedr. lånene i Frankfurtam Main 1800-20. 
kontor under Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond. 

205 1817-1830 Indkomne breve fraJ.C. Donner,J.C. Dreyer,J.N.G. 
1-2 1819-1848 Fortegnelser over de hos bureauet beroende indbe- Koch m.fl. i Altona. 

retninger, forestillinger, resolutioner og reskripter. 
206 1835-1838 Sager ang. køb af sterling i London. 

3-6 1815-1818 Journaler I. 
207 1818-1840 Breve fra Finansdeputationen, Generalpostdirektio-

7-18 1814-1827 Kopibøger I. nen og Handels- og Konsulatkontoret. 

19 1837-1838 Akter vedr. konverteringen af det Wilsonske lån i Lo n- 208 1817-1836 Breve fra finnaer i Hamborg og fra konsul A. Dull i 
don. Amsterdam. 

20-22 1819-1838 Kgl. resolutioner. 209 1820-1834 Sager vedr. Beuther og Co.'s procedure ang. lånene i 
Svejts. 

23 1831-1848 Fortegnelse over indberetninger, forestillinger, reso-
lutioner og reskripter. 210 1821-1825 Sager ang. nogle låneforslag. 

24 1818-1831 J.S. Møstings konceptforestillinger vedr. bureauet. 211 1821-1833 Sager vedr. lånet i London 1821. 

25 1817-1818 Journalsager I. 212 1825-1856 Sager vedr. lånet i London 1825. 

26-38 1828-1840 Kopibøger I. 213 1816-1852 Sager vedr. lånene i Amsterdam. 

39-46 1819-1842 Journaler I. 214 1826-1832 Sager vedr. afdragsfonden i Altona. 

47-88 1819-1848 Journalsager I. 215 1818-1825 Sager vedr. Hampurgerlånet 1819. 

89-109 1819-1839 Henlagte sager I. 216 1816-1848 Sager vedr. lånene i Antwerpen. 

110-142 1817-1848 Kopibøger II {Statsgældsdirektionen). 217 1819-1820 Sagen ang. Schubarts ansvar vedr. fordringen i B.J. 
Rers' bo i Hamborg. 

143-148 1819-1839 
1843-1848 Journaler II (Statsgældsdirektionen). 218 1819-1820 Sager vedr. Statsgældsdirektionens fordring i B.J.Rers' bo. 
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219 1820-1832 

220 1820-1828 

221 1822-1836 

222 1831-1839 

223 1829-1832 

224 1820-1831 

225 1829-1836 

226-227 1816-1848 

228 1821-1831 

229 1816-1831 

230 1835-1836 

231 1843-1845 

232-271 1815-1848 

272-309 1817-1848 

310 1839-1845 

311 1818-1819 

312-314 1817-1848 

315-318 1816-1848 

184 

Sager vedr. handelshuset Meyer og Trier. 
Anmærkning: Meyer og Trier var et af de førende handels
huse, som gik follit i 1820. 

Sager vedr. Borch, Snell og Co's fallitbo. 

Sager vedr. handelshuset Andresen og Schmidts lån 
hos reservefonden i 1822. 

Sager vedr. grev Hardenberg-Reventlows lån i 1831. 

Sager vedr. forsyningen med brødkorn. 

Kvittancer m.v. for komudskrivningskomiteens regn
skaber. 

Sager vedr. kom- og fourageleverancer. 

Ekstrakter af bøger ført over de for statsgælden m.v. og 
reservefonden oppebårne indtægter og udgifter I-II. 
Anmærkning: Reservefonden til bestridelse af uforudsete 
udgifter var oprettet under Overskattedirektionen 
24.9.1768. 

Journal vedr. reservefonden. 

Kvittancer for regnskaber aflagt for Finansdeputatio
nen og Statsgældsdirektionen. 

Sager ang. anlæg af en jembane fra Neustadt til Ham
borg. 

Sager ang. de finanserne i Altona- Kiel jembanen til
hørende aktier. 

Hovedbøger L 

Hovedbøger IL 

Udtaget hovedbog. 

Hovedbog for det i 1818 oprettede lån til ejendoms
besidderes understøttelse. 
Bilag til regnskaber for Finansdeputationen. 

Bilag til regnskaber for Statsgældsdirektionen. 

319-320 1819-1848 Bilag til regnskaber for reservefonden. 

321-348 1822-1848 Hovedbøger III. 

349-353 1820-1841 Diverse sager. 

354-359 ca. 1814- Diverse Lrnesager. 
ca. 1848 

360-362 1811-1838 Regnskaber for udenlandske lån. 

363-365 1813-1851 Hovedbøger for "De danske Laan i Udlandet". 

366 1826-1838 Obligationsfortegnelse over "Laanet i London af 
1825". 

367-369 1835-1838 Kombinerede bogføringsjournaler og brevkopibøger 
for det med N.M. Rothschild i London 17.2.1835 af-
sluttede lån. 

370 1836-1838 Veksel bog. 
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DIREKTIONEN FOR STATSGÆLDEN OG DEN 
SYNKENDE FOND 
1816-1848 (1865) 

Proveniensnummer 423 

Ved reskript 9.2.1816 samledes forvaltningen af alle statens gældsforhold-såvel de akti
ve som de passive fordringer- under en ny myndighed: Direktionen for Statsgælden og 
Den synkende Fond. Den skulle bestyre og bogføre "Statens hele indtil udgangen af aa
ret 1815 paadragne inden- og udenlandske gæld" samt bestyre alle statens aktiver og føre 
bøger derover. Således skulle direktionen overtage forvaltningen af den aktive og passi
ve gæld, som hidtil havde henhørt under Finanskollegiet og Finanskassedirektionen, 
men tillige den der havde været bestyret af Overdirektionen for Banken og Den syn
kende Fond, Depositokassen, speciesbankerne, Kurantbanken, Skatkammeradministra
tionen, Kreditkassen, Kommissionen til den vestindiske gælds likvidation, transport- og 
annuitetskontorerne i København og Altona, Det slesvig-holstenske Låneinstitut, 
bankkontorerne og andre gældsforvaltende myndigheder og organer. Direktionen skul
le endvidere vedligeholde "den inden- og udenlandske kredit". Den havde forestillings
ret og anvisningsmyndighed, og den skulle udarbejde gældsreglementerne og have til
synet med annuitets-, transport- og bankkontorernes afVikling. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1878. Marcus Rubin: Frederik VI's Tid, 
1895/1970, s. 195.ff. Harald Jørgensen: Finansforvaltningens Omdannelse i 1816, H. T JO. rk. I, 
1930. 

L DIREKTIONEN 

1-14 1816-1848 

15 1816-1848 

16-20 1816-1848 

186 

Kgl. reskripter og resolutioner samt direktionens fo
restillinger, indberetninger og betænkninger vedr. ak
tiverne. 
Anmærkning: Protokolleme er uden registre, men kronolo
gisk ordnede fortegnelser er indlagt løst i hver protokol 
undtagenfor årene 1837-38 og 1842-48. 
De kgl. resolutioner og reskripter er journaliseret på linie 
med andre indgåede skrivelser i l . og 2. aktivkontors jour
nakr. 

Register til kgl . reskripter og resolutioner samt direk
tionens forestillinger, indberetninger og betænknin
ger vedr. statsgælden. 

Kgl. reskripter og resolutioner samt direktionens fo
restillinger, indberetninger og betænkninger vedr. 
statsgælden. 

21-26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

32a 

33-64 

1816-1848 

1819-1846 

1817-1822 

1820-1828 

1816-1851 

1816 

1848 

1848 

1816-1847 

Anmærkning: Hver protokol er forsynet med et løst ind
lagt register, som er nemmere at anvende end nr. 15. 
De kgl. reskripter og resolutioner med de dertil hørende fo
restillinger er journaliseret i Statsgældskontorets reforatpro
tokoller (nr. 1328-1388). 

Konceptforestillinger. 

Konceptforestillinger ang. administrationsregnska
berne. 

Forestillinger uden resolutioner. 

Indberetninge~ om reservefondens tilstand. 
Anmærkning: Kopier af indberetninger til kongen. Reser
vefonden til bestridelse af uforudsete udgifter var oprettet 
under Overskattedirektionen 24.9.1768. 

Koncepter, efterretninger og beregninger vedr. stats

gælden. 

Regnskab for de for Direktionen for Statsgælden og 
Den synkende Fond oppebårne indtægter, effektue
rede omsætninger og besørgede udbetalinger. 

Regnskab for de til finansernes reservefond samt t~l 
statsgældens forrentning og afbetaling henlagte aktt
ver med bilag. 

Forklaring over de til finansernes reservefond samt ~l 
statsgældens forrentning og afbetaling henlagte akti

ver. 
Anmærkning: Regnskabet er opdelt i et for Kongeriget og i 
et for Hertugdømmerne, som hver har underpunkterne fa
ste ejendomme, kgl. værker, omsættelige papirer og diverse 
lån til offentlige myndigheder og private. 

Regnskaber for Direktionen for Statsgælden og Den 

synkende Fond. . . 
Anmærkning: Regnskaberne er inddelt i 4 afinzt med bz-
lag, nemlig: Status af statsgælden og statsaktiverne ved 
regnskabsårets begyndelse. Af og tilgang på begge dele 
samt renteindtægter og -udgifter. Status af statsgælden og 
statsaktiverne ved regnskabsårets slutning. Kasseregnska-
bet. 
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65-99 1816-1848 

100-132 1816-1848 

133-166 1816-1848 

167 1816-1825 

168 1814-1820 

169 1820-1845 

Forklaringer over statsgælden (med koncepter 1816-
1817). 

Koncepter til regnskaber for Direktionen for Stats
gælden og Den synkende Fond. 

Regnskaber over indtægter og udgifter for hovedkas
sen for statsgælden. 
Anmærkning: Kasseregnskaber med afsluttende balance. 
Regnskabet er for indtægternes vedkommende opdelt i po
sterne: Told- og konsumtionsintrader. Indtægter af aktiver
ne. Overskud af De vestindiske Øers intrader. Optagne 
forstrækninger. Adskillige indtægter. Omsætninger. Ogfor 
udgifterne i posterne: Kapitalbetalinger. Rentebetalinger. 
Adskillige udgifter. Omsætninger. 
Regnskaberne er forsynet med henvisninger til de kontorer, 
gennem hvilke indtægts- eller udgiftsordrerne er effektueret, 
nemlig: l. Aktivkontor; se kassekopibøger (nr. 749- 807}, 2. 
Aktivkontor, se kopibøger for lånesager (nr. 1252-1257), og 
Statsgældskontoret, se kassekopibøger. Regnskabsposterne 
har eget nummersystem, der ikke korresponderer med kasse
kopibøgernes, hvorfor datoen skal anvendes. 

Mikael von Essens samling ang. Direktionen for Stats
gælden og Den synkende Fond. 
Anmærkning: v. Essen var medlem af Direktionen for 
Statsgælden og Den synkende Fond 1816-24. Derefter, til 
sin død 1831, l. deputeret ved Finansdeputationen 

Statsminister N. Rosenkrantz' papirer vedr. statsgælden. 
Anmærkning: Gehejmestatsminister Niels Rosenkrantz var 
cheffor Departementetfor de udenlandske Anliggender samt 
for Den afrikanske Konsulatsdirektion i årene 1810-24. 

Arkivkontorets kvitteringer for modtagne arkivalier. 
Anmærkning: Arkivkontoret var et mindre kontor under 
Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond. De 
modtagne arkivalier er alk værdipapirer vedr. indløste lån. 

IL AKTIVKONTORET (1816-21: l. AKTIVKONTOR) 

l. Kopibøger, journaler og journalsager. 

170-175 1816-1821 Brevbøger (kopibøger), litra A - F. 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Omfatter også 

188 

176-230 1822-1830 

231-237 1824-1830 

238-248 1819-1830 

249-253 1816-1821 

254-290 1822-1830 

291-307 1816-1821 

308-398 1822-1830 

399-459 1831-1848 

tyske sager, men derimod ikke vestindiske, idet disse hører 
under 2. Aktivkontor (se dette). Protokollerne er forsynet 
med registre, og ud for den enkelte korrespondance kan der 
være henvisning til den pågældende sag i journalen (nr. 
249-253). 

Kopibøger for danske, tyske og vestindiske sager. 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Hver årgang 
har et særskilt registerbind. Ud for den enkelte korrespon
dance kan der være henvisning til den pågældende sag i 
journalen (nr. 254-290}. 
Protokollernefor 1827-30 (nr. 208-230} er på ryggen titu
leret "Danske Sager". 

Brevlister til kopibøger for danske, tyske og vestindi
ske sager. 
Anmærkning: Kronologisk førte fortegnelser over de af 
sendte skrivelser. 

Koncepter til kopibøger. 

Journaler, litra A - E. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso
lutioner. Hver protokol er forsynet med register og sagerne 
er samvist. Omfatter tillige tyske sager, men derimod ikke 
vestindiske, idet disse hører under 2. Aktivkontor (se det
te). 

Journaler til samtlige sager. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso
lutioner. Hver årgang har et særskilt registerbind, dog 
mangler registerbindet for 1830. Sagerne er samvis t. 

Journalsager, litra A - E. . 
Anmærkning: De samviste sager ligger på kædens stdste 
nummer tillige med diverse til akterede bilag. 

Journalsager, samtlige. 
Anmærkning: Som nr. 291-307. 

Kopibøger for danske sager. . • 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrzvelser. Hver argang 
har et særskilt registerbind. Ud for den enkelte korrespon- . 
dance kan der være en henvisning til den pågældende sag t 
journalen (nr. 501-554}. 
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460-476 1831-1848 Brevlister til kopibøger for danske sager. Wd den enkelte korrespondance kan der være henvisning 
Anmærkning: Kronologisk førte fortegnelser over de af til den pågældende sag i journalen (nr. 249-290 og 501-
sendte skrivelser. 183 6 mangler. 554). 

477-486 1831-1848 Koncepter til kopibøger for danske sager. 808 u.år Diverse konceptregistre. 

487-499 1830-1848 Kopibøger for tyske sager. 809 u.år Diverse registraturer. 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. ProtokoUerne 
er forsynet med registre. Ud for den enkelte korrespondance 
kan der være henvisning til den pågældende sag i journa- 2. Hovedbøger. 
len (nr. 285-290 og 501-554). 

810-811 1781-1782 Aktivbøger (hovedbøger) I -Il. 
500 1827-1831 Koncepter til kopibogen for tyske sager. Anmærkning: Fortegnelser over indholdet i begge protokol-

ler i nr. 81 O. Alfabetisk register i nr. 811. 
501-554 1831-1848 Journaler til samtlige sager. 

Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso- 812 1782-1784 Aktivbog (hovedbog) (med tillæg 1781-180 l vedr. ad-
lution. Hver årgang er forsynet med særskilt registerbind. skillige handelsselskaber). 
Sagerne er samvist. Indhold: 

Følgende konti: l) Skatkammerkassen i Zahlkamme-
555-742 1831-1848 Journalsager, samtlige. ret samt i Kristiania, Trondhjem og Rendsborg, 1782-

Anmærkning: De samviste sager ligger på kædens sidste 84. 2) Banken, 1783-84. 3) Bankkontoret i Køben-
nummer tillige med diverse tilakterede bilag. havn, 1783-84. 4) Den grønlandske Handels nye ind-

retning, 1790- 1802. 5) Det asiatiske Kompagni, 1790-
743 1821-1839 Akter og registre vedr. Den ekstraordinære Lånefond. 95. 6) Overbankdirektionen, 1783. 7) Altona Silde-

Anmærkning: Som en del af udlånsvirksomheden til det kompagni, 1782. 8) Grønlandske, islandske, fin-
kriseramte landbrug oprettedes Den ekstraordinære Låne- markske og færøske Handel, 1781-89. 9) Østersøiske 
fond ved resolution af3.4.1819. Fondens udlånskapital og guineiske Handelsselskab, 1782-1800. l O) Den kgl. 
beløb sig til l. 000.000 species, lånt af regeringen i Ham- Klædemanufaktur, 1783-1801. 11) Det østersøisk-
borg. I betragtning som lånere var "ikke blot de, der be- guineiske (forhen grønlandske) Handelshus og Pak-
viislig i 11 te juni Termin have at betale opsagte Capitaler, hus, 1783-85. 12) Lottoen i Altona, 1783-84. 
men enhver, der beviislig har Gjeld at betale, og navnlig de 
Godsejere, der beviislig staae i Forskud for deres Bønders 813 1783-1786 Aktivbog (hovedbog). 
Skatter" (Colkgial-Tidende, 1819 s. 295). Se også Anmærkning: Med alfabetisk register agfartegne/se i form 
Marcus Rubins: Frederik V/'s Tid. Fra Kielerfreden til af samlet regnskab over alk konti. Indlagt regnskabsfor-
Kongens Død. 1895 s. 208. klaring med status for 1785 agfelgende kontopos ter: A) 

Rentifri forskud elkr lån. B) Forskud elkr lån mod rente. 
744-748 1821-1843 Lånesager vedr. Den ekstraordinære Lånefond, ord- C) Beholdninger. D) Lån ogforskud til adskillige departe-

net amtsvis . menter og indretninger. E) Aktier. F) Husejendomme. G) 
Indhold: Aldeles usikre fordringer. 
Pk. 744: Østifternes amter. Pk. 745: Ålborg, Hjørring, 
Thisted og Viborg amter. Pk. 746: Randers, Århus, 814-815 1787-1793 Aktivbøger (hovedbøger) I - Il. 
Skanderborg og Vejle amter. Pk. 747: Ribe amt. Anmærkning: Alfabetisk register i hver protokol. Forteg-
Pk. 748: Ringkøbing amt. nelser i form af samlet regnskab over alle konti. 

Indhold: 
749-807 1816-1848 Kassekopibøger. Pk. 814: A) Rentefri forskud eller lån. B) Forskud el-

Anmærkning: Kopibøger for indtægts- og udgifisordrer. ler lån mod renter. Pk. 815: l) Proprietær Juels bo. 
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2) Østersøiske Kompagni. 3) Adskillige forskud til de- 857 u.år Diverse registre til hovedbøgerne. 
parternenter og andre indretninger. 4) Aktier. 5) Hus:e- Anmærkning: Registre som ikke har kunnet placeres ved 
jendornme. 6) Andre ejendomme. 7) Kreditkassen. de eksisterende hovedbøger. 

816-831 1794- Aktivbøger (hovedbøger) 2. række 1-12 A. 
1848/1874 Anmærkning: Alfabetisk register i hver protokol. Fortegne!- 3. Aktiverne i almindelighed. 

ser i form af samlet regnskab for nr. 816-819. 
Indhold: 858 1815-1837 Sager vedr. de fra finanserne overdragne aktiver. 
Pk. 816: A) Fordringer henlagt til Kreditkassen. B) For-
dringer henlagt til Kurantbanken. C) Fordringer hen- 859 1816-1830 Dokurnenter vedr. Bankkontoret i København og dets 
lagt til Den synkende Fond. 1794-1813. Pk. 817: l) aktiver. 
Forskud til departementer og andre indretninger. 2) 
Aktier. 3) Husejendornrne. 4) Andre ejendomme, 860 1817 Fortegnelse over det forhenværende Bankkontors de-
1794-1813. Pk. 818: A) Rentefri forskud eller lån. B) bitorer og kreditorer. 
Forskud mod renter, 1794-1813. Pk. 819-822, 1796-
1813, har intet samlet kontoregnskab. 861 1816-1830 Bankkontoret i Altona og dets afslutning vedkom-
Pk. 823-826 er hovedbøger over Petersgårds godsers mende papirer. 
debitorer 1806-74, uden samlet kontoregnskab. 
Pk. 827-830: 1808-25, har intet samlet kontoregnskab. 862 1816 Fortegnelse over Den kgl. Kreditkasses udlån og ind-
Pk. 831: Hovedbog over Vesterborg godsers debito- lån til10.4.1816. 
rer, 1811-25, uden samlet kontoregnskab. 

863 1820-1838 Depositakassens aktiver og endelige afslutning ved-

832-838 1813- Aktivbøger (hovedbøger) 3. række 1-7. kommende papirer. 
1848/1884 Anmærkning: A!fåbetisk register i hver protokol, men uden 

samlet kontoregnskab. 864 1820-1822 Dokumenter vedr. Københavns fattigvæsens gæld til 
Depositokassen. 

839-840 1813- Aktivbøger (hovedbøger) 3. række 11-12. 
1848/1884 Anmærkning: A!fåbetisk register i hver protokol, men uden 865 1825-1838 Generaltoldkammerets indberetninger om toldind-

samlet kontoregnskab. tægterne og sager ang. dettes 12 Ofo's fond. 

841-844 1821-1868 Nye aktivbøger (hovedbøger) 4. række 1-4. 866 1840 Indberetninger fra Københavns magistrat og fra amt-
Anmærkning: Alfabetisk register i hver protokol, men mændene i Danmark om visse debitorers økonomi-
uden samlet kontoregnskab. ske forfatning. 

Anmærkning: Indberetningerne gælder debitorer som har 
845-848 1816- Aktivbøger (hovedbøger) over Kreditkassens debito- misligholdt deres forpligtelser. Sammen med indberetnin-

1848/1866 rer i Danmark. gerne ligger bilag iform af skrivelser fra debitorerne til am-
Anmærkning: Nr. 845-846, 1816-21, har fælles register terne, skifteretsattester m. v. 
indlagt i nr. 845. Nr. 847-848, 1822-66, er uden registre. 
Intet samlet kontoregnskab. 867 1842-1847 Sager vedr. indfriede og supplerede bankhæftelser til 

aktiers erhvervelse. 
849-854 1819-1843 Den ekstraordinære Lånefonds hovedbøger. 

Anmærkning: Kun register i nr. 854, som omfatter sæde·- 868-869 1830-1850 Terminsberegninger over kongens debitorers skyldige 
koms!Jn, 1819-51. Se anmærkning under nr. 743. renter og afdrag. 

855-856 1841-1848 Hovedbog med register over Fonden ad usus publi- 870-876 1749-1841 Obligationer og reverser I - VII. 
cos. 
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877 1801-1813 Depositakassens obligationer. 900 1818-1845 Ekstrakter og papirer vedr. Den kgl. Dugmanufakturs 
debitorer. 

878 1817-1838 De for dilaterede skatter i 1817 udstedte panteobli-
gationer vedkommende sager. 901 1846-1853 Sager vedr. hørspinderiet Svanholm. 

879-882 1819-1840 Obligationer og reverser for lån afDen ekstraordinære 
Lamefond I - IV 

902 1819-1863 Sager vedr. Rådvaddams fabrik. 

903 1829-1838 Sager vedr. Maglekilde fabrik. 
883 1825-1827 Brand policer. 

904 1821-1842 Sager vedr. Vexebo teglværk. 
884 1816 Fortegnelse over de pensioner, som ifølge kgl. reskript 

af 27. sept. 1816 skulle overtages af Statsgældskassen. 905 1846-1854 Sager vedr. Brønsholmsdals fabrikker. 

885 1824-1846 Sager ang. personer, til hvem årlige gager og pensio-
ner anvises af Statsgældskassen. 

906 1820-1833 Sager vedr. Hulemose værker. 

886 1821-1840 Gratiale- og medhjælpsregnskaber. 5. Andre diverse aktiver. 

887 1843-1851 Kassebog nr. I - IV 907-911 1823-1840 Sager vedr. Øbjerggård og Køng I - V. . 
Anmærkning: Sager vedr. Ø bjerggård og Køngfobnkker. 

4. Sager vedr. handel, fiskeri, industri og fabriksvæsen. 912-915 1812-1847 Sager og regnskaber vedr. den vestindiske handels 

888 1804-1838 Kommercefondens debitorer. 
gård og pakhus, I - IV. 

889 1792-1826 Sager vedr. manufakturhandelen. 
916-918 1813-1855 Sager vedr. Skindergade 8 og 9, I- III. 

919 1817-1842 Sager vedr. Appelbyes Plads på Christianshavn, _far:er 
890 1794 Diverse aktier i Asiatisk Kompagni. Grundtvigs forrige ejendomme samt nr. 166 1 Ltlle 

891 1791-1844 Dokumenter vedr. den færøske, islandske og fin-
Helliggejststræde. 

markske handel. 920-921 1783-1843 Sager vedr. Blågård, I - II. 

892-893 1813-1841 Den færøske handels balancer. 922 1824-1842 Gården nr. 14 på Nørrebro. 

894 1813-1831 Den grønlandske handels balancer. 923 1819-1838 Sager vedr. grev Ahlefeldt-Laurvig til Tåmholm. 

895 1827-1849 Sager vedr. Den grønlandske og færøske handels Di- 924-925 1819-1843 Sager vedr. grev Ahlefeldt-Laurvig til Langeland, I -
rektion. II. 

896 1812-1834 Sager vedr. Fiskeri- og Handelsinstituttet i Altona. 926-927 1831-1842 Sager vedr. grev Hardenberg-Reventlow og hans bo. 

897 1840-1842 Sager ang. lån til Fiskerifonden samt til høravl og far-
veplanters dyrkning. 

928 1824-1837 Sager vedr. baroniet Lehns gæld. 

Sager vedr. baroniet Holekenhavns gæld til Den ek-929 1822-1838 
898-899 1819-1841 ager vedr. den danske dugmanufaktur I -II. straordinære Lånefond. 



930 1821-1828 Sager vedr. kammerherre J u el til Hverringe. 969 1819-1837 Sager vedr. Kjærgård hovedgård og gods. 

931 1819-1840 Sager vedr. baroniet Vilhelmsborg og Moesgård ho- 970 1822-1838 Sager vedr. Vissenbjerg kirke. 
vedgård og gods. 

971 1821-1841 Sager vedr. Fårevejle hovedgård og gods på Lange-
932 1819-1834 Sager vedr. kammerherre Skeel til Birkelse. land. 

933 1821-1835 Sager vedr. baroniet Løvenborg. 972 1787-1841 Sager vedr. Vestermølle ved Søby på Ærø. 

934-935 1814-1837 Sager vedr. reberbanen i Helsingør, I - Il. 973-974 1820-1847 Sager vedr. manufakturhandelens pakhus på Christi-
anshavn, I -Il. 

936 1824-1831 Sager vedr. Overberg og Pagterold godser. 
975-976 1826-1850 Sager og jordebøger ang. Bjørnsholm og Podkjær samt 

937-938 1821-1846 Sager vedr. Alkestrup, Egemarke og Arnakkegård, I - Lundgård og Årupgård i Ålborg amt, I - II. 
II. 

977 1818-1844 Sager vedr. Buderupholm hovedgård. 
939 1821-1844 Sager vedr. Sejerøs beboere. 

978 1821-1832 Sager vedr. FerdinandinesdaL 
940 1821-1834 Sager vedr. Kalundborg ladegårds forrige fæstebøm.-

der. 979 1820-1826 Sager vedr. Besselgård og Mariendal. 

941-942 1824-1844 Sager vedr. Kærbyholm og Bavelse, I - II. 980 1825-1843 Sager vedr. Ny-Vrå hovedgård. 

943 1822-1829 Sager vedr. Ødemark hovedgård. 981 1823-1833 Sager vedr. Sohngårdsholm hovedgård. 

944-948 1748-1850 Sager vedr. Børsen, I - V. 982 1820-1839 Sager vedr. Villestrup hovedgård. 

949-950 1821-1856 Sager vedr. komtørringsmagasinet St. Annæ Plads 983 1822-1846 Sager vedr. Dronningegård. 
113,I-II. 

984 1819-1821 Sager vedr. Baggesvogn hovedgård. 
951-956 1810-1850 Sager vedr. det Petersgårdske gods bønders gæld til 

Kreditkassen og finanserne, I - VI. 985 1819-1836 Sager vedr. Eskjær hovedgård. 

957-959 1827-1846 Sager vedr. Vestenborg gods debitorer, I - III. 986 1821-1827 Sager vedr. købmand Kahlens forrige gård i Frede-

rikshavn. 
960-961 1817-1847 Sager vedr. Hvededals og Vålse godser, I - Il. 

987 1819-1842 Sager vedr. Kokkedal hovedgård og gods. 
962-963 1819-1836 Sager vedr. Brahesborg hovedgård, I - Il. 

988 1819-1836 Sager vedr. Skårupgård i Hjørring amt. 
964 1823-1829 Sager vedr. Gammelgård hovedgård. 

989 1831-1839 Sager vedr. Skjern og Karmark i Viborg amt. 

965 1820-1842 Sager vedr. Flinterup gård. 
990 1823-1842 Sager vedr. Katholm gods i Randers amt. 

966-967 1815-1843 Sager vedr. Frederiksgave og Flenstofte, I - Il. 
991 1819-1842 Sager vedr. Mejlgård og Ørum kirke. 

968 1819-1838 Sager vedr. Hellerup hovedgård. 
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992 1821-1837 Sager vedr. Møllemp hovedgård. 

993-994 1821-1841 Sager vedr. Scheel og Skjervad, I - Il. 

995 1821-1841 Sager vedr. Skårupgård i Randers amt. 

996 1826-1841 Sager vedr. Ørbækgård og en del af Ørum kirke. 

997 1819-1841 Sager vedr. Silkeborg gods. 

998-1002 1822-1845 Sager vedr. Bygholm og Årupgård gods i Vejle amt, 
I- V. 

1003-1004 1831-1832 Jordebøger over Bygholm gods. 

1005 1824-1839 Sager vedr. Ulstrup gård og gods. 

1006 1819-1831 Sager vedr. Niels Hansen Viuffs forrige gård i Seest, 
Ribe amt. 

1007 1819-1825 Sager vedr. Kvistrop hovedgård og gods. 

1008 1822-1829 Sager vedr. Breininggård og Tamdrup-Bisgård. 

1009 1819-1836 Sager vedr. Slumstrop hovedgård. 

1010 1805-1829 V. Heroerts sag. 

1011 1834-1847 Toldkasserer Morgenstiernes sag. 

1012-1014 1819-1840 Sager vedr. kammerjunker Mylius' gæld vedr. hans 
godser i Thy, Vendsyssel etc., I - III. 

1015 1822-1830 Justitsråd Høst's bo. 

1016 1830-1851 Diverse sager vedr. len- og stamhusbesidderes gæld til 
statskassen. 

6. Sager vedr. de vestindiske aktive fordringer. 

1017-1043 1815-1848 
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Generalindberetninger fra Den vestindiske gælds Li
kvidationskommission på St. Croix (1815-1824, 1827'-
1848). 
Anmærkning: Dm vestindiske gælds likvidations Direkti-· 
on (se denne) var m af de indretninger, som i 1816 gik 

1044 1815-1823 

1045-1083 1815-1848 

1084-1087 1815-1848 

1088-1103 1827-1848 

1104 1831-1848 

1105 1816-1822 

1106-1107 1823-1863 

1108 1822-1875 

ind under Direktionen for Statsgælden. Direktionen havde 
to underordnede kommissioner i Vestindien, en på St. 
Croix og en der omfattede St. Thomas og St. jan. General
indberetningerne er regnskaber over gældsafviklingen med 
en konto for hver debitor og et samlet debitorregnskab. 
Indberetningerne er journaliseret i 2. Aktivkontors journal 
1816-21 (nr. 1246} og Aktivkontoretsjournaler 1822-48 
(nr. 254-290 og 501-554). 

Generalindberetninger fra Likvidationskommissio
nen på St. Thomas og St. Jan. 

Mskrifter af referatprotokollerne for Den vestindiske 
gælds Likvidationskommission på St. Croix. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne skrivelser med reso
lutioner. Sagerne er for de flestes vedkommende samvist, 
men protokollerne er uden registre. Afskrifter af~ik:vidati-. 
anskommissionens referatprotokoller er løbende mdsendt tzl 
Direktionen for Statsgælden og er følgelig blevet journalise
ret i 2. Aktivkontors journal1816-21 (nr. 124 6} og Ak
tivkontoretsjournaler 1822-48 (nr. 254-290 og 501-
554}. 

Mskrifter af referatprotokollerne for Den vestindiske 
Likvidationskommission på St. Thomas og St. Jan. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne skri·l/elser med reso
lutioner. Sagerne er for enkeltes vedkommende samvis t, . 
men protokollerne er uden registre. 1824-25 mangler. Se t 
øvrigt ovenfor. 

Mskrifter af Den vestindiske gælds Likvidationskom
missions kasseregnskaber for St. Croix. 
Anmærkning: Kasseregnskaberne er løbende indsendt til 
Direktionen for Statsgælden og er følgeligjournaliseret i 
Aktivkontoretsjournaler 1822-48 (nr. 254-290 og 501-
554}. 

Mskrifter af Den vestmdiske gælds Likvidationskom
missions kasseregnskaber for St. Thomas og St. Jan. 
Anmærkning: Som nr. 1088-1103. 

Hovedbog over vestindiske debitorer. 

Hovedbøger over debitorerne på St. Croix. 

Hovedbog over debitorerne på St. Thomas og St. Jan. 
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1109-1110 1839 Designation over fordringer efter St. Croix's passiv- 1128-1130 1824-1847 Vestindiske plantageregnskaber, I - III. 
etats hovedbog, som skulle afgives til Gældslikvidati- Indhold: 
enskommissionen med kopi af samme. Pk. 1128-1129: St. Croix 1824-47. Pk. 1130: St. Tho-
Anmærkning: Passivetat er en anden betegnelse for gælds- mas og St. Jan 1827-35. 
væsen. 

1131 1843 Den vestindiske landsoverrets domme i gældssager. 
1111 1840 Status over samtlige fordringer tilhørende Likvidati- Indhold: 

enskassen på St. Croix. Sagerne mod l) Købmand C. Whitmore, 2) Købmand 

1112 1821-1847 Sager ang. vestindiske embedsmænd til hvem årlige 
A. Hill og 3) Justitsråd Friederichsen og Købmand 
Nelthropp. 

gager og pensioner er anviste. 
1132 1828-1833 Skiftesagen i planter Samuel van Brachles og enkes 

1113 1802-1830 Sager vedr. Oxholms plantager. bo. 

1114 1816-1848 Varia ang. de vestindiske aktiver og Den vestindiske 1133 1816-1828 Sager vedr. Johan Heyliger Abrahamsens bo. 
gælds Likvidation. 

1134 1806-1831 Kommandør Munthe Morgenstiernes gældssag. 
1115 1824-1829, Anmærkning: Vtidr. bestyrelsen af skibsværftet på Pro te-

1840-1841 Sager vedr. kassebeholdningen i Vestindien og den- stantkajen. 
nes remittering. 

1116 1817-1828 Sager vedr. plantagen Carlton. 7. Norske sager. 

1117 1834-1848 Den vestindiske gælds Likvidationskommissions kon- 1135-1136 1813-1836 Sager vedr. opgørelsen af Danmarks og Norges mel-
to bøger over debitorerne på St. Thomas og St. Jan. lemværende. 

Anmærkning: Korrespondance og regnskaber vedr. norske 
1118 1795-1819 Likvidationskornmissionens kontokurantbog for St. debitorer som led i opgørelsen over statsgældens fordeling i 

Thomas og St. Jan. henhold til Stockholmkonventionen af l. 9.1819. Heri 
blev retningslinierne for fordelingen mellem Danmark og 

1119-1121 1780-1856 Mskrifter af vestindiske debitorers obligationer, som Norge af den fælles dansk-norske statsgæld fastlagt ved 
enten er indfriede eller er tabte, I - III. overenskomst mellem Danmark og Sverige-Norge. Et ek-

1122-1123 1834-1850 Den vestindiske gælds Likvidations kontobøger over 
semp/ar af konventionen er placeretforrest i nr. 1135. 

debitorerne på St. Croix. 1137 1801-1812 Kontobog over norske debitorer. 

1124 1821-1848 Sager vedr. plantagerne Adrian og Hermanfarm samt 1138-1140 1817-1841 Dokumenter ang. grevskabet Laurvigs salg 1817 og 
St. Maria. forholdet til de nye ejere, I - III. 

1125 1828-1840 Sager vedr. mulestutteriet på plantagen Longford. 

1126 1800-1816 Sager vedr. debitorerne for lånene i plantagerne på St. 
8. Slesvig-holstenske sager. 

Croix. 1141-1142 1816-1833 Journalsager vedr. Låneinstituttet i Hertugdømmerne 
I- Il. 

1127 1806-1816 Sager vedr. debitorerne for lånene i plantagerne på St. Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret 
Thomas og t. Jan. i 2. Aktivkontorsjournaler {nr. 1236-1238) og derefter i 

Aktivkontorets (nr. 254-290 og 501-554). 
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1143 1820-1834 Diverse sager vedr. lån fra Hertugdømmernes Låne- 1153-1155 1816-1851 Hovedbøger for Den slesvig-holstenske Kreditkasses 

institut. aktiver, l - 3. 

Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret 
i 2. Aktivkontorsjournaler {nr. 1236-1238) og derefter i 1156-1157 1818-1851 Hovedbøger over finansernes aktiver i Hertugdøm-

Aktivkontorets (nr. 254-290 og 501-554). merne, 2-3. 

1144-1145 1801-1843 Obligationer, reverser m.v. vedr. debitorerne fra Låne- 1158 1818-1819 Hovedbog over overtagne bankrenterestancer i Her-

instituttet I - II. tugdømmerne. 

Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret 
i 2. Aktivkontorsjournaler (nr. 1236-1238) og derefter i 1159-1160 1819-1851 Hovedbøger over den ekstraordinære lånefonds akti-

Aktivkontorets (nr. 254-290 og 501-554). ver i Hertugdømmerne, l - 2. 

1146 1818-1834 Sager vedr. Den slesvig-holstenske Speciesbank 1161-1163 1811-1848 Diverse hovedbøger over debitorer i Hertugdømmer-

Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret n e. 

i 2. Aktivkontorsjournaler {nr. 1236-1238) og derefter i 
Aktivkontorets {nr. 254-290 og 501-554). 1164 1820-1854 Sager vedr. Den slesvigske Sædekornsfond af 1819. 

1147 1818-1852 Sager ang. bankhæftelserne m.v. vedr. statsaktiverne i 1165-1172 1794-1848 Sager vedr. digevæsenet i Sønderjylland I - VIII. 

Hertugdømmerne. 
Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret 1173-1175 1794-1852 Sager vedr. Østerkog, I - III. 

i 2. Aktivkontorsjournaler {nr. 1236-1238) og derefter i 
Aktivkontorets (nr. 254-290 og 501-554). 1176-1178 1819-1846 Sager vedr. Mariekog, I - III. 

1148 1820-1848 Den ekstraordinære Lånefonds sager vedr. Hertug- 1179 1790-1844 Sager vedr. Biisum sogns gæld til den kgl. kasse. 

dømmerne. 
Anmærkning: Sagerne er i perioden 1816-21 journaliseret 1180 1805-1839 Sagen ang. Hans Lobeken Clasens lån af statskassen. 

i 2. Aktivkontorsjournaler {nr. 1236-1238) og derefter i 
Akter vedr. justitsråd Thor Stratens lån til det flens-Aktivkontorets {nr. 254-290 og 501-554). Se anmærk- 1181-1182 1810-1840 

ning til nr. 743. borgske kobber- og messingværk, I - IL 

1149-1150 1828-1847 Akter vedr. Statsgældskassen i Rendsborg, I - II. 1183 1818-1840 Dokumenter vedr. Oevelgonne bønders obligationer. 

Anmærkning: For at fremme afviklingen af statsgælden fik 
Akter vedr. statens tilgodehavende i gården Gjelstoft Overbankdirektionen (se denne) i 1785 bestyrelsen af den 1184 1842-1852 

på en særlig konto i Kurantbanken oprettede "Synkende i Haderslev amt. 

Fond" til statsgældms forrentning og nedbringelse. For 
Sager vedr. præstebygningerne i Slesvig. Hertugdømmernes vedkommende varetoges denne funktion 1185 1817-1843 

af Kassen for de specielk Oppebørsler i Rendsborg, som fra 
Akter, breve og beregninger ang. indløsning af nogle 1818 benævntes Statsgældskassen i Rendsborg. Sagerne er 1186 1830-1848 

journaliseret i Aktivkontorets journaler (nr. 254-290 og præsteboliger i Sønderjylland. 

501- 554). I nr. I 149 er vedlagt en korrespondance melkm 
Sager vedr. det fyrstelige hus Reuss' gæld til den dan-].H. Carstens, kasserer for Statsgældskassen i Rendsborg, 1187 1810-1847 

og chefen for Aktivkontoret, justitsråd j. C. F. Meyer. ske statskassse. 

1151-1152 1816-1851 Hovedbøger for Hertugdømmernes Låneinstitut, 1188-1189 1812-1865 Sager og regnskaber vedr. det Desmerciere'ske fidei-

Bankkontoret i Altona og denslesvig-holstenske Spe- kommis, I - II. 

ciesbank, l - 2. 
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1190 1811-1835 

1191 1848-1851 

1192-1193 1814-1858 

1194 1811-1828 

1195 1815-1847 

1196 1818 

1197 1849 

1198 1850-1863 

1199 1848-1856 

1200 1851 

1201 1851 

1202 1848 

1203 1850 

Rådmand Suhrs sag. 

Sager vedr. statsaktiver i Slesvig. 
Anmærkning: ~dr. kapitaler, købesummer for solgte møl
ler og andre grundstykker, bankhæftelser m. v. 

Sager vedr. kammerherrerne Eaudissin og Neergaard, 
I- Il. 

Skibsbygger Didrichsens sag. 

Hans Hansen Marres sag. 

Retssagerne J .J. Kiibe til Oppendorff contra admini
strationen for det Rantzau-Oppendorffske fideikom
mis. 

Protokoller over statsaktiver i hertugdømmet Slesvig. 

Sager vedr. statsaktiverne i Slesvig. 

Sager vedr. statsaktiverne i Holsten. 

Sager vedr. visse ældre aktiver i Sønderjylland. 

Sager vedr. uvisse ældre aktiver i Sønderjylland. 

Hovedbog over uvisse statsaktiver i Slesvig. 
Anmærkning: Hovedbog over gældsfordringer, hvis værdi 
er "uvis" d.v.s. tvivlsom på grund af debitorernes situati
on. Protokollen er forsynet med debitorregister og hver kon
to med udforlige oplysninger om debitors forfatning. 

Hovedbog over uvisse statsaktiver i Holsten. 
Anmærkning: Hver hovedbog er forsynet med en "Neben
buch'; der oplyser udforligt om debitorernes situation. 

liL 2. AKTIVKONTOR 1816-21 

2. Aktivkontor havde midlertid karakter og eksisterede indti11821. Det behandlede vis
se almindelige sager samt sagerne vedr. den vestindiske gæld og Den ekstraordinære Låne
fond af3 .4.1819. Her er alene anført kontorets kopi bøger, journaler og journals ager. Dets 
øvrige sager er ikke holdt adskilt fra l. Aktivkontors sager. 

204 

1204-1206 1816-1821 

1207-1208 1816-1821 

1209-1232 1816-1821 

1233-1235 1816-1821 

1236-1238 1816-1821 

1239-1244 1816-1821 

1245 1816-1821 

1246 1816-1821 

1247-1251 1816-1821 

1252-1257 1819-1821 

1258-1261 1819-1821 

1262-1280 1819-1821 

lY. STATSGÆLDSKONTORET 

Kopibøger for danske sager. 
Anmærkning: Kopier af afiendte skrivelser. Hver protokol 
er forsynet med register og ud for den enkelte korrespondan
ce kan der være en henvisning til den pågældende sag i kon
torets journal. 

Journaler (A) for danske sager. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med reso
lutioner. Hver protokol er forsynet med register og enkelte 
af sagerne er samvis t. 

Danske journalsager (A). 
Anmærkning: De samviste sager er placeret på sidste led i 
nummerkæden sammen med tilakterede bilag. 

Kopibøger for tyske sager. 
Anmærkning: Som nr. 1204-1206. 

Journaler (B) for tyske sager. 
Anmærkning: Som nr. 1207-1208. 

Tyske journalsager (B). 
Anmærkning: Som nr. 1209-1232. 

Kopibog for vestindiske sager. 
Anmærkning: Som nr. 1204-1206. 

Journal for vestindiske sager. 
Anmærkning: Som nr. 1207-1208. 

Vestindiske sager. 
Anmærkning: Som nr. 1209-1232. 

Kopibøger for lånesager. 
Anmærkning: Som nr. 1204-1206. 

Journaler for lånesager. 
Anmærkning: Som nr. 1207-1208. 

Lånes ager. 
Anmærkning: Som nr. 1209-1232. 

Kontoret overtog ekspeditionen af sagerne vedr. den passive statsgæld fra Finanskasse
direktionens kontor for de passive fordringer. 
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1281-1318 1816-1846 Brevkopiprotokoller (kopibøger). statspapirer ifølge kgl. resolution af27.12.1844. l-id hver 

Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Hver protokol konto er der henvisning til den pågældende sag i reftrat-

er forsynet med register og ved hver korrespondance er der protokollen (nr. 1377-1388). 

henvisning til den pågældende sag i referatprotokollen (nr. 
1328-1388). 1728-1730 1785-1813 Hovedbøger for kapitaler til forskellige procenter og 

ren teterminer. 

1319-1327 1816-1848 Brev lister. 
Anmærkning: Kronologisk førte fortegnelser over de af 1731-1740 1785-1834 Hovedbøger for gælden i Hertugdømmerne til for-

sendte skrivelser. skellig procent. 

1328-1388 1816-1848 Referatprotokoller Goumaler) med registre. 1741-1744 1818-1875 Hovedbøger for obligationer af 11.12.1784 a 4 %. 

Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med res o-
lutioner. Hver protokol er forsynet med register, fra 1837 i 1745-1747 1836-1861 Hovedbøger for obligationer af 1.1.1786. 

særskilte bind. Ingen samvisning af sagerne. 
1748-1749 1818-1867 Hov~dbøger for kapitaler som forrentes til forskellige 

1389-1715 1816-1848 Joumalsager. termmer. 

Anmærkning: Alle sagerne er henlagt i kronologisk num-
merorden, dog mangler sagerne nr. 601-800 samt 2401- 1750 1790-1818 Annuitetsprotokol for "Die konigliche Kriegssteuer" 

2600 for 1848, idet disse gik tabt under slotsbranden 1789. 

1884. 
1751-1754 1820-1871 Hovedbøger for almindelige kurantobligationer a 4 %. 

Mangler 1816-1848 Kassekopibøger l - 130. 1755-1759 1810-1867 Hovedbøger for 3Y2 % obligationer, udstedte for 
umyndiges midler. 

1716-1724 1816-1849 Obligationsprotokoller nr. l - 9. 
Anmærkning: Kronologisk førte kopibøger over de af 1760-1763 1804-1837 Hovedbøger for kongelige og deposita 3Y2 % kasse-

Statsgældsdirektionen udstedte obligationer. l-id hver kor- obligationer. 

respondance er der henvisning til den pågældende sag i re-
ftratprotokollen (nr. 1328-1388). Uden registre. 1764-1767 1788-1863 Hovedbøger for østersøiske-guineiske obligationer af 

l. 7.1787 på 70 rbd. 

1725 1835-1863 Indskrivningsprotokol for uopsigelige statspapirer i 
rede sølv. 1768 1814-1819 Hovedbog for østersøiske obligationer, magistratsobli-

Anmærkning: Hovedbogfor konti over institutioner, som gationer og almindelige kgl. danske obligationer a 4 %. 

har konverteret diverse obligationer til uopsigelige statspa-
pirer ifølge kgl. resolution af 3.4.1835. l-id hver konto er 1769 u.ar Ihændehaverprotokol for østersøiske obligationer. 

der henvisning til den pågældende sag i referatprotokollen Anmærkning: (Ingen indførsler). 

(nr. 1339-1388). 
1770 1788-1812 Fortegnelse over udtrukne østersøiske obligationer. 

1726 1835-1841 Afskrivningsprotokol for renten af de i indskriv-
ningsprotokollen uopsigelige statspapirer i rede sølv. 1771 1791-1792 Indskrivningsbogforobligationeraf5.10.1791 i Alto-

Anmærkning: Regnskab over renteudbetalinger. n a. 

1727 1845-1861 Indskrivningsprotokol for uopsigelige statspapirer til- 1772-1779 1796-1817 Indskrivningsbøger for obligationer til "Die konig-

hørende private. liche Anleihe" af30.9.1796 i Altona. 

Anmærkning: Hovedbogfor konti over privatpersoner, 
som har konverteret diverse obligationer til uopsigelige 
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1780 1797-1810 Trækningsliste for obligationer til "Die konigliche An- • 1829-1830 1810-1833 Hovedbøger for lånet af24.12.1808. 

leihe" af 30.9.1796 i Altona. 
1831 1808-1819 Hovedbog for gælden til Depositokassen, Det laur-

1781-1784 1816-1875 Hovedbøger for obligationer til "Die konigliche An- vigske Fideikommis og brandforsikringen. Obligatio-

leihe" af30.9.1796 i Altona. ner som forrentes til forskellige tider. Østersøiske ob-
ligationer a 75 rbd. Canalobligationer. Obligationer 

1785-1788 1813-1867 Hovedbøger for obligationer af 11.2.1795 på specier a 3lh %. 

udstedt på det tyske og danske sprog. 
1832-1842 1810-1863 Hovedbøger for lånet af23.6.1809 a 4 %, litra A I- A 

1789-1805 1816-1875 Hovedbøger for depositakasseobligationer af 13 .11 . III. 

1799 a 4%. 
1843 1810-1812 Trækningsliste for lånet af23.6.1809 a 4 %. 

1806-1807 1804-1815 Hovedbøger for kapitaler, derforrentes til32h og 3Y2 %. 
1844-1853 1813-1860 Hovedbøger for Bancolånet i 1811 a 4 % i Køben-

1808 1801-1820 Indskrivningsbog for statsfondsbeviser på specier til havn og Altona. 

4%. 
1854-1863 1810-1831 Hovedbøger for militære priseobligationer a 4 %. 

1809-1811 1830-1867 Hovedbøger for statsfondsbeviser for lånene i species 
af 1801 og 1806 samt for lånet i kurant af 1803. 1864-1874 1811-1863 Hovedbøger for private priseobligationer a 4 %. 

1812-1813 1821-1826 Hovedbøger for statsfondsbeviser af 1809 for lånene 1875-1877 1813-1847 Hovedbøger for "Die gezwungene Anleihe" a 4 og 5 

i Hertugdømmerne. %i 1813. 

1814 1801-1830 Hovedbog for forskellige konti over statsfonds- og 1878-1883 1815-1840 Hovedbøger for kapitaler optagne i sedler til 4 og 

bankfondsbeviser samt obligationer. 3lh %. 

1815-1817 1802-1813 Det slesvig-holstenske Låneinstituts obligationspro- 1884-1888 1816-1862 Hovedbøger for annuitetslånet af 1785. 

takolier for lån optaget i 1801, I- III. 
1889-1890 1813-1826 Fortegnelse over Københavns Brandforsikrings annu-

1818 1800-1807 Det slesvig-holstenske Låneinstituts obligationspro- iteter. 

tokol for lån optaget i 1805. 
1891-1893 1829-1862 Hovedbøger for brandforsikringsannuitetsobligatio-

1819-1820 1815-1833 Hovedbøger for obligationer af23.10.1801 optaget i n er. 

Det slesvig-holstenske Låneinstitut til 4 og 5 %. 
1894-1903 1813-1866 Hovedbøger for partielle obligationer a 4, 3\4 og 3lh %. 

1821 1843-1870 Hovedbog for 4 og 4lh %'s obligationer af 1805 op-
taget i Det slesvig-holstenske Låneinstitut 1904-1905 1815-1825 Hovedbøger for obligationer for "commiteesedler". 

1822 1805-1818 Hovedbog for kreditkasseobligationer af 11. 12.1801, 1906-1909 1820-1864 Hovedbøger for magistratsobligationer a 75 rbd. til4 %. 

obligationer af 22.9.1802 samt specieobligationer og 
gælden i Hertugdømmerne. 1910 1815-1828 Hovedbog for "Bankhaften herschaftlicher Grund-

stiicke in den Herzogthumern Schleswig und Hol-

1823-1827 1817-1875 Hovedbøger for kreditkasseobligationer af 11.12.180 l. stein". 

1828 1805-1837 Regnskabsprotokol for forskellige konti over gæld i 1911-1913 1814-1838 Hovedbøger for obligationer a 4, 3\4 og 3lh %. 

sølv og sedler. 
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1914 1824-1835 Hovedbog for forskellige konti over gæld i rede sølv. 1986-2004 1841-1875 Hovedbøger over forskellige islandske kapitaler nr. 
l - 19. 

1915-1920 1816-1863 Hovedbøger for hele og kvarte speciebankaktier. 
2005-2006 1831-1863 Hovedbøger for obligationer udstedte for indlevere-

1921-1926 1816-1865 Hovedbøger for skatkammerobligationer a 4 %. de bankfondsbeviser. 

1927-1932 1816-1862 Hovedbøger for hel- og halvårlige kreditkasseobliga- 2007-2019 1841-1874 Hovedbøger for offentlige stiftelsers midler i sedler, 
tioner a 4 %. rede sølv og sølv. 

1933 1817-1825 Fortegnelse over de på den aftagende pensionsliste op- 2020-2040 1840-1874 Hovedbøger for umyndiges midler i sedler og sølv. 
førte pensioner, som overtages af Statsgældskontoret 

2041 1815-1834 Hovedbog for brandforsikringslånet i Hertugdøm-
1934 1814-1841 Hovedbog over bankhæftelser af kgl. ejendomme i merne. 

Danmark. 
2042 1837-1875 Hovedbog for obligationer i rede sølv og sølv med-

1935-1941 1817-1861 Hovedbøger med registre og generalkonto for "Die delt for inskriberede kapitaler. 
Vergi.itung der Bankhaft wegen auslandischer Capita-
lien etc.". 2043-2044 1845-1860 Hovedbøger for ombyttede obligationer ifølge reso-

lution af 2.4.1835. 
1942 1817-1846 Hovedbog for ny uopsigelig gæld i sølv. 

2045 1838-1876 Konto over Nationalbankens tilgodehavende hos de 
1943 1822-1845 Hovedbog for "Bankhaften koniglicher Grundstiicke kgl. finanser efter hovedobligationen af 4.12.1818. 

unter den Bankinstitut". 
2046 1840-1847 Hovedbog for kapitaler i rede sølv a 3Y2 %. 

1944-1946 1819-1861 Hovedbøger over obligationer for annuitetslånene i 
Hertugdømmerne. 2047 1846-1853 Hovedbog for kautionsobligationer udstedt ifølge 

forordningen af 8.7.1840. 
1947-1949 1819-1844 Hovedbøger for kapitaler a 4 O(o indbetalt efter kvar-

talskursen. 2048 1840-1846 Hovedbog for "Die Entschadigungen fur den Verlust 
der Zollfreiheit " i Hertugdømmerne. 

1950-1952 1820-1845 Hovedbøger for kapitaler i rede sølv a 4 %. 

2049 1848-1851 Hovedbog for kreditbeviser ifølge forordningen af 
1953-1953a 1828-1863 Hovedbøger for obligationer udstedte for indlevere- 5.6.1848 og krigsskatlovene af 1850 og 1851. 

de statsfondsbeviser på species a 4 og 3 %. 

2050 1839-1875 Hovedbog for kgl. obligationer meddelt for ældre a 
1954-1959 1820-1865 Hovedbøger for consignable bankfonds på species a 4, 3!JI og 3Y2 %. 

4!JI , 4 og 3Y2 %. 
2051 1844-1867 Hovedbog for obligationer på kurant og for deposi-

1960-1975a 1822-1872 Hovedbøger for obligationer meddelt ifølge kgl. re- tokasseobligationer a 3 Y2 %. 
solution af9.10.1822. 

2052-2085 1816-1848 Annotationsbøger. 
1976-1977 1823-1866 Hovedbøger for kapitaler prioriterede i de af den kgl. Anmærkning: Statsgældskontorets konceptregnskaber til 

kasse overtagne godser. brugfor direktionens årsregnskaber (nr. 33-64). 

1978-1985 1823-1867 Hovedbøger for sterv- og konkursboers midler i sed- 2086-2116 1816-1848 Noteringsdokurnen ter. 
ler og rede sølv. Anmærkning: Bilag til noteringsbøgerne (nr. 2143-2182). 
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Bilagene er ikke ordnet efter hovedbøger, men er henlagt 2185-2186 1822-1855 Registre over dokumenter, som i anledning af trans-

kronologisk. portnoteringen er blevet afleveret i kontoret. 

2117-2130 1836-1849 Kontrolbøger. 2187 1784-1835 Regnskabsprotokol over den islandske kollekt i kon-

Anmærkning: Statusregnskab over de forskellige obligatio- tokurant med Finans- og Statsgældskassen. 

ner og disses renteudgifter i Danmark og Hertugdømmer-
ne. 2188 1826-1832 Protokol over renteudbetalinger på obligationer ly-

dende på mark banco. 

2131 1816-1837 Beregninger og oversigter over afgangen i statsgælden. 
2189 1835-1847 Protokol over renteudbetalinger på obligationer ud-

2132 1816-1823 Diverse papirer vedr. statsgælden. stedt i henhold til kgl. resolution af 2.4.1835 og til-
stillede etatsråd C.H. Donner til forhandling. 

2133 1809-1819 Restancelister. 
2190-2192 1826-1848 Renteprotokoller for embedskautionsobligationer. 

2134 1819 Sager vedr. Bancolånet 1819. Anmærkning: De embedsmænd, der fungerede som oppe-
børselsbetjente, dvs. opkrævere af afgifter, f eks. toldembeds-

2135 1813-1847 Lister over partielle obligationer. mænd, skulle inden de tiltrådte embedet stille kaution som 
sikkerhed mod underslæb. I praksis foregik det på den må-

2136-2142 1820-1848(54) Hovedbøger over sparekassemidler, som har været de, at staten overdrog embedsmanden obligationer for kau-

indbetalt til statskassen til forrentning, litra A - V. tionsbeløbet, hvis renter han så .fik udbetalt. 

Indhold: 
Pk. 2136: Ålborg, 1825-. Assens, 1853-. Bogense, 2193-2198 1824-1848 Brændingsprotokoller. 

1854-. Ebeltoft, 1830-. Pk. 2137: Fåborg, 1852-. Fal- Anmærkning: Kronologiske fortegnelser over indfriede og 

ster, 1829-. Fredericia, 1851-. Frederiksborg amt, 1842. kasserede obligationer, som er blevet destrueret. Protokoller-

Frederikshavn, 1845-, Fyns Stift, 1832-. Færøerne, ne er dateret efter afbrændingstidspunktet og omfatter obli-

1833-. Pk. 2138: Helsingør, 1830-. Hjørring amt, gationer, der er indfriede i perioden 1816-3 8. Dette bety-

1844-. Hobro, 1851-. Holstebro, 1827-. Grevskabet det; at indfriede obligationer typisk destrueres efter at have 

Holsteinsborg og Horsens, 1847-. Pk.2139: Køben- været opbevaret i l O år. Afbrændingen sker i henhold til 

havn, 1820-. Køge, 1836-. Lemvig, 1847-. Møn, kgl. resolution og attesteres med personlige underskrifter af 

1828-. Nakskov, 1842-. Nyborg, 1847-. Præstø, 1845-. flere højtstående embedsmænd i direktionen. Brændings-

Pk. 2140: Randers, 1829-. Ribe, 1846-. Ringkøbing, protokollerne kan betragtes som et løbende regnskab over 

1845-. Ringsted, 1832-. Roskilde, 1833-. Rudkøbing, reduktionen af statsgælden. 

1842-. Pk. 2141: Storehedinge, 1839-. Sundeved, 
1852-. Svendborg, 1852-. Thisted, 1829-. Pk. 2142: 2199 1820-1822 Fortegnelse over indfriede statsforsikringer. 

Varde, 1850-. Vejle, 1827-. Viborg, 1828-. Anmærkning: Indeholder forarbejder til brændingsprotokoUen. 

2143-2182 1816-1848 Noteringsbøger nr. 4 - 236. 2200 1824-1835 Dokumenter til brændingsprotokollen. 

Anmærkning: Forakter til hovedbøgerne for obligationer 
(nr. 1728-2051} hvori transporter, konverteringer, rentetil- 2201 1833-1860 Sager vedr. tilbageleverede modtagelsesbeviser for o b-

skrivninger etc. løbende noteres til senere indskrivning i ligationer indleverede til notering. 

hovedbøgerne. Ligesom hovedbøgerne omfatter de såvel ti-
denfor 1816 som efter 1848. 2202 1825-1838 Fortegnelse over Wilsonske 3 %'s obligationer af 1825 

ombyttede med Rothschildske af 1838. 

2183-2184 1822-1852 Registre over dokumenter, som i anledning af trans-
portnoteringen er blevet forevist i kontoret. 2203 1820-1823 Skifteakt i konferenceråd Birch's bo ved landsover-

rettens skiftekommission. 
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2204 1832-1842 

2205 1826-1830 

2206 1837-1864 

2207-2208 1824-1838 

2209-2219 1835-1847 

2220 1817-1841 

2221 1842-1843 

2222 1842-1843 

Anmærkning: Deputeret i Finansdeputationen konferens
råd C. Birch havde i en årrække bedraget statskassen ved 
at genudlåne indløste kasserede statsobligationer og selv 
tilegne sig lånet. Bedragerierne beløb sig til600.000 rbd., 
som for størstedelen var anvendt til at dække tab i lotte
risp il. Birch afsløredes i 1820 og døde i fængsel1829. Se 
også Finanskollegiet 1784-1816 nr. 1188-1189 

"Øresunds Toldrulle". 
Anmærkning: Fortegnelse over toldsatser med tilhørende 
lovbestemmelser. Med register. 

Imprestiti a S.M. Danese. Libro di trasporto princi
pato li 2 Gennajo dal1826. 
Anmærkning: Hovedbog over de italienske obligationsi
hændehavere af .fire lån optaget i Genova i 1805, 1808, 
1808 og 181 O. Hovedbogen har været ført af den danske 
generalkonsul i Genova. Genova var på dette tidspunkt 
Middelhavsregionens centrum for bank- og vekselvirksom
hed, og staten havde tidligere optaget lån her. Se f eks. 
Finanskollegiet 1784-1816, nr.1080-1081. 

Indfriede dansk-engelske obligationer. 

Indfriede sekundakvitteringer over sparekassemidler. 

Forskellige indfriede kvitteringer. 

Kvitteringer. 

Kopibog for Komiteen for frivillige bidrag til afdrag 
af statsgælden. 

Kassebog for Komiteen for frivillige bidrag til afdrag 
af statsgælden. 

V. SAGER VEDR. ØBJERGGÅRD OG KØNG FABRIKKER 

Kommissionen for de militære uldmanufakturer. 

Ved kgl. resolution 30.4.1822 blev storkøbmanden Niels Rybergs tidligere besiddelser: 
godset Øbjerggård i Præstø amt og den dertil hørende drejels- og lærredsfabrik i Køng 
samt blegeriet i Vintersbølle overtaget af staten mod likvidation af en gæld på 62.000 
rdl. til Den ekstraordinære Lånefond. Ved kgl. resolution 20. 11.1824 blev godset, fa
brikken og blegeriet sat under administration afKommissionen for de militære Uldma-
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nufakturer, som blev befalet at aflægge sine regnskaber for Direktionen for Statsgælden 
og Den synkende Fond. I henhold til kgl. resolution 11.4.1829 blev gods og fabriks
virksomhed henlagt til en særlig Kommission for Øbjerggård og Køng Fabrik. Ejen
dommene blev bortsolgt ved auktion i 1836. De anførte arkivalier hidrører både fra virk
somhederne og kommissionen. 

1-10 1825-1841 Kopi bøger. 

11-18 1825-1841 Journaler. 

19-50 1824-1840 Journals ager. 

51 1829-1831 Ekstrakt over de årlige indberetninger. 

52 1827-1829 Auktionskataloger. 

53 1834-1840 Dokurnenter vedr. Køng fabrikker og Øbjerggård. 

54 1824-1839 Sager brugt ved beretningerne. 

55 1832-1833 Afregning fra auktionen. 

56 1834-1835 Køngske resolutioner. 

57-58 1831-1839 Den poulsenske sag. 

59 1834-1836 Forskellige papirer og opgjort status. 

60-62 1831-1833 Cirkulærer. 

63-66 1830-1832 Koncepter. 

67 1829 Regnskaber for Øbjerggård. 

68 1829 Regnskaber for Køng. 

69-76 1825-1836 Hovedbøger. 

77-85 1791-1836 Kalkulations bøger. 

86 1824-1836 Diverse regnskabsprotokoller. 
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POSTKASSEPENSIONSDIREKTIONEN 
1786-1816 

Proveniensnummer 424 

Ved kgl. reskript 19.5.1786 blev det bestemt, at bestyrelsen af Postpensionskassen af 1712, 
som hidtil havde henhørt under Generalpostamtet, for fremtiden skulle bestyres af en 
ny og særlig direktion: Postkassepensionsdirektionen. M kassens midler udbetaltes ikke 
alene pensioner til embedsmænd og deres efterladte, men også til andre. 9.2.1816 ind
gik Postpensionskassen i den da oprettede Almindelige Pensionskasse, og den hidtige di
rektions sager overtoges af den samtidig oprettede Almindelige Pensionskassedirektion. 
Under Postkassepensionsdirektionen sorterede kun et kontor. 

Litteratur: Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877-78. 

l. KgL ekspeditioner m.m. 

1-4 1786-1816 

5 1786-1816 

6 1792-1815 

7 1808-1816 

8-30 1794-1816 
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Forestillinger med kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Forestillinger dels af generel administrativ 
art og dels løbende forestillinger om de årlige almindelige 
pensionsforslag med vedlagte navnelister (se nr. 53) på 
godkendte pensionsanse gere. Resolutionerne er fortløbende 
nummereret. Protokollerne er uden registre. 

Journal over resolutioner. 
Anmærkning: Ekstrakter af de kgl. resolutioner med regi
ster og nummerhenvisninger til ovenstående. ved en stor 
del af korrespondancen er der henvisning til den pågælden
de sag i ekspeditionsprotokollen (kopibøger) (nr. 84-99). 

Diverse kgl. reskripter og resolutioner samt indberet
ninger og forestillinger. 

Protokol over umiddelbare kgl. befalinger. 
Anmærkning: Ekstrakter af kgl. resolutioner, som ikke er 
svar på forestillinger fra direktionen. ved en stor del af 
korrespondancerne er der henvisning til den pågældende 
sag i ekspeditionsprotokollen (kopibogen) {nr. 84-99) 

Pensionsreglementer med kgl. underskrift. 
Anmærkning: Udgiftsbudgetter over pensioner, disponeret 
efter institutioner med oprysninger om, hvad der tilkom
mer hver enkelt navngiven pensionist. Bagest i hver proto
kol er en summarisk ekstrakt over de samlede pensionsud
gifter. Uden registre. 

31-51 1794-1815 

52 1788-1816 

53 1792-1812 

54-79 1786-1815 

80 1787-1814 

81 1811 

82 1788 

83 1808 

Protokol over af- og tilgang ved pensionsreglementet. 
Film: 
M 597.682. 

Koncepter til pensionsforestillinger. 

Navnelister til forestillinger. 
Anmærkning: Navnelisterne har ligget som bilag ved de 
indsendte forestillinger {nr. 1-4). Listerne er disponeret efter 
foroaltninger og civilstand med oplysninger om pensions
ansøgerens opholdssted og tildelte pensionsbeløb. 

Protokoller over forslag henhørende til direktionens 
årlige forestilling. 
Anmærkning: De almindelige pensionsforslag afgaves årligt 
i foroentning om kgl. resolution på en fra direktionen afgivet 
forestilling ca. et år senere. Eksempelvis er pensionsforslaget 
for 1808 resolveret 16.5.1809 på en forestilling af 
5.4.1809. Pensionsforslagene omfatter personer- embeds
mænd, enker og børn - som efter ansøgning er indstillet til 
pension eller pensionstilskud og dermed vil blive indskrevet i 
detførstkommende pensionsreglement {nr. 8-30) efter sagens 
færdigbehandling. Ansøgerne er ordnet efter foroaltninger, 
og hver indstilling rummer en fyldig beskrivelse af ansøge
rens situation samt oprysning om pensionsbeløbets størrelse. 
Hver protokol er forsynet med navneregister. 

Alfabetisk personregister til forslagene. 
Anmærkning: Alfabetiskfortegnelse efter hvert års pensions
lister (nr. 53) ordnet efter foroaltninger med angivelse af pen
sionssummens størrelse og sidehenvisning til det foregående 
års pensionsforslag. 178 8 og 1791 mangler, 1812 er defekt. 

Direktionens almindelige pensionsforslag, litra A. 

Liste over pensionsberettigede personer. 

Konceptekstrakter af ansøgninger ved Den alminde
lige Pensionskasse. 

2. Ekspeditioner og korrespondance. 

84-99 1786-1816 Ekspeditionsprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Hver protokol 
er forsynet med register. Ingen henvisninger. 
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100-133 1786-1816 Koncepter med indlæg til ekspeditionsprotokollerne. Pk. 152: Mænd, 1788-95. Pk. 153: Enker, 1788-95. 
Anmærkning: Koncepter til afsendte skrivelser med indlæg Pk. 154: Børn, 1790-96. 
både af de i sagen indgåede skrivelser og af koncepter til af Film: 
sendte skrivelser af tidligere dato, relevante for sagen. De M 597.682-683. 
indgåede skrivelser er journaliseret enten i journaler for al-
mindelige sager {nr. 134-138} eller i pensionsjournalerne. 155-167 1786-1801 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 
F.eks. vil en indlagt sagfra 1806 om pension til en enke børn vedk. Danske Kancelli. 
efter en embedsmand i Kommercekollegiet være journalise- Anmærkning: Sagerne ligger kronowgisk inden for hver 
ret i pensionsjournal vedk. Kommercekollegiet (nr. 307}, gruppe af mænd, enker og børn i den nummerorden, hvori de 
men sagen vil naturligvis ikke kunne findes i de pensions- er indført i ekstrakter af pensionsansøgninger {nr. 148-151). 
journalerne tilhørende sager {nr. 309). Indlæggene rummer Sagerne er de, der ikke har givet anledning til en videre karre-
således pensionsansøgningssager, der har givet anledning spondance, og en del af de manglende vil kunne findes i nr. 
til en videre korrespondance, mens de øvrige pensions- l 00-133. Sagerne er skrivelser fra de pågældende for-
ansøgninger blot er resolveret og indskrevet i de til kongen valtninger med tilaherede bilag i form af tidligere journalsa-
sendte pensionsforestillinger. ger relevante for sagen, attester fra myndigheder samt eventu-

elt ansøgerens personlige ansøgning, stilet til kongen og sendt 
134-138 1786-1816 Journaler for almindelige sager. gennem den pågældende forvaltning til Postkassepensions-

Anmærkning: Ekstrakter af indkomne skrivelser med di- direktionen. 
rektionens resolution. Hver protokol er forsynet med regi- Film: 
s ter, og der er enkelte samvisninger. M 597.684-694. 
Almindelige sager er alt, hvad der ikke er direkte ansøg-
ninger om pension, f eks. ansøgninger om gratifikationer, 168-170 1786-1801 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 
lønforhøjelser for direktionens personale, justeringer af re g- børn vedk. Tyske Kancelli. 
lementet, årsregnskaber samt sager vedr. Den almindelige Anmærkning: Som nr. 155-167. 
Enkekasse af 1775 (se disse). Film: 

M 597.695-697. 
139-145 1786-1816 Almindelige journalsager. 

Anmærkning: Indeholder sager, som ikke har givet an/ed- 171-177 1786-1800 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 
ning til en videre korrespondance. En del af de sager, som børn vedk. Generalitets- og Kommissariatskoliegiet 
mangler her, vil kunne findes i nr. l 00-133 eller i de for- Anmærkning: Som nr. 155-167. 
skellige pensionsjournaler tilhørende sager. Film: 

M 597.698, M 800.882-887. 
146 1786-1814 Diverse ansøgninger og kollegiebreve. 

178 1786-1800 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 
147 1786 Registre til forskellige lister over sager med enkelte bi- børn vedk. Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. 

lag. Anmærkning: Som nr. 155-167. 
Film: 

148-151 1786-1815 Ekstrakter af pensions ansøgninger. M 800.888. 
Anmærkning: Koncepter til pensiomjournaler. 1787, 
1790 og 1802-11 mangler. 179-182 1786-1801 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 

børn vedk. Rentekamrneret. 
152-154 1788-1796 Lister over pensionsansøgere: I mænd, II enker, III børn. Anmærkning: Som nr. 155-167. 

Anmærkning: Kronowgisk førte fortegnelser over pensions- Film: M 801.501-504. 
ansøgere med skematiske personoplysninger samt beskrive!-
se af ansøgerens økonomiske vilkår. Hver protokol er forsy- 183-186 1786-1800 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 
net med register. børn vedk. Generaltoldkammeret. 
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Anmærkning: Som nr. 155-167. Anmærkning: Som nr. 188-226. 
Film: Film: 
M 801.505-507. M 801.510-515, M 802.142-145. 

187 1786-1807 Ansøgningssager om pensioner for mænd, enker og 288-304 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Generaltoldkam-
børn vedk. Generalpostamtet. mere t. 
Anmærkning: Som nr. 155-167. Anmærkning: Som nr. 188-226. 
Film: Film: 
M 801.508. M 802.146-152. 

188-226 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Danske Kancelli. 305-306 1803-1815 Pensionsjournaler med sager vedk. Finanskollegiet 
Anmærkning: Ekstrakter af indsendte skrivelser fra den Anmærkning: Som nr. 188-226. 
pågældende forvaltning med tilhørende sager med direktio- Film: 
nens resolutioner. Sagerne er indført kronologisk uden hen- M 802.153. 
syn til ansøgerens civilstand. Hver protokol (nr. 18 8-207) 
er forsynet med register, men sagerne er ikke samvis t. 307-309 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Kommercekolle-
De tilhørende sager (nr. 208-226} er sådanne, der ikke har giet. 
givet anledning til en videre korrespondance og en del af de Anmærkning: Som nr. 188-226. 
manglende vil kunnefindes i nr. 100-133. Sagerne er lagt Film: 
kronologisk i den nummerorden, hvori de er indført i pen- M 802.153. 
sionsjournalerne. På trods af den manglende sagssamvis-
ning i pensionsjournalerne kan der ikke desto mindre være 310-316 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. General- postamt-
tilakteret tidligere journalsager vedr. ansøgeren, diverse at- et. 
tester og udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt Anmærkning: Som nr. 188-226. 
ansøgerens personlige ansøgning, stilet til kongen og sendt Film: 
gennem den pågældende forvaltning til Postkassepensions- M 802.154-156. 
direktionen 
Film: 317-318 1815 Pensionsjournaler med sager vedk. Departementet for 
M 800.910-916, M 800.868-881. de udenlandske Anliggender. 

Anmærkning: Som nr. 188-226. 
227-237 1801-1815 Pensionsjournaler med sager vedk. Tyske Kancelli. Film: 

Anmærkning: Som nr. 188-226. M 802.157. 
Film: 
M 800.917-920, M 804.958-959. 319-322 1797-1801 Registre over ansøgninger. 

Anmærkning: Koncepter. 
238-261 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Generalitetet. 

Anmærkning: Som nr. 188-226. 323 1788-1816 Diverse koncepter. 
Film: 
M 804.960-969. 

3. Direktionens enkekassesager. 
262-267 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Admiralitetet. 

Anmærkning: Som nr. 188-226. 324 1788 Registratur over embedsmænd og betjente i Sø- og 
Film: Landetaten. 
M 804.970, M 801.509. Anmærkning: Svarer til nr. 331-332. 

268-287 1801-1816 Pensionsjournaler med sager vedk. Rentekammeret 325 1788 Registratur over embedsmænd og betjente i Tyske 
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326 1788 

327 1788 

328 1788 

329 1788 

330 1788 

331-342 1788 

343 1788-1791 
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Kancelli. 
Anmærkning: Svarer til nr. 337. 

Registratur over embedsmænd og betjente i Finans
kollegiet og Generalpostamtet. 
Anmærkning: Svarer til nr. 334. 

Registratur over embedsmænd og be~ente i Hof- og 
Civiletaten. 

Registratur over embedsmænd og betjente i Danske 
Kancelli. 
Anmærkning: Svarer til nr. 339-342. 

Registratur over embedsmænd og betjente i Gene
raltoldkamrneret. 
Anmærkning: Svarer til nr. 333. 

Fortegnelse over embedsmændenes indkomster. 
Anmærkning: Fortegnelse over verdslige og gejstlige em
bedsmænd ordnet efter amter og stifter. Oplysninger om 
lønninger og indskud i Enkekassen eller andre kasser. Des
uden vurderinger af om disse indskud er tilstrækkelige til 
at en efterlevende hustru vil kunne leve af den deraf flyden
de pension. 

Fortegnelser over embedsmændene med oplysninger 
om gage og indskud i enkekassen 1-12. 
Anmærkning: Alle gifte civile og militære embedsmænd 
var pålagt at betale indskud i Den almindelige Enkekasse 
af 177 5 (se denne). De enkepensioner, der er indført i Post
kassepensionsdirektionens reglementer (nr. 8-30), må såle
des opfattes som et supplement til denne tvungne forsik
nng. 
Indhold: 
Pk. 331: Søetaten. Pk. 332: Landetaten. Pk. 333: Ge
neraltoldkamrneret. Pk. 334: Generalpostarntet. Pk. 
335: Udenrigsdepartementet Pk. 336: Rentekamme
ret. Pk. 337: Tyske Kancelli. Pk. 338: Civile embeds
mænd i Hertugdømmerne. Pk. 339-340: Danske Kan
celli vedr. Danmark. Pk. 341-342: Danske Kancelli 
vedr. Norge. 

Fortegnelse over embedsmænds indskud i enkekas
sen. 
Anmærkning: Indsendt fra de enkelte forvaltninger. 

344 1788-1816 

345 1791-1792 

346 1805-1813 

347-351 1805-1815 

4. Diverse dokumenter. 

352 1786-1809 

353 1786-1816 

354-357 1786-1815 

Afregninger mellem Postkassepensionsdirektionen og 
Den almindelige enkekasse. 
Anmærkning: Afregningerne med tilhørende bilag er jour
naliseret i journaler for almindelige sager (nr. 134-138). 
Postkassepensionsdirektionen var i administrative og øko
nomiske forhold overordnet myndighed for Enkekassen. 
Hvis Enkekassens indskudskonto ved den årlige regn
skabsafslutning oversteg pensionskontoen, skulle differen
cen administreres af Postkassepensions direktionen. Hvis 
det modsatte var tilfældet, skulle differencen erstattes af 
samme direktion. Med andre ord, havde Enkekassen over
skud, tilfaldt dette Postkassepensionsdirektionen, som 
modsat dækkede et eventuelt underskud. Se fundats af 
30.8.1775 for Den almindelige Enkekasse ogforordning 
af 4. 8.178 8 om indskud i Enkekassen. 

Indberetninger fra Rentekammeret om embeds
mænds indskud i enkekassen. 

Anmeldelser fra Danske Kancelli om indskud i enke
kassen. 

Enkekasseskemaer med fortegnelser over pensioni
ster. 
Anmærkning: Indgåede skrivelser fra Enkekassen bilagt 
skemaer tilsendt Enkekassen fra Skatkammeradministrati
onen og videresendt til Postkassepensionsdirektionen. 
4. 8.178 8 fik Skatkammerdirektionen til opgave at bestyre 
en pensionsfond, oprettet 25.4.1787, som i 1803 overgik 
til Skatkammeradministrationen. I henhold til for
ordningen af 4. 8.178 8 havde Skatkammerad
ministrationen indberetningspligt til Enkekassen vedr. pen
sionister og embedsmænd hørende under Skatkammerad
ministrationens pensianifond med oplysninger om fami
liære og økonomiske forhold. Skrivelserne er journaliseret i 
journaler for almindelige sager (nr. 134-138). 

Tabeller og referatlister. 

Diverse pensionslister og registre. 

Ujoumaliserede pensionsansøgninger. 
Anmærkning: Pensionsansøgninger sendt direkte fra 
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358 1803-1815 

359 1786-1816 

360 1792-1799 

361 1809 

5. Regnskaber. 

362 1786-1806 

363-390 1786-1815 

391-393 1796-1815 
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ansøgeren til Postkassepensions direktionen, som ikke er 
blevet underkastet behandling. 

Sager til Finanskollegiets journal indeholdende pen
sionssager der brevi manu er afgivne til direktionen. 
Anmærkning: Pensionsansøgninger indsendt til Finans
kollegiet og detfra videresendt til Postkassepensionsdirekti
onen uden følgeskrivelse. 

Diverse sager vedr. direktionen. 

Sager vedr. Gardepensionsfonden. 
Anmærkning: Gardepensionsfonden, oprettet 1712, til 
understøttelse af afiakkede soldater fra hestegarden og deres 
enker og børn, blev administreret af Postkassepensionsfon
den. Fonden har sin egen konto i pensionshovedkonto
bøgerne {nr. 391-393}. 

Diverse skemaer og trykte kundgørelser. 

Balancer. 

Genparter af årsregnskaber. 

Pensionshovedkonto bøger. 
Anmærkning: Disponeret efter forvaltningen med per
sonoplysninger om tidspunktet for pensionens tilståelse og 
dødsdagen. 

DEN ALMINDELIGE 
PENSIONSKASSEDIREKTION 

1816-1842 (1856) 
Proveniensnummer 425 

Ved forandringen af finansforvaltningen 9.2.1816 bestemtes, at "de til pensioner hidtil 
bestemte postintrader og den sum, det bestemmes til af Vor kasse bestandigen aarlig at 
anvendes til pensioner og vartpenge, skulle udgøre en almindelig pensionskasse, hvoraf 
for eftertiden pensioner og vartpenge, forsaavidt de henhøre til udredelse af statsind
tægterne, alene skulle kunne bevilliges". Samtidig bestemtes, at "denne kasses bestyrelse 
skal være genstanden for Den almindelige Pensionskassedirektion". Ved kgl. kundgørelse 
26.2.1842 blev direktionen afskediget, og dens sager blev henlagt under Finansdeputa
tionen. Direktionen havde kun et kontor. Selv om dette i 1842 overgik til Finansdepu
tationen, er også dets sager fra tiden 1842-48 anført her. 

Under enevælden var pension ikke en ret, men i princippet en individuel kgl. nådesakt, 
og enhver tildeling af pension krævede en individuel sagsbehandling, der til slut kon
firmeredes med kongens resolution. Tildelingen af pensioner og gratifikationer, d.v.s. 
særlige nådesbevisninger til embedsmænd og andre, formidledes via forskellige instan
ser. Nogle gennem kongens egen Partikulærkasse, andre gennem den egentlige finans
forvaltning, altså Skatkammeret, Skatkammerdirektionen, Skatkammeradministratio
nen, Finanskollegiet af 1771 og Finanskassedirektionen samt Zahlkassen, rigets hoved
kasse. 
Med Postpensionskassen af 1712, den senere Postkassepensionsdirektion og dennes af
løser Den almindelige Pensionskassedirektion, oprettedes et egentligt pensionsvæsen, 
som dog stadig kun kom til at omfatte en del af pensionerne under enevælden. 
Tildelingen af pension gennem Den almindelige Pensionskassedirektion foregik således, 
at embedsmanden, enken eller de efterladte børn sendte en ansøgning, formelt stilet til 
kongen, til den forvaltning, hvori embedsmanden havde været ansat. På grundlag heraf 
sendte denne forvaltning dels en ansøgning til Pensionskassedirektionen og dels en 
ansøgning i form af en forestilling til kongen. Når kongens resolution herpå forelå, blev 
pensionen midlertidigt udbetalt af den pågældende forvaltning, indtil Pensionskassedi
rektionen havde færdigbehandlet sagen og dermed overtog udbetalingen. Denne prak
sis var en indlysende nødvendighed, idet der som regel gik et par år fra den første ansøg
ning, til ansøgeren blev indskrevet i Pensionskassedirektionens pensionsreglement på 
grundlag af et pensionsforslag godkendt af kongen. 
Flertallet af pensionister var enker og børn, idet der ingen aldersgrænse var for embeds
mænd. De arbejdede til pennen faldt dem af hånden, med mindre særlige omstændig
heder gjorde sig gældende. 
Et eksempel herpå, som tillige illustrerer en pensionssags administrative behandling, var 
sagen vedr. Peter Christian Glaab Schiøtz, siden 1822 kopist i Direktionen for Statsgæl
den og Den synkende Fond, Aktivkontoret Den 6.4.1826 sender Statsgældsdirektionen 
en skrivelse (S.nr. 202) til Pensionskassedirektionen, hvori det meddeles, at Schiøtz i det 
sidste l 114 år har lidt af sindsvaghed og derfor har været ude af stand til at passe sine 
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forretninger. Hans karriere beskrives derefter, og man slutter med at anbefale, at han af 
Pensionskassen modtager sin fulde kopistgage i vartpenge, nemlig 200 rbd. uden af
kortning. Dette forslag udbeder man sig et øjeblikkeligt svar på. Denne ansøgning ind
føres allerede den 7.4. i sammentrængt form, i Pensionskassedirektionens Pensionsjour
nal for embedsmænd (P.nr. 275). Direktionens resolution hertil noteres i Fortegnelser 
over ansøgninger om pensioner eller tillæg (P.nr. 399). 

Svaret til Statsgældsdirektionen afsendes hurtigt, idet Pensionskassedirektionen allerede 
den 11.4.1826 skriver (P.nr. 141 og S.nr. 273), at man accepterer anmodningen med det 
forbehold, at Statsgældsdirektionen selv må udrede vartpengene, indtil en kgl. resolu
tion endelig stadfæster, at disse udbetales af Pensionskassedirektionen. 
Efter Statsgældsdirektionen således har faet en positiv afgørelse på sit forslag, fremsen
der denne den 3.5. en forestilling til kongen (S.nr. 5), med en indgående beskrivelse af 
sagen, herunder Pensionskassedirektionens indstilling. Samtidig oplyser man, at vart
pengene vil være at anvende til Schiøtz's "Kur og Pleie paa Bidstrup", som var en insti
tution under St. Hans hospital. Kongens resolution herpå (S.nr. 5) falder uden indven
dinger den 30.5., hvormed pensioneringen af Schiøtz er stadfæstet legalt, om end vart
pengene indtil videre skal udredes af Statsgældsdirektionen. 
Det næste der sker er, at Pensionskassedirektionen indskriver Schiøtz i Pensionsforslaget 
for 1826 (P.nr. 37) under henvisning til kongens resolution af 30.5. på Statsgældsdirek
tionens forestilling. Pensionsforslaget af 1826 afsendes derefter i form af en forestilling 
til kongen (P.nr. 2) af 21.3.1827 og modtager allerede samme dag kongens resolution 
(P.nr. 2). Hermed er Schiøtz's pension på 200 rbd. overgået til Pensionskassedirektionen, 
og han indføres nu i det førstkommende Pensionsreglement (P.nr. 96 og 120), nemlig 
reglementet for 1828. 

Numrene i paranteserne henviser til arkivalier i henholdsvis P: Den almindelige Pen
sionskassedirektion og S: Direktionen for Statsgælden og Den synkende Fond. 

Litteratur: Meddelelser .fra Rentekammerarchivet 1877-78 Harald Jørgensen: Finansforvaltnin
gens Omdannelse i 1816, H. T. 10. rk. /, 19 3 O. 

l. Kgl ekspeditioner m.m. 

1-5 1816-1848 

6-7 1816-1851 
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Forestillinger med kgl. resolutioner. 
Anmærkning: Forestillinger dels af generel administrativ 
art og dels løbende forestillinger om de halvårlige alminde
lige pensionsforslag (nr. 17-80) med bilagte navnelister på 
godkendte pensionsansøgere. Hver protokol indeholder et 
personregister, der kun omfatter personer, som ikke findes i 
registrene i de halvårlige, almindelige pensionsforslag. Des
uden er protokolkrnefor 1835-48 (nr. 4-5}forsynet med et 
sagregister samt en fortegnelse over Pensionskassedirektio
nens personale. 

Protokoller over kgl. resolutioner og reskripter. 

8 

9-13 

14-15 

16 

17-80 

81-84 

85-107 

1820-1840 

1816-1846 

1821-1839 

1842-1848 

1816-1848 

1816-1884 

1817-1839 

Anmærkning: Hver protokol er forsynet med register. For 
resolutionernes vedkommende er det de samme, som er in
deholdt i nr. 1-5. 

Diverse kgl. reskripter, resolutioner, indberetninger og 
forestillinger. 
Anmærkning: Koncepter. 

Koncepter til pensionsforestillinger. 

Registre til forestillinger. 
Anmærkning: Koncepter til registrene i de halvårlige al
mindelige pensionsforslag (nr. 17-80}. 

Ekstrakter af pensionsforestillinger. 
Anmærkning: Fortegnelse over personer- embedsmænd, enker, 
børn -, som ved de halvårlige almindelige pensionsforslag er l} 
indstillet til pension eller pensionstillæg eller 2} ikke indstillet. 

Protokoller over pensionsforslag. 
Anmærkning: De almindelige pensionsforslag afgaves 
hvert halve år i forventning om kgl. resolution på en .fra 
Pensionskassedirektionen afgivet forestilling ca. et år sene
re. Pensionsforslagene omfatter pers~ner- embedsmænd, 
enker og børn - som efter ansøgning er indstillet til pension 
eller pensionstilskud og dermed vil blive indskrevet i det 
førstkommende pensionsreglement (nr. 85-1 07}. Ansøgerne 
er disponeret efter forvaltninger, og hver indstilling rum
mer en fYldig beskrivelse af ansøgerens situation samt op
lysning om pensionsbeløbets størrelse. Hver protokol er for
synet med navneregister. 

Alfabetiske personregistre 
Anmærkning: Et register for hver af grupperne embeds
mænd, enker og børn med oplysninger ved hver enkelt pen
sionist om resolutions dato, beløbsdato og dødsfald. Ingen 
direkte henvisning til reglementerne. 
Film: 
M 802.158-162. 

Pensionsreglementer. 
Anmærkning: Udgiftsbudget over pensioner, disponeret tf
ter institutioner med oplysning om, hvad der tilkommer 
hver enkelt navngiven pensionist. Bagest i hver protokol er 
en summarisk ekstrakt over de samlede pensionsudgifter. 
Uden registre. 
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108-132 1816-1840 Protokoller over af- og tilgang vec:l pensionsregle-
mentet. 
Anmærkning: Ordnet ifter forvaltninger. Uden registre. 

2.AlnllndeligeekspeCHrione& 

133-162 1816-1848 Ekspeditionsprotokoller (kopibøger). 
Anmærkning: Kopier af afsendte skrivelser. Hver protokol 
er forsynet med register. Ingen henvisninger. 

163-220 1810-1848 Brevkoncepter med indlæg. 
Anmærkning: Koncepter til afsendte skrivelser med indlæg 
både af de i sagen indgåede skrivelser og af koncepter til af 
sendte skrivelser af tidligere dato, relevante for sagen. De 
indgåede skrivelser er journaliseret enten i journalen for al-
mindelige sager (nr.221-238) eller i pensionsjournalerne. 
F.eks. vil en indlagt sagfra 1816 om pension til en enke 
ifter en embedsmand i Danske Kancelli være journaliseret 
i Pensionsjournal for enker vedk. Danske Kancelli 1816 
(nr. 281), men sagen vil naturligvis ikke kunne findes i de 
pensionsjournalen tilhørende sager (nr. 292). Indlæggene 
rummer således pensionsansøgningssager, der har givet an-
ledning til en videre korrespondance, mens de øvrige pensi-
ansansøgninger blot er resolveret og indskrevet i de til kon-
gen sendte pensionsforestillinger. 

221-238 1816-1848 Journaler for almindelige sager. 
Anmærkning: Ekstrakter af indkomne skrivelser med di-
rektionens resolutioner. Hver protokol er forsynet med regi-
s ter, og der er enkelte samvisninger. Almindelige sager er 
alt, hvad der ikke er direkte ansøgninger om pension,feks. 
ansøgninger om gratifikationer, lønforhøjelse for direktio-
nens personale, justeringer af reglementet, årsregnskaber 
m.v. 

239-263 1816-1848 Almindelige journalsager. 
Anmærkning: Indeholder sager, som ikke har givet anled-
ning til en videre korrespondance. En del af de sager, som 
mangler her, vil kunne findes i nr. 163-220 eller i de for-
skellige pensionsjournaler tilhørende sager. 

264-276 1816-1828 Pensionsjournaler for embedsmænd. 
Anmærkning: Ekstrakter af indsendte skrivelser fra de for-
skellige forvaltninger vedr. pensionsansøgninger, uden di-
rektionsresolutioner. Disse sidste findes i nr. 397-399. 
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277-280 1816-1828 

281-303 1816-1828 

304-310 1816-1828 

Hver protokol er forsynet med register, og enkelte sager 
er samvis t, ikke kun inden for pensionsjournalen, men 
også medjournalenfor almindelige sager (nr. 21-238). 
Film: 
M 802.162-164. 

Sager til pensionsjournaler for embedsmænd. 
Anmærkning: Indeholder sager, som ikke har givet anled
ning til en videre korrespondance. De samviste sager ligger 
på et af kædens numre tillige med diverse tilakterede bilag, 
bl.a. ansøgerens personlige ansøgning stilet til kongen og 
sendt gennem den pågældende forvaltning til Pensionskas
sedirektionen. En del af de manglende sager vil kunne fin
des i nr. 163-220. 
Film: 
M 802.165-167, M 804.357. 

Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Danske 
Kancelli. 
Anmærkning: Ekstrakter af indsendte skrivelser fra den 
pågældende forvaltning med tilhørende sager vedr. pen
sionsansøgninger, ingen direktionsresolutioner. Disse findes 
i nr. 397-399. Hver protokol (nr. 281-290) er forsynet med 
register, men sagerne er ikke samvist. ved hver korrespon
dance er der fra 1817 oplysninger om ansøgeren: Opholds
sted, dato for mandens død, antallet af børn, pensioner og 
gratifikationer fra andre kasser agfonde samt det tilståede 
pensionsbeløb ogfra hvilken dato, det udbetales. De til
hørende sager (nr. 2 91-3 03) er sådanne, der ikke har givet 
anledning til en videre korrespondance, og en del af de 
manglende vil kunne findes i nr. 163-220. På trods af den 
manglende sagssamvisning i pensionsjournalerne kan der 
ikke desto mindre være tilakteret tidligere journalsager 
vedr. ansøgeren tilligemed ansøgerens personlige ansøgning 
stilet til kongen og sendt gennem den pågældende forvalt
ning til Pensionskassedirektionen. Pensionskassedirektio
nens i reglementet int!førte enkepensioner er at opfatte som 
et supplement til de pensioner, der udbetaltes af Den almin
delige Enkekasse af 177 5 (se denne), i hvilken der var tvun
gen forsikringfor alle gifte civile og militære embedsmænd. 
Film: 
M 804.357-371. 

Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Slesvig
holstenske Kancelli. 
Anmærkning: Som nr. 281-303. 
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Film: tionen for Universitetet. 
M 804.372. Anmærkning: Som nr. 281-303. 

Film: 
311-322 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Gene- M 806.959. 

ralkommissariatetskollegiet. 
Anmærkning: Som nr. 281-303. 362 1816-1828 Pensionsjournal for enker vedk. Den kgl. Theater-
Film: Etat. 
M 804.381-387. Film: 

M 806.959. 
323-334 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Rente-

kammeret. 363 1816-1828 Pensionsjournal for enker vedk. Departementet for de 
Anmærkning: Som nr. 281-303. udenlandske Anliggender. 
Film: Film: 
M 804.388-393. M 806.959. 

335-345 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Gene- 364 1816-1823 Pensionsjournal for enker vedk. Den afrikanske Kon-
raltoldkammeret og Kommercekollegiet. sulatsdirektion. 
Anmærkning: Som nr. 281-303. Film: 
Film: M 806.959. 
M 804.394-397, M 806.948-950. 

365-371 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Danske 
346-348 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Hof- og Kancelli. 

Staldetaten. Anmærkning: Ekstrakter af indsendte skrivelser fra den 
Anmærkning: Som nr. 281-303. pågældende forvaltning med tilhørende sager vedr. pen-
Film: sionsansøgninger. Hver protokol (nr. 365-367) er forsynet 
M 806.951-954. med register, men sagerne er ikke samvis t. Ingen direkti-

onsresolutioner. Disse findes i nr. 397-399. ~d hver kor-
349-352 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Gene- respondance er der fra 1817 oplysninger om ansøgeren: 

ralpostdirektionen. Opholdssted, dato for forældrenes død, pensioner og grati-
Anmærkning: Som nr. 281-303. fikationer fra andre kasser agfonde samt det tilståede 
Film: pensionsbeløb ogfra hvilken dato, det udbetales. De til-
M 806.954-956. hørende sager (nr. 368-371) er de, der ikke har givet an-

ledning til videre korrespondance, og en del af de mang-
353-355 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Admira- !ende vil kunne findes i nr. 163-220. På trods af den 

litetetskollegiet. manglende sagssamvisning i pensionsjournalerne kan der 
Anmærkning: Som nr. 281-303. ikke desto mindre være tilakteret tidligere journalsager 
Film: vedr. ansøgeren. 
M 806.956-958. Film: 

M 806.960-964. 
356-358 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Finans-

deputationen og Statsgældsdirektionen. 372-374 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Tyske 
Anmærkning: Som nr. 281-303. Kancelli. 
Film: Anmærkning: Som nr. 365-371. 
M 806.959. Film: 

M 806.965-967. 
359-361 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for enker vedk. Direk-
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375-379 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. General- Film: 
kommissariatskoliegiet M 806.900-901. 
Anmærkning: Som nr. 365-371. 
Film: 395-396 1816-1827 Ukvalificerede pensionsansøgninger. 
M 806.968-969, M 806.894. Anmærkning: Sagerne består af ansøgernes personlige 

ansøgninger stilet til kongen og indsendt gennem en for-
380-381 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Rente- valtning eller myndighedsperson f eks.-en præst. 

kammeret. Film: 
Anmærkning: Som nr. 365-371. M 806.902. 
Film: 
M 806.895-896. 397-399 1816-1827 Fortegnelse over ansøgninger om pensioner eller tillæg. 

Anmærkning: Halvårlige fortegnelser, disponeret ifter for-
382-385 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Gene- valtninger i grupperne embedsmænd, enker, børn og ukva-

raltoldkammeret og Kommercekollegiet. lificerede; altså svarende til pensionsjournalerne, men i 
Anmærkning: Som nr. 365-371. modsætning til disse med direktionens resolution påført ud 
Film: for hver enkelt ansøger. 
M 806.897-898. 

400406 1828-1842 Ekstraktprotokoller Goumaler) over pensionsansøg-
386-387 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Hof- og ninger fra embedsmænd. 

Staldetaten. Anmærkning: Som nr. 264-276. 
Anmærkning: Som nr. 365-371. Film: 
Film: M 806.903-905. 
M 806.898-899. 

407418 1828-1848 Sager til ekstraktprotokoller (Journaler). 
388-389 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. Admira- Anmærkning: Som nr. 277-280. 

litetetskollegiet. Film: 
Anmærkning: Som nr. 365-371. M 806.905-912. 
Film: 
M 806.899-900. 419422 1830-1848 Registre over pensionsansøgninger. 

390-391 1816-1828 Pensionsjournaler med sager for børn vedk. General- 423 1831-1842 Ekstrakter af embedsmænds ansøgninger om pensio-
postdirektionen. ner og tillæg. 
Anmærkning: Som nr. 365-371. Anmærkning: Koncepter til ekstraktprotokoller over pen-
Film: sionsansøgninger .fra embedsmænd (nr. 400-406). 
M 806.899. Film: 

M 806.913. 
392 1816-1828 Diverse ekstrakter af pensionsansøgninger for børn. 

Anmærkning: Koncepter til pensionsjournalerne. 424 1831-1842 Fortegnelse over embedsmænd beskikket efter 1831. 
Film: Anmærkning: Med navneregister. 
M 806.900. 

425444 1829-1848 Ekstraktjournaler over ansøgninger om pension for en-
393-394 1816-1828 Pensionsjournaler for personer, som ikke tilhører em- ker. 

bedsstanden (benævnt ukvalificerede). Anmærkning: Som nr. 281-303. 
Anmærkning: Ekstraher af indsendte ansøgninger og me4fol- Film: 
gentie bilag. Hver protokol er forsynet med register, og der er M 806.914-918, M 806.970-973, M 805.939. 
enkelte samvisninger af sager. Ingen direktionsresolutioner. 
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445-450 1829-1841 

451-515 1829-1848 

516-534 1829-1848 

535-574 1829-1848 

575-578 1829-1841 

579 1828-1848 

580 1816-(1823) 

581-583 1823-1839 
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Ekstrakter af ansøgninger om pensioner og tillæg for 
enker. 
Anmærkning: Koncepter til ekstraktjournaler over ansøg
ninger om pension for enker (nr. 425-444). 
Film: 
M 805.940-947. 

Sager vedr. pensionering af enker. 
Anmærkning: Som nr. 281-303. 
Film: 
M 805.948-986, M 817.508-509, M 808.536-557, M 
809.527-528. 

Ekstrak~ournaler over ansøgninger om pension for 
embedsmænds børn. 
Anmærkning: Som nr. 365-371. 
Film: 
M 809.528-532. 

Sager vedr. pensioneringen af embedsmænds børn. 
Anmærkning: Som nr. 365-371. 
Film: 
M 809.533-555, M 809.642-657. 

Ekstrakter af ansøgninger om pensioner og tillæg til 
embedsmænds børn. 
Anmærkning: Koncepter til ekstraktjournaler over ansøg
ninger om pensionfor embedsmænds børn (nr. 516-534}. 

Fortegnelse over ansøgninger om pension eller tillæg 
for embedsmænd, enker og børn. 
Anmærkning: Som nr. 397-399. 

Kopibog over anmeldelse om gratifikationer. 
Anmærkning: Er ikke en kopibog, men en fortegnelse med 
sammentællingsregnskab over tildelinger af gratifikationer 
til pensionister. Tildelingerne er dateret 18.1 O. og 
24.12.1816. Bagest i protokolkn debitorregnskab 1816-
23 over pensionister, der har modtaget forskud ogfor
strækninger, som skal tilbagebetales. 

Gratifikationsbøger. 
Anmærkning: Alfabetisk fortegnelser med sam
mentællingsregnskab over pensionister som har fået udbe
talt gratifikationer. 

584-587 1833-1840 

588-605 1833-1840 

606 1833-1839 

607-613 1838-1840 

614-617 1816 

618 u.ar 

3. Direktionens enkekassesager. 

619-635 1816-1844 

Ekstraktjournaler over ansøgninger om gratifikatio
ner. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med direk
tionens resolutioner fra de forskellige forvaltninger vedr. 
ansøgninger om gratifikationer. Hver protokol er forsynet 
med register. Der er ingen samvisning af sagerne. 

Sager vedr. pensionskontorets gratifikationer. 
Anmærkning: På trods af den manglende sagssamvisning 
i ekstraktjournalerne over gratifikationer (nr. 584-587) 
kan der til sagerne være tilakteret tidligere gratifikationssa
ger vedr. ansøgeren. Desuden sager journaliseret i de for
skellige pensionsjournaler og i den almindelige journa~ 
hvortil kommer ansøgerens personlige ansøgning stilet til 
kongen og indsendt gennem den pågældende forvaltning til 
Pensionskassedirektionen. 

Ekstraktfortegnelser over ansøgninger om gratifikati
oner. 

Fortegnelser over udbetalte gratifikationer, mænd, en
ker, ugifte kvinder og børn. 

Fortegnelser og registre over livsforsikringspolicer un
der Finansdeputationen. 

Alfabetisk register over indenbys pensionister. 
Anmærkning: I København. 

Journaler over enkekassesager. 
Anmærkning: Ekstrakter af indgåede skrivelser med direk
tionens resolutioner. Hver protokol er forsynet med register 
og visse afsagerne er samvist. Korrespondancen er ikke 
pensionsansøgninger, men administrative sager i forbindel
se med Enkekassepensioner, det være sig pensionsbeløbets 
størrelse, tilbagebetaling af præmiebeløbet ved hustruens 
død, henstand med eller fritagelse for indskud i Den al
mindelige Enkekasse, ansøgninger til Pensionskassedirekti
onen om understøttelse til de årlige indskud i Den almin
delige Enkekasse etc. Pensionskassedirektionen var i for
hold til Enkekassen overordnet myndighed og havde af 
gøreisen i alle disse spørgsmå~ se fundats af30.8.1775 for 
Den almindelige Enkekasse og Forordning af 4. 8.178 8 
om indskud i Enkekassen. 
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636-644 1816-1844 Enkekasses ager. 668 1818-1826 Skemaer m.v. for embedsmænd under Generaltold-
Anmærkning: Indeholder sager af generel karakter. De kammeret, der ikke har gjort indskud i Den alminde-
samviste sager er placeret på kædens sidste nummer. lige Enkekasse. 

Anmærkning: Ikke journaliserede. 
645 1816-1840 Afregninger mellem Den almindelige Pensionskasse-

direktion og Den almindelige Enkekasse. 669 1820 Fortegnelser over interessenter i Enkekassen i Sorø amt. 
Anmærkning: Afregninger med tilhørende bilag er journa-
liseret i journaler over enkekassesager (nr. 619-635). Hvis 670 1819-1820 Fortegnelser over interessenter i Enkekassen i Holbæk amt 
Enkekassens indskudskonto ved den årlige regnskabsafslut-
ning oversteg pensionskontoen, skuDe differencen admini-
streres af Pensionskassedirektionen. Hvis det modsatte var 4. Embedspapirer m.m. 
tilfældet, skulle differencen erstattes af Pensionskassedirek-
tionen. Med andre ord: Havde Enkekassen overskud, til- 671 1814-1839 J. S. Møstings papirer vedr. pensionsvæsenet. 
faldt dette Pensionskassedirektionen, som modsat dækkede Anmærkning: Gehejmestatsminister J S. Møsting var ved 
et eventuelt underskud. siden af sine øvrige ledende embedsposter også direktør for 

Pensionskassedirektionen ogfor Den almindelige Enkekasse. 
646 1816-1826 Enkekasseskemaer for embedsmænd i Danske Kan-

celli, der har gjort indskud i Den almindelige Enke- 672 1817-1840 Etatsråd Winges optegnelser til oplysninger ved refe-
kasse. rat af pensionssager. 
Anmærkning: Skemaer rummende diverse personoplysnin- Anmærkning: Niels Winge var indtil1832 kontorchef i 
ger med tilakterede bilagjournaliseret i journaler over en- Pensionskassedirektionen, derefter medlem af direktionen. 
kekassesager(nr. 619-635). 

673 1820-1848 Justitsråd Clausens papirer vedr. Den almindelige 
647 1816 Enkekasseskemaer for embedsmænd i Rentekamme- Pensionskasse og pensionvæsenet. 

ret, der har gjort indskud i Den almindelige Enke- Anmærkning: Kopist, senere fuldmægtig ogfra 1832 kon-
kasse. torchef og leder afsekretan·atet i Pensionskassedirektionen 
Anmærkning: Som nr. 646. E. C. Clausen udnævntes 1842 til cheffor Finansdepttta-

tionens Pensionskontor. 
648 1816-1826 Enkekasseskemaer for embedsmænd i forskellige kol-

legier og direktioner, der har gjort indskud i Den al- 674 1832 Ansøgninger om en vakant fuldmægtigpost og kopist-
mindelige Enkekasse. plads. 
Anmærkning: Som nr. 646. 

675 1844 Sager vedr. gageforskud, pensionsforskud og lån. 
649 1826 Enkekasseskemaer for embedsmænd i Slesvig-hol-

stensk Kancelli, der har gjort indskud i Den alminde- 676 1820-1850 Forklaringer over af- og tilgang ved den aftagende 
lige Enkekasse. pensionsliste 1820-1848 og beregninger vedr. pensio-
Anmærkning: Som nr. 646. nen i Hertugdømmerne 1849- 1850. 

Anmærkning: Se anmærkning under nr. 758-801. 
650-666 1826-1848 Diverse enkekasseskemaer for embedsmænd. 

Anmærkning: Som nr. 64 6. 677 1788 Diverse trykte sager vedr. pensionsvæsenet. 

667 1818-1822 Skemaer for de embedsmænd under Danske Kancel-
li, der ikke har gjort indskud i Den almindelige En- 5. Regnskabs- og anvisningsvæsen. 
kekasse. 
Anmærkning: Ikke journaliserede. 678-700 1816-1839 Genparter af årsregnskaber for det almindelige pen-

s1onsvæsen. 
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701 1842-1850 

702-711 1816-1856 

712-741 1817-1847 

755 1842-1872 

756 u.år 

758-801 1817-1850 
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Anmærkning: Udgifterne er fordelt efter forvaltninger med 
en post for hver pensionist efter de i reglementerne (nr. 85-
1 07} fastsatte pensionsnumre. Regnskaberne er journalise
ret i journalenfor almindelige sager (nr. 221-238}, typisk 
to år efter regnskabsåret. 1827 mangler. 

PensionsfodjournaL 
Anmærkning: Protokol over indtægter og udgifter uden 
sammentællingsregnskab. 

Pensionshovedkontobøger, litra A - C med registre. 
Anmærkning: Protokoller over udbetalinger ordnet efter 
forvaltninger med en post for hver pensionist efter de i reg
lementerne (nr. 85-1 07} fastsatte pensionsnumre, nr. 702-
703, 1816-25. nr. 704-705, 1826-35 nr. 706, register 
for 1836. nr. 707-708, 183645. nr. 709-710, 1846-56. 
nr. 711, register 1852-59. 

Pensionsanmeldelses bøger. 
Anmærkning: Kopibøger over afsendte skn"velser til Zahl
kassen med ordrer om udbetaling af pensioner i henhold til 
reglementet. Hver protokol er forsynet med register. 

Forskrivnings bog. 
Anmærkning: Hovedbog over embedsmænd som har opta
get lån i forskellige kasser. Sagshenvisninger til journalen 
for almindelige sager (nr. 221-238}. Intet register. 

Anvisnings bog. 
Anmærkning: Ordnet efter de institutioner, igennem hvilke 
pensionsudbetalingerne formidles. I København er det de 
forskellige forvaltninger, i provinsen er det postkontorer. 

Reglementer for den aftagende pensionsliste med for
klaringer over af- og tilgangene. 
Anmærkning: De af kongen underskrevne årlige udgiftsbud
getter for "Extragager, Vartpenge og Pensioner samt tempor
aire og andre Understøttelser". Dvs. ydelser uden for det nor
male reglement. Indti/1816 var disse indeholdt i Det ekstra
ordinære Reglement, som .fra dette år benævntes Den afta
gende Pensionsliste og indtil1819 administreredes af Bog
holderkontoret for Civilreglementet og Den aftagende Pen
sionsliste under Finansdeputationen (se denne). Reglemen
terne indti/1819 hører således egentlig til under dette kontor, 
men er af praktiske grunde registreret her. Bagest i hver proto
kol en summarisk oversigt over de samlede pensionsudgifter. 

DEN CMLE ENKEKASSE OG 
UNDERSTØTTELSESANSTALT 

1736-1804 (1913) 
Proveniensnummer 426 

Inden for personforsikringen virkede en lang række private, halvoffentlige og offentlige 
kasser og institutter som et udtryk for borgernes stigende behov for at betrygge alder
dom, familie og især enker. Staten havde en tilsvarende interesse i at sikre sine embeds
mænd i denne henseende, men mente tillige ved tontinearrangementer og andet at ha
ve fundet et middel til at skaffe sig likvider. 

En privat enkekasse for civile betjente (embedsmænd) i Danmark oprettedes 30.4.1736. 
1_9.12 . ~ 738 blev den udvidet til at være en -stadig privat- Enkekasse for adskillige be
tjente 1 Danmark, Norge og Fyrstendømmerne. Kassen klarede sig ikke godt og måtte i 
1754 lukke for yderligere tilgang. 27.4.1804 blev den omdannet til en understøttelses
kasse for de oprindelige medlemmers efterslægt. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 341.ff. 

l 1736-1784 

2 1736-1783 

3-5 1736-1783 

6 1748-1760 

7-8 1736-1909 

9-11 1805-1873 

12 1736-1872 

13 1784-1804 

14 1742-1880 

Deliberationsprotokol (forhandlingsprotokol). 

InskriptionsprotokoL 
Film: 
M 596.229. 

Hovedbog over interessenter med register. 
Film: 
M 596.229. 

M- og tilgangslister. 

Korrespondanceprotokoller (kopibøger). 

Ansøgningsprotokoller. 
Film: 
M 596.230. 

Fundatser og konfirmationer på sådanne. 

Sager vedr. enkekassens omdannelse til understøttel
sesanstal t. 

Diverse korrespondancesager. 
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15-30 1805 Ansøgninger, gl. række nr. l - 912. 
Film: 
M 596.231-232, M 594.646-649, M 596.587-596. 

31-36 1801-1918 Ansøgninger, nye rækker A, B og C. 
Film: 
M 596.597-602, M 823.471. 

3740 1745-1913 Kassejournal er. 

4142 1855-1911 Hovedbøger. 

4344 1863-1897 Kassebøger. 

4546 1860-1881 Regnskaber. 

47 1735-1882 Sager vedr. udlån afkapitaler m.v. 

48 1806-1871 Trykte årsberetninger og diverse. 
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ENKE- OG LIGKASSE-SOCIETETET 1748-1771 
Proveniensnummer 427 

Societetet var et privat interessentskab, hvis fundats fik kgl. konfirmation 5.4.1748. 

l 1748-1771 Deliberationsprotokol (forhandlingsprotokol). 
Film: 
M 597.673. 

DEN NORDSJÆLLANDSKE FORSTETATS 
PENSIONSKASSE 1788-1911 

Proveniensnummer 428 

Kassen var privat, oprettedes ved fundats 16.7.1788 og ophævedes ved generalforsam
lingsbeslutning 4 .11.1911. 

l 1788-1911 

2-3 1788-1912 

4 1788-1912 

Generalforsamlingsprotokol med årsregnskaber. 

Korrespondance. 

Regnskaber. 
Film: 
M 597.676-678. 
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SØOFFICERERNES ENKEKASSE 1724-1741 
Proveniensnummer 429 

Søofficerernes enkekasse oprettedes som statsgaranteret enkekasse i henhold til kgl. be
faling 27.3.1724 og havde en tilsvarende Landofficersenkekasse af 3.6.1707 som forbil
lede. Kassen finansieredes ved tvungne bidrag, militære bøder og særlige indtægter. Kas
sen eksisterede indtil den ved kgl. resolution 6.2.1741 blev ophævet, og der blev givet 
søofficererne adgang til Landmilitæretatens pensionskasse. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 372-73. 

l 1725-1741 Regnskaber. 
Film: 
M 596.228. 

LANDMILITÆRETATENS PENSIONSKASSE 
(1707) 1739-1775 (1836) 

Proveniensnummer 430 

Allerede 3.6.1707 oprettedes Landofficerernes enkekasse, som fik sine midler fra de bø
der, der blev idømt ved de militære domstole, fra inddragne gager ved dødsfald og avan
cement, fra kgl. gaver m.m. Ved kgl. resolution 22.5.1739 oprettedes Pensionskassen for 
Landmilitæretatens Enker og Børn, hvori Enkekassen af 1707 optoges, og hvori office
rerne selv skulle gøre indskud. 25.4.1740 åbnedes denne nye kasse for civile embeds
mænd og 6.2.1741 tillige for søofficerer, efter at deres enkekasse var optaget i kassen. 
Pensionskassen ophævedes 17.11.1775, og dens pensionister overførtes til Den alminde
lige Enkekasse af 19.7.1775, idet dog dens fond fortsat holdtes separat. 

Litteratur: Indledning i seddelregistratur 54. j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i 
Danmark indtil det 19. Aarhundrede, 1935, s. 372ff. 

l 1751-1770 

2 1759-1762 

3-10 1739-1846 

11-19 1739-1775 
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Resolutionsprotokol uournal). 

Originale kgl. resolutioner. 

Trykt register over indskyderne i Landmilitæretatens 
Pensionskasse og Den almindelige Enkekasse. 

Indskudsprotokoller. 
Film: 
M 14.125-130. 

20-82 1739-1775 

83 1775 

84 1730-1836 

85-114 1781-1810 

Indskudssager nr. l - 3803. 
Film: 
M 14.131-146. 

Fortegnelse over de ved overleveringen af Landmili
tæretatens Pensionskasse endnu bestående ægteska
ber. 
Film: 
M 14.146. 

Sager vedr. gården Oldehoffder i Eiderstedt. 

Ruller over de pensionister, som overgik til Den al
mindelige Enkekasse. 
Film: 
M 14.146-147. 
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Pensionssagerne i Finansarkiverne rummer et meget stort og hidtil kun begrænset anvendt materiale til slægts
historiske undersøgelser. Fra Den almindelige Enkekasses indskudssager er her hentet sognepræst Ole Flensborgs 
indskud til Enkekassen. Pensionssagerne rummer ganske ofte fyldige levnedsbeskrivels er. 

Den almindelige Enkekasse 
Indskudssager 
Pakke303. 
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DEN ALMINDELIGE ENKEKASSE 1775-1923 
Proveniensnummer 431 

Den almindelige enkekasse blev oprettet ved kgl. reskript 19.7.1775. Den var en statsga
ranteret enkekasse, som i sig optog Landmilitæretatens Pensionskasse ("den gamle en
kekasse"). I den nye kasse var der tvungen forsikring for alle gifte civile og militære em
bedsmænd. Den sidste enke døde i 1921. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 380ff. 

l 1741-1848 Reskripter og kgl. resolutioner. 

2 1775-1785 Protokol for fundats, kgl. resolutioner, direktionsbe-
slutninger, instruktioner m.m. 

3 1775-1872 Protokol vedr. resolutioner ang. kassens embeds-
mænds udnævnelser og gager. 

4-58 1775-1848 Resolutionsprotokoller Gournaler). 

59-112 1775-1865 Kopi bøger. 

113 1883-1886 Register til kopibøger. 

114 1818 Direktionsjournal (kun een enkelt indførsel). 

115 1822-1823 Forhandlingsprotokol vedr. den dansk-norske deling 
af kassen. 

116 1774-1813 Protokol over danske enker vedr. den dansk- norske 
deling af kassen. 

117 1774-1813 Protokol over norske enker vedr. den dansk- norske 
deling af kassen. 

118 1774-1813 Protokol over danske interessenter vedr. den dansk-
norske deling af kassen. 

119 1774-1813 Protokol over norske interessenter vedr. den dansk-
norske deling af kassen. 

120 1814-1823 Korrespondancesager vedr. den dansk-norske deling 
af kassen. 
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121-122 1814-1823 Indberetninger fra amterne vedr. den dansk-norske 664-678 1799-1916 Korrespondances ager. 
deling af kassen i Kongeriget og Hertugdømmerne 
samt Færøerne. 679 1859-1886 Journalsager vedr. Færøerne, Grønland og De vestin-

diske Øer. 
123-224 1775-1882 Pensionsruller. 

680-681 1775-1889 Sager vedr. kassens personale. 
225-230 1868-1923 Enkeruller. 

682-683 1812-1862 Generalia. 
231-232 1775-1845 Kronologisk register over interessenterne. 

684-709 1807-1859 Originale panteobligationer og journalsager vedr. lån 
233 1826-1837 Alfabetisk register over interessenterne. af kassen i faste ejendomme, ordnet alfabetisk efter 

amter. 
234-235 1836-1844 Protokoller over optælling af enker. 

710 1885 Diverse vedr. panteobligationer m.m. 
236 1836-1922 Register over døde koner. 

711-712 1838-1844 Sager vedr. godserne Nørlund og Thorstedlund. 
237-238 1836-1922 Registre over døde enker. 

713 1788-1849 Sager vedr. kassens fordringer på kasserer F. Schiøtts 
239 1837-1882 Protokol over flyttede enker. og direktør C. Schramms boer. 

240 1836-1870 Fortegnelse over gengiftede enker. 714 1900-1921 Kvitteringer og afskrevne udgiftsbilag. 

241-242 1826 Opgørelse over interessenterne 1774-1826. 715 1863-1917 Diverse regnskabssager for Hertugdømmerne. 

243-244 1826 Opgørelse over enker 1774-1826. 716-717 1868-1869 Dåbsattester, leveattester og kvitteringer for Hertug-
dømmerne. 

245 1843-1882 Almindeligt enkeregister. 
718 1860-1882 Anviste enkepensioner. 

246-247 u.år Registre over enker i København. 
719-720 1867-1883 Regnskabsoversigter og prøveberegninger samt til-

248 u.ar Register over enker i København og ved amtsstuer og skud til kasserne. 

toldkasser i provinsen. 
721-723 1867-1883 Prøve beregninger. 

249 u.ar Register over enker ved amtsstuer. 
724-725 1890-1921 Kasseekstrakter. 

250-252 u.ar Registre over enker i Hertugdømmerne. 
726 1850-1870 Budgetforslag. 

253 u.år Fortegnelse over vestindiske, ostindiske, grønlandske, 
islandske, færøske og lauenborgske enker. 727-729 1856,1859 Statusopgørelser. 

254-286 1774-1847 Inskriptionsprotokoller. 730 u.ar Diverse sager. 
Film: 
M 14.148-151. 731 1897-1899 Oplysninger om dødsdage. 

287-663 1775-1846 Indskudssager nr. l - 21.158. 732 1838-1849 Fortegnelse over adskillige embedsmænds gagefradrag 
Film: M 14.151-267. til indskud i kassens obligationer. 
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733-735 1797-1843 Panteforskrivningsprotokoller. 849 1859-1860 Kontrolbog. 

736-766 1798-1845 Indskudsobligationsprotokoller. 850-852 1868-1920 Kassebøger for kassekontrolløren. 

767-769 1823-1875 Tillæg til indskudsobligationsprotokoller. 853-856 1875-1919 Kassebøger. 

770-782 1846-1878 Indskudslister. 857-875 1834-1857 Regnskaber og regnskabsfortegnelser over pensioner 
udbetalt i Monarkiet. 

783 u.ar IndskudstabeL 
876-899 1841-1882 Regnskaber og regnskabsfortegnelser over pensioner 

784-786 1779 Indberetning om Landmilitæretatens Pensionskasses udbetalt i Hertugdømmerne. 

og Den almindelige Enkekasses tilstand. 
900-985 1775-1860 Generalregnskaber (1851-52 mangler). 

787-788 1797 Balance beregning. 

789 u.år Detailregning til tabeller for overlevelsesrenter. 

790-791 1792-1855 Kontobøger over optagne kapitaler. 

792 1814-1861 Kontobog for debitorer i Holsten. 

793 1834-1863 Kontobog ved hovedkassen i Rendsborg. 

794 1819-1827 Fortegnelse over tab på panteobligationer. 

795 1822-1832 Fortegnelse over tab på udlånte kapitaler. 

796 1850-1868 Fortegnelse over obligationer, aktier m.v., som direk-
tør C. N. Lautrup har i sit værge. 

797-811 1845-1859 Designationer over pantedebitorer. 

812-836 1840-1911 Hovedbøger. 

837-838 1858-1860 Kassebøger. 

839-841 1849-1923 Kassejournal er. 

842-843 1848-1885 Fortegnelse over indtægts- og udgiftsordrer til kasse-
reren. 

844 1860 Udgiftsordrer for kasserer C . Walsøe. 

845-847 1836-1907 Anvisnings bøger. 

848 1871-1895 Forskuds bog. 
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DEN HOLLANDSKE LIVRENTEKASSE 
1690-1703 (1729) 

Proveniensnummer 432 

Efter forskellige forsøg på - inden for Monarkiet - at fa rejst statslån gennem oprettelsen 
af"tontiner" (livrenteforsikring på forbundne liv, finansieret af en kreds af personer), vil
le staten i 1690 optage et stort statslån ved salg af livrenter i Holland. Projektet mislyk
kedes og afvikledes fra 1703. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 389ff. 

Registrering: Seddelreg. 53. 

Henlagt under Faktorregnskaber 1676-1781. Se Rigsarkivet og hjælpemidlerne til det be
nyttelse l. 2. bd. s. 690. 

LIVRENTESOCIETETERNE AF 1747 OG 1757 
Proveniensnummer 433 

I 1747 søgte regeringen af skaffe sig et stort indenlandsk lån ved oprettelse af en tonti
ne: Livrentesocietetet af 13.2.1747. Opmuntret af den hurtighed hvormed alle denne 
tontines portioner blev tegnede, besluttede regeringen at oprette en ny tontine: Livren
tesocietetet af 17.8.1757, som imidlertid ikke havde samme held med at fa solgt portio
nerne. De renteindtægter, tontinen således ikke fik, dækkedes af postvæsenets overskud. 
Begge societeter bestyredes af direktørerne i Generalpostamtet til deres ophør i 1831-
1840. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 391.ff. 

Registrering: Seddelreg. 54. Folioreg. 267. 

Henlagt under Generalpostdirektionens arkiver. Se Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets 
benyttelse l. l. bd. s. 519 og 2. bd. s. 571. 
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DEN ALMINDELIGE PENSIONSKASSE 
1760-1847 

Proveniensnummer 434 

Som et almindeligt livrenteinstitut oprettedes 5.3.1760 Den almindelige Pensionskasse 
paa livstid. Allerede 1764 måtte den imidlertid lukke for videre nytegning p.g.a forkerte 
priskalkuler. Men instituttet kunne først lukke i 1847, da den sidste af de indtegnede var 
død. 

Litteratur: Indledning til seddelregistratur 54. j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i 
Danmark indtil det 19. Aarhundrede, 1935, s. 393. 

l 1825-1830 

2 1760-1797 

3 1760-1783 

4-14 1760-1798 

15-17 1835 

18 u.år 

Protokol over indberetninger til kongen. 

Hovedbog over interessenterne. 
Film: 
M 597.694. 

Dåbsattester m.m. vedr. interessenterne. 

Regnskaber med bilag. 

Fortegnelse over kassens rentebærende kapitaler. 

Register over enkemænd. 
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DET PRIVATE LIVRENTE-SOCIETET 1775-1866 
Proveniensnummer 435 

Et forsøg i 1773 på at lave en privat tontine mislykkedes, men førte til oprettelsen af Det 
private Livrente-Societet, som fik kgl. bevilling og garanti 13.3.1775. Det var dog i rea
liteten en statstontine, idet staten garanterede og forrentede indskuddene. Skønt den ik
ke blev tegnet fuldt ud efter den oprindelige plan, var den dog i virksomhed, indtil 
Finansministeriet overtog dens ledelse i 1853 og derefter forestod afviklingen. Den sid
ste interessent døde 1866. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 394. 

l 1776-1866 

2 1775-1866 

3-6 1775 

7 1775-1793 

8-95 1777-1865 

96-102 1805-1865 

103-104 1781-1864 

105-106 1780-1865 
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Forhandlingsprotokol. 

Fundats, korrespondancesager m.m. 

lnskriptionsprotokoller. 
Film: 
M 597.675. 

Protokol over samtlige interessenters indskud. 

Regnskaber for udbetalte renter. 

Leveattester og kvitteringer. 

Trykte fortegnelser over interessenter med annotatio
ner. 

Trykte anmeldelser om dødsfald og beregninger afliv
renter. 

TONTINEN AF 28.7.1792,1792-1880 
Proveniensnummer436 

Statens interesse i at sælge livrenter var baggrunden for tontinen af 28. 7.1792, som var 
et privat interessentskab, hvis tegning sluttede i 1799 uden at være komplet. Statens for
rentede kapitalen, som tilfaldt de sidste interessenter ved tontinens ophør i 1880. 

Litteratur: j. O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 395. 

l 1792 

2 1792-1880 

3 1792 

4-5 1799-1846 

6 1848 

7 1852-1880 

8-72 1811-1873 

73 1800-1803 

Tontineplanen af 1792 med Finanskollegiets medde
lelser af den kgl. approbation. 

Korrespondance- og generalforsamlingsprotokoL 

Hovedbog med register over interessenterne. 
Film: 
M 597.679. 

Fortegnelse over interessenterne. 
Film: 
M 597.679. 

Trykt beretning om Tontinen. 
Film: 
M 597.679. 

Diverse korrespondancesager og indfriede policer. 

Regnskaber for udbetalte renter. 

Kassebog. 
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DET FORENEDE BEGRAVELSES-, 
ENKEUNDERSTØTTELSES- OG 

BRUDEGAVESELSKAB 1794-1857 
Proveniensnummer 437 

Selskabet stiftedes i aug. 1794 som et privat interessentskab. Det var i virksomhed ind
til 1857. 

Litteratur: J O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 399. 

l 1797-1855 GeneralforsamlingsprotokoL 

2 1795-1857 Slutregnskab, kvitteringer, fuldmagter m.m. 

DEN ALMINDELIGE FORSØRGELSESANSTALT 
1795-1843 

Proveniensnummer 438 

For at imødekomme det brede behov for personforsikringer af forskellig art, som hidtil 
havde været tilfredsstillet af private og halvprivate foretagender og indretninger, opret
tedes ved kgl. resolution 11.12.1795 Den almindelige Forsørgelsesanstalt under Enke
kassedirektionens overbestyrelse. Foretagendet havde ikke succes. 9.2.1816 blev Den al
mindelige Forsørgelsesanstalts aktiver overgivet til den da oprettede Direktion for Stats
gælden og Den synkende Fond, som påtog sig at opfylde dens forpligtelser. Admini
strationen af anstalten ophørte 18.2.1843. 

Litteratur: J O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun
drede, 1935, s. 401ff. 

l 

2 

3-6 

7 
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1795-1823 

1795-1824 

1795-1842 

1795-1843 

Overdirektionens resolutionsprotokol (forhandlings
protokol). 

Overdirektionens hovedbog. 
Film: 
M 597.682. 

Kopi bøger. 

Journal. 

8-18 1795-1843 Journals ager. 

19-48 1795-1824 Årsregnskaber. 

49 1795-1824 Kasseregnskaber. 

50-67 1795-1821 Regnskabs bilag. 

68 1795-1818 Kvittancer. 
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TONTINEN AF 28.6.1800, 1800-1896 
Proveniensnummer 439 

Tontinen af 1800 var den sidste tontine. Den oprettedes som privat interessentskab, var 
tegnet komplet i 1806 og havde da mange udlændinge blandt sine deltagere. Kapitalen 
af denne tontine tilfaldt staten ved dens lukning i 1896 efter den sidste interessents død. 

Litteratur: Indledning i seddelregistratur 54. J O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i 
Danmark indtil det 19. Aarhundrede, 1935, s. 395. 

l 1800-1896 

2-3 1800-1896 

4-5 1800 

6 u.ar 

7-8 1805-1896 

9-13 1841-1896 

14-72 1801-1858 

73-75 1850-1896 

76-77 1800 

78-93 1850-1896 
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Korrespondance- og generalforsamlingsprotokoL 

Korrespondances ager. 

Hovedbog med sideprotokol over interessenterne. 
Film: 
M 597.680-681. 

Trykt fortegnelse over interessenterne. 
Film: 
M 597.680-681. 

Trykte årsberetninger. 

Bogholderikontorets kopibøger. 

Regnskaber for udbetalte renter. 

Koncepter til de årlige renteberegninger. 

Fuldmagter til rentehævning m.m. 

Indkomne breve og breve ang. renteudbetalinger. 

FONDEN AD USUS PUBLICOS 1765-1842 
Proveniensnummer 440 

Fonden ad usus publicos oprettedes 15.1.1765. Som indtægter skulle den modtage nog
le nærmere bestemte ekstraordinære statsindtægter (arveløse kapitaler o.a.), og af udgif
ter skulle den især bestride ekstraordinære gratifikationer til fortjente embedsmænd. Ef
ter 1800 anvendtes fondens midler i stigende grad - og i 1820'erne og 1830'erne helt 
overvejende- til støtte til videnskab, kunst og litteratur. Ved kgl. kundgørelse 26.2.1842 
blev Fonden ad usus Publicas - såvel som Den almindelige Pensionskassed~rektion - op
hævet, og dens sager henlagdes under Finansdeputationen. 

Litteratur: C. F. Bricka og Henny Glarbo (udg): Fonden ad usus Publicos, Aktmæssige bidrag til 
belysning af dens Virksomhed, I-Il/, 1897-1947 m. indledning; trykt udg. af en væsentlig del af 
fondens korrespondancesager m.m. Aage Rasch: Staten og kunstnerne, 1968, s. 21ff. 

l. Kgl. ekspeditioner. 

1-30 1765-1829 

31 1765-1802 

32-34 1830-1842 

35 1818-1842 

36-38 1785-1827 

2. Korrespondance. 

39-51 1781-1842 

52 1803-1817 

53-62 1789-1842 

Kgl. resolutioner. 
Film: 
M 495.480-497. 

Alfabetisk register til resolutionerne. 
Film: 
M 495.497. 

Forestillinger med kgl. resolutioner. 
Film: 
M 495.498-500. 

Løse kgl. reskripter og resolutioner. 
Film: 
M 495.501 (1832-1842). 

Konceptforestillinger. 

Missivebøger (kopibøger). 

Brevbog. 

Journaler. 
Film: 
M 495.502-504, M 494.097-098. 
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63-128 1789-1842 

129-131 1765-1842 

3. Diverse sager. 

132 1782-1793 

133 1786 

134 u.ar 

135 1790-1802 

136 1848 

4. Regnskabsvæsen. 

137-142 1793-1842 

143-153 1771-1842 

154-157 1812-1841 

158-159 1820-1842 

160-176 1765-1794 

177-224 1795-1841 

225 1801-1841 

226-271 1795-1841 

272 1765-1801 

273-274 1780-1822 

275 1771-1819 
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Journals ager. 
Film: 
M 494.099-139 (1789-1838). 

Ujournaliserede sager. 

Sager vedr. Mønt- og Medaljekabinettet. 

Sager vedr. ekspeditionen til Grønland. 

Varia vedr. fondens historie. 

Sager vedr. seminariet på Blågård. 

Diverse fortegnelser over fondens bøger, kobbere etc. 

Indtægts bøger. 

Udgifts bøger. 

Hovedbøger. 

Noteringsbøger. 

Regnskaber med bilag. 

Regnskabs bilag. 

Decharge og kvittering for regnskaberne. 

Regnskaber. 

Regnskabsko n trakter. 

Fortegnelse med register over arveløse kapitaler og ar-
vekapitaler, som er ført fonden til indtægt. 

Hof- og Stadsrettens fortegnelser over uaffordrede ar-
veløse kapitaler, beregnet fonden til indtægt. 

276 1806-1814 Zahlkammerkvitteringer for arvemidler betalt til fon-
den. 

277 1779-1846 Korrespondance og fortegnelser over de indtægter, 
der skulle komme fra Hertugdømmerne. 

278 1830-1842 Fortegnelse over fondens aktiver 1831 og dens obli-
gationer 183042 samt debitorer 1841. 

279 u.ar Varia vedr. regnskabssager. 

259 



STATSSEKRETARIATET FOR NAADESSAGER 205 1840-1848 Sager og ekstrakter ang. skole- og studiehjælp samt 

1840-1849 
videnskabelige understøttelser. 
Film: 

Proveniensnummer 441 M 596.217. 

Som det første led i Christian 8.s reform af finansstyrelsen blev ved kancelliplakat 206 1840-1849 Diverse registre og ekstrakter. 
3.1.1840 hele det vidtspredte gratialvæsen samlet under en myndighed, det samtidig op- Film: 
rettede Statssekretariat for Naadessager. Til de gratialer, som derigennem skulle tildeles M 596.218. 
"civile og militære embedsmænd, såvel som disses enker og børn- og andre trængende", · 
skulle der afsættes en fast og efterhånden aftagende sum, som under ingen omstændig- 207 1840-1848 Sager ang. landkadetters understøttelse. 
heder måtte overskrides. Sekretariatet ophævedes 28.12.1848, og dets sager overgik til 
Finansministeriet. 208 1840 Indsendte beretninger om understøttelser og gratialer 

for 1837-39 fra Chatolkassen, Overhofmarskallatet og 

Litteratur: Kai Hammerich: Systemskiftet i 1848, Den danske Centraladministration, 1921, s. diverse kollegier. 

421ff Film: 
M 596.219. 

1-2 1840-1844, Fortegnelser over personer som har modtaget under 
1848-1849 støtte! se. 209 1840-1842 Ansøgninger om ansættelse i Statssekretariatet for Nå-

dessager. 

3-9 1841-1848 Registre over betalte eller anviste understøttelser. Film: 
M 596.220. 

10-161 1840-1849 Understøttelsessager m. 1-11.006. 
Film: 210 1840-1848 Understøttelser vedr.lottoadministrationen i Køben-
M 495.505-545, M 594.115-143, M 591.745-756, M havn og Altona. 
593.782-798, M 591.714-744, M 593.850-870, M 
591.460-478,M 594.362-366. (Fra m. 1.067-11.006). 211 1840-1847 Ujournaliserede sager. 

162-176 1842-1849 Sager henhørende til den lille militære liste. 212 1837 Alfabetiske fortegnelser over personer, som har mod-

Film: taget understøttelse af Chatolkassen. 

M 594.368-371, M 594.816-819. Film: 
M 596.220. 

177-200 1840-1849 Henlagte sager. 
Film: 213 1840-1849 Militære sager. 
M 594.820-828, M 595.274-275, M 594.650-660, M 
596.210-213. 214 1840-1849 Korrespondance med Rentekammeret ang. under-

støtteise til forstvæsenet. 

201 1840 Henlagte sager vedr. ansøgninger om studie- og skole-
hjælp. 215 1840-1849 Breve og lister vedr. Chatolkassen. 

Film: 
M 596.214. 216 1845-1846 Sager vedr. overtagelsen af et beløb som hidtil er 

udredet af Generaltoldkammerets understøttelses-

202-203 1840-1841 Henlagte sager vedr. ansøgninger om huslejehjælp. kasse. 

Film: 
M 596.215-216. 217 1840 Alfabetisk register over studie- og skolehjælp. 

204 1840-1843 Register til henlagte sager. 218 1848 Understøttelsessager vedr. Hertugdømmerne. 
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219 1849 

220-227 1840-1845 

228-229 1840-1849 

230-240 1840-1848 

241 1837-1839 

242 1842-1849 

243-245 1840 

246 1840 

247 1840-1845 

248-252 1840-1843 

253 1840-1847 

254-255 1843 

255a-255b 1841-1846 

256-258 1817-1839 
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Film: 
M 594.367. 

Understøttelsessager vedr. Slesvig. 
Film: 
M 594.368. 

Kopibøger med registre. 

Fortegnelser over personer, som har faet fast årlig un
derstøttelse. 

Koncepter. 

Alfabetisk fortegnelse over personer, som har modta
get gratifikationer af Den almindelige Pensionskasse. 
Film: 
M 596.220. 

M- og tilgangsliste. 
Film: 
M 596.220. 

Ekstraktbøger for 1., 2. og 3. afdeling. 
Film: 
M 596.221-222. 

Ekstraktbog vedr. videnskabelige understøttelser. 
Film: 
M 596.223. 

Register for videnskabelige understøttelser. 
Film: 
M 596.227. 

Journaler med register. 
Film: 
M 596.224-227. 

Register over understøttelser fra kongens rejser. 

Anvisningsreglementer. 

Anvisningsprotokoller. 

Gratialeregistre. 

Film: 
M 596.227. 

259 1828-1839 Kgl. reskripter vedr. Generaladjudantstabsbureauets 
nådessager. 

260-264 1820-1839 Generaladjudantstabsbureauets indstillinger vedr. nå-
dessager. 

265 1832-1839 Generaladjudantstabsbureauets henlagte nådessager. 

266-311 1828-1839 Regnskaber med registre over Generaladjudantstabs-
bureauets huslejehjælp. 

312 1840-1848 Regnskaber. 

313-320 1841-1849 Kassebøger. 
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KORT- OG TEGNINGSSAMLINGEN 

Oversigt over de kort og tegninger, der er udtaget fra Finansarkiverne og nu placeret i 
Rigsarkivets Kort- og Tegningssamling: 

Ul 

u 2-5 

U6 

U7 

U8 

u 9-10 

u 11-12 

Ul3 

u 14-15 

u 16 

u 17-19 

264 

Kort over Tystrup bys udskiftning, Faxe sogn, Præstø amt, 1790. 

Projekt til tørlægning af Rands fjord ved Fredericia, 1790. 

Kort over Raabye Gaards Jorder, Magleby sogn, Præstø amt, 
1790. 

Projekt til en vejrmølle, formentlig ved Gudumlund, Gudum 
sogn, Aalborg amt, 1791. 

Kort over forvalter Holsteens Gaards Jorder i Køng sogn, 
Præstø amt, 1791. 

Planer af Ahlefeldts gård, Øster Kvarter nr. 12, København, 
1772. 

Planer af Gabels gård, Købmager Kvarter nr. 34, København, 
1772. 

Grundplan af von der Liihes gård, Frimands Kvarter nr. 88, 
København, 1772-76. 

Projekt til en bygning for Hof- og Stadsretten, Købmager 
Kvarter nr. 35, København, 1775. 

Skødekort over ejendommen Købmager Kvarter nr. 35, Køben
havn, 1774. 

Projekter til udbedring af Sæby havn, Hjørring amt, 1830-39. 
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ORDLISTE 

Aktivgæld: Statslige tilgodehavender. 

Aktivbøger: Hovedbøger over den akti
ve gæld. 

Alfabetbøger: Registre. 

Annotationsbøger: Notesbog på kon
ceptniveau. 

Annuitetsbeviser: Lånebeviser. 

Annuitetslån: Lån som årligt afdrages 
med en fast rate. 

Antegnelser: En revisionsmyndigheds 
kritiske anmærkninger til et regnskab. 

Anvisninger: Dokument hvorved udste
deren bemyndiger en anden til "for ud
stederens regning at udbetale et beløb til 
en tredje. 

Approbation: Godkendelse. 

Arbitrageforretning: Handel med valuta 
og værdipapirer med udnyttelse af kurs
eller prisforskelle. 

Assignation: Udbetalingsanvisning fra 
en offentlig kasse. 

Assignationsprotokol : Noteringsbog 
hvori alle udbetalinger blev noteret. 

Auxiliærkorps: Hjælpetropper. 

Balancebøger: Regnskabsbøger hvori de
bet- og kreditsaldi opførtes. 

Balanceopstilling: Periodisk opstilling 
over alle debet- og kreditsaldi. 

Bankfonds: Konti med fast aftalt rente. 

Bankobilletskontor: Bank-vekselkontor. 

Bankolån: Banklån. 

Benådninger: Tildeling af embeder og tit
ler. 

Brevi manu: Brev eller dokument uden 
følgeskrivelse . 

Brændingsprotokoller: Kronologisk for
tegnelser over indfriede og kasserede ob
ligationer, som er blevet destrueret. 

Chatolkassen: Skatkiste, fyrstes privat
kasse. 

Cedere: Overdrage. 

Civiletat: Den civile centraladministration. 

Diariumsprotokol: Protokol over dagens 
løbende embedsforretninger. 

Debiteret: Noteret gæld. 

Debitor: Lånoptager, skyldner. 

Decharge: Godkendelse af embedsførel
se, især ved regnskabsaflæggelse. 

Decisioner: Mgørelser. 

Deliberation: Overvejelse. 

Deposita: Konti over deponerede værdi
paptrer. 

Deputater: Naturalydelse, hyppigst i for
bindelse med levering afbrænde fra sko
ve til institutioner og embeder. 
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Designation: Fortegnelse, forudbestem
melse af en person til bestemt hverv el
ler stilling. 

Dilation: Henstand med betaling. 

Dispacher: Opgørelse af skade på skib. 

Domæne: Kronens jordegods. 

Dotalpenge: Medgift. 

Eder: Kgl. udnævnte embedsmænd af
lagde skriftlig ed på at være kongen tro. 

Ekspeditionsprotokol: Journal. 

Embedskaution: De embedsmænd der 
fungerede som opkrævere af afgifter, 
skulle inden de tiltrådte embedet stille 
kaution som sikkerhed mod underslæb. 

Enkekasse, Den gamle: Landmilitæreta
tens Pensionskasse. 

Estafetter: Kurerer. 

Fideikommis: Betroet gods, feks. bånd
lagt kapital eller gods, hvis renter eller 
indtægter tilfalder en familie. 

Finansbalancer: Balance mellem stats
indtægter- og udgifter. 

Finansforvaltning: Administration af ri
gets udgifter. 

Fodjournal: Protokol over indtægter og 
udgifter. 

Folianter: Bankkonti, hvorover der kan 
disponeres ved anvisninger. 

Foliokonto: En rentefri eller lavtforren
tet anfordring. 
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Forskrivningsbog: Hovedbog over em
bedsmænd som har optaget lån i for
skellige kasser. 

Forestilling: Indstilling til kongen fra en 
minister eller anden forestillingsberetti
get myndighed eller person. 

Forskudsdebitor: Embedsmand som har 
fået gageforskud. 

Forstræknings- og renteprotokoller: Pro
tokoller med meddelelser til bogholder
kontorerne om forventede lån til de kgl. 
kasser samt renteudbetalinger til statens 
kreditorer. 

Fragment: Brudstykke. 

Førlovspenge: Afgift der skulle betales af 
fæstere, der efter opsigelse forlod deres 
gård og tog deres ejendele med sig. 

Gehejmekonseillet: De enevældige dan
ske kongers råd hvor vigtige statssager 
forhandledes. 

Gehejmeråd: Betegnelse for medlem af 
Gehejmekonseillet. 

Generaladjudantstabs bureauet: 
Kronprinsen Frederiks kommandokon
tor. 

Gratialevæsen: Administrativ enhed som 
behandlede ansøgninger om embeder, 
titler m.v. 

Gratifikationer: Godtgørelse, belønning. 

Gratifikationsbøger: Alfabetisk forteg
nelse med sammentælling, regnskab over 
personer som har fået udbetalt gratifika
tioner. 

Hofetat: Personale tilknyttet hoffet. 

Hypotekerede obligationer: Obligatio
ner udstedt af bank. 

Interessenter: Deltagere eller parthaven
de i et foretagende. 

Interimsprotokol: Foreløbig protokol. 

Intrader: Offentlige indtægter. 

Inventarium: Fortegnelse over bohave, 
smykker, klæder og andre genstande, 
f.eks. i forbindelse med kgl. personer og 
slots inventar. 

Kabinetsordre: Ordre til administratio
nen. 

Kammerforvaltning: Administration af 
rigets indtægter. 

Kassekopibøger: Kopibøger over ind
tægts- og udgiftsordrer. 

Kobberprotokoller: Fortegnelse over 
mængden af kobber beregnet til ud
møntning. 

Kollekt: Indsamling. 

Kollektør: Bestyrer af en lotterikollektion. 

Kommissorium: Den fuldmagt hvorved 
en kommission nedsættes og dens særli
ge opgaver fastsættes. 

Koncepter: Udkast til brev eller doku
ment. 

Kansignable bankfonds : Obligationer 
som erklæredes for intransportable mod 
at ejerne opnåede begunstigelser. 
Se transportable statsfond. 

Konsumption: Forbrugsafgift, inddirek
te skat. 

Konsumptionsintrader: Forbrugsafgifter. 

Konto aparte: Særskilt konto. 

Kontinuationsgældsregister: Register 
over løbende gældsposter. 

Kontrabogholderkontor: Kontrolkontor 
af hovedbogholderiet 

Kontrajournaler: Kontroljoumaler. 

Korrespondanceprotokol: Kopi bog. 

Krediteret: Udlånt. 

Kreditiver: Skrivelse hvorved udstederen 
giver modtageren ret til at disponere over 
et beløb hos trediemand. 

Kreditseddel: Kreditbevis. 

Kurant: Gangbar, sælgelig mønt, rigs
mønt. 

Kurantpenge. Gangbar mønt. 

Kurtageregnskaber: Regnskab vedrøren
de mæglerforretning. 

Kvittancer: Kvitteringer. 

Lakuner: Manglende del af et hele. 

Landetat: Betegnelse for hæren og dens 
personel. 

Livrente: Livsforsikring. 

Lottovæsen: Lotteri. 

Marche-og dusørpenge: Godtgørelser til 
dækning af den enkelt soldats udgifter 
under rejsen til pågældendes militæraf
deling. 
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Mark banco: Mønt som i 1700-tallet og 
begyndelsen af1800-tallet blev regnet for 
solid, i modsætning til den danske mønt 
som stadig forringedes. 

Memorialer: Noteringsbog i hvilken for
hold, der ikke skulle stå i i kassebogen, 
indførtes. 

Missiver: Kgl. lukkede breve ekspederet 
gennem Danske Kancelli. 

Missivprotokol: Noteringsbog i hvilken 
ekspederede kgl. lukkede breve indførtes 
Kopi bog. 

Møntjournal: Regnskaber over mønter. 

Møntrevisor: Bogholder der kontrollerer 
møntregnskabet. 

Naturaliesamling: En samling af sjældne 
dyr, plante m.m. 

Negerlån: Lån til indkøb af slaver. 

Normalreglement: Se reglement. 

Nådesbeviser: Se benådning. 

Obligationer: Dokument for længereva
rende gæld hvoraf der svares fast rente, 
gældsbrev. 

Obligationsprotokol: Kronologisk førte 
protokoller over de af Statsgældsdirekti
onen udstedte obligationer. 

Oktroj: Kgl. privilegier til kommercielle 
selskaber. 

Oppebørsel : Offentlige indtægter. 

Oppebørselsbetjente: Opkrævere af af
gifter. 
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Partikulærkassen: K~ngens private kasse. 
Passiv-etat: Forvaltningen, der tog sig af 
statsgæld. 

Pensionsanmeldelsesbøger: Kopibøger 
over skrivelser til Zahlkassen med ordrer 
om udbetaling af pensioner i henhold til 
reglementet. 

Pensionsfod journal: Regnskabsprotokol
ler vedr. pensioner. 

Pensionsforestillinger: Indstillinger til 
kongen vedrørende halvårlige pensions
forslag med navnelister og godkendte 

o o 

penswnsansøgnrnger. 

Pensionsforslag: Se ovenfor. 

Pensionsliste, Den aftagende: Udgifts
budgetter for ydelse uden for det nor
male reglement. 

Pensionsreglement: Udgiftsbudget over 
pensioner, disponeret efter institutioner 
med angivelse af ydelse til hver enkel 
navngiven pensionist. 

Pensionsruller: Navnefortegnelser over 
pensionsmodtagere. 

Portion: Aktie. 

Priseobligation: Finanseringsbevis i for
bindelse med udrustning af kaperskibe. 

Procentskat: Skat på formue anbragt i 
fast ejendom, skat der beregnes i procent 
af skatteyderens indtægt og formue. 

Promemoria: Betegnelse for en skrivelse 
fra et regeringskollegium. 

Proponentprotokoller: Forslagsprotokol. 

Providering: Forsyning med levneds
midler. 

Provinsialstænder: De fire stænderfor
sarnlinger oprettet i 1830' erne. 

Pupilkontor: Kontor der reviderede regn
skaber vedrørende umyndiges midler. 

Rangskat: Skat betalt af rangspersoner. 

Referatjournal: Kronologisk førte ek
strakter (resumeer) af indgåede skrivelser 
med eller uden resolutioner. 

Registrant: Register eller kopibog med re
gister for kgl. ekspeditioner. 

Reglement: Et af kongen underskrevet 
udgiftsbudget angående embedsmænde
nes normerede løn og pensioner. 

Remissebog: Noteringsbog hvori beta
linger med veksler er noteret. 

Remitter: Fremsendelse af penge som be
taling for varer, tjenester eller fordringer. 

Repartition: Fordeling af udgiftsandele. 

Resolutioner: Beslutning, især brugt om 
kgl. resolutioner, som er en af kongen til
kendegivet viljesytring. 

Riskontro: Regnskabsbog i hvilken ind
og udbetalinger indføres under de konti 
hvortil de hører. 

Samvist: At forbinde journalnumre ved 
krydshenvisninger, således at der ved et 
nyt nummer noteres et tidligere nummer 
{tilbagevisning) og ved dette noteres en hen
visning til det nye nummer (fremvisning). 

Sessions- og konklusionsprotokol: Mø
deprotokol. 

Skatkammerbeviser: Værdipapirer ud
stedt af Skatkammeret. 

Skemata: Skema. 

Speciesedler: Pengesedler. 

Staldetaten: Betegnelse for personel til
knyttet kgl. stalde. 

Statsgældsreglementer: Fortegnelser over 
statens kreditorer i ind- og udland. 

Stervboer: Dødsboer. 

Subskriptionsprotokol: Underskrivelses
protokol. 

Sukkere: Skibe der transporterer sukker 
fra Vestindien eller sukkerladninger. 

Søassurancepolicer: Søforsikringsbevis. 

Søetat: Betegnelse for søværnet og dets 
personel. 

Sølvprotokol: Regnskabsprotokol over 
den sølvmængde, der skal anvendes til 
udmøntning. 

Tallotteritrækninger: Udtrukne numre i 
lotteriet. 

Tilaktere: At vedlægge ældre sager til en 
ny sag. 

Tontine: Kollektiv livrentesystem. 

Transportable : Værdipapirer som kan 
overdrages. 

Transportable statsfonds: Statsobligatio
ner som kan overføres fra en besidder til 
en anden ved simpel transport (overdra
gelse) i statskassens bøger. 
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Trassentprotokol: Noteringsbog hvori 
veksel-udstedelser noteredes. 

Trækningsbøger: En af banken udgivet 
fortegnelse over udtrukne obligationer. 

Uddelingsbøger: Protokol over aktieud
bytter. 

Vartpenge: Ventepenge, efterløn til en 
fratrædende embedsmand med udsigt til 
igen at tiltræde embede. 
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Veksler: Anvisning hvorpå udstederen 
forpligter sig til at udbetale anført pen
gesum. 

Vekselobligationer: Kortfristet gælds
brev. 

Zahlkasse: Rigets hovedkasse. 

Abrahamsen, Johan Heyliger 

Agerskov, Chr.P. 

Ahlefeldt-Laurvig, Frederik 

Ahlefeldt, Hans Adolph 

Bargum, Frederik 

Baudissin, Henrik Fredrik 

Berckentin, Chr. 

Beringskiold, Magnus 

Bernstorff, A.P. 

Berregaard, Villum 

Bilsted, S. 

Birch, Christian 

Bissen, Vllhelm 

Blome, Otto 

Brackle, Samuel van 

Brandt, C. 

Brown, John 

PERSONLISTE 

1714-1789 

1760-1832 

1722-1807 

1733-1800 

1753-1818 

1694-1758 

1721-1804 

1735-1797 

1717-1769 

1760-1829 

1836-1913 

1684-1738 

1735-1805 

1723-1808 

Embedsmand 

Deputeret i finanskollegiet. 

Lensgreve. 

l. deputeret i Generalitets- og 
Kommissariatskollegiet, general
løjtnant. 

Købmand, kgl. oktroj på slave
handel. 

Deputeret i Tyske Kancelli. 

Gehejmeråd, l. deputeret for 
finanserne. 

Politisk eventyrer. 

Statsminister, deputeret i Økonomi
og Kommercekollegiet, deputeret 
for Finanserne og for Rente
kammeret. 

Deputeret i Økonomi- og Kom
mercekollegiet, amtmand. 

Låntager. 

Deputeret i Finanskollegiet 

Billedhugger. 

Diplomat. 

Planter. 

Kommitteret i Økonomi- og Kom
mercekollegiet, deputeret i Finans
kollegiet. 

Grosserer. 
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Biilow, Frederik L.E. 

Carstens, Adolph.G. 

Carstens, J. H. 

Cederfeld, B.B. de 

Charlotte Amalie 

Clasen, Hans Lobeken 

Clasen, M.C. 

Colbjørnsen, J .E. 

Collin, Jonas 

Dalhoff, J.B. 

Dankwart, F.C. 

Donner, H.C. 

Dreyer, J.C.F. 

Dull, A. 

Essen, Mikael. 

Eube, v. Deuns 

Falbe, Chr. L. 

Fischer, Nicolaus 

Fontenay, C.F. de 

Frederik V 
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1738-1811 

1713-1795 

1715-1783 

1706-1782 

1744-1802 

1776-1861 

1800-1890 

1782-1856 

1814-1898 

1746-1831 

1699-1760 

1723-1799 

1723-1766 

Baron. 

Gehejmeråd, direktør. 

Kasserer for statsgældskassen, 
Rendsborg. 

Konferensråd, amtmand. 

Prinsesse. 

Låntager. 

Skatkammerdirektionens boghol
der og revisor. 

Professor i jura, justitsdeputeret i 
Rentekammeret. 

Finansdepu teret. 

Hofguldsmed, medstifter af In

dustriforeningen i København. 

Direktør i Departementet for 
udenlandske Anliggender, gehejme
konferensråd. 

Låntager. 

General, Krigs- og Marineminister. 

Handelsmand. 

Rentekammerdeputeret, konferensråd. 

Handelsmand. 

Fuldmægtig i Zahlkassen. 

Handelsmand. 

Søofficer, l. deputeret i Admirali
tets- og Kommissaritetskollegiet. 

Konge. 

Frische, D.H. 

Gerstenberg, H.W 

Gome,J.D. 

Gahler, P.E. v 

Haxthausen, Chr. 

Heiberg, Christen 

Heiligen, Joh. 

Heiligen, Peter 

Hellfried, J. K F. 

Hemert, Jost V. 

Hemmert, PeterV. 

Hil!, A. 

Holstein, J .L. 

Holten, N.A. 

Høegh-Guldberg, Ove 

Jerichau, Adolf 

Jessen, P.C. 

Johnsen, V.F. 

Juliane Marie 

1737-1823 

1718-1783 

1732-1802 

1737-1801 

1739-1810 

1696-1775 

1734-1810 

1694-1763 

1775-1850 

1731-1808 

1816-1883 

1772-1830 

1788-1879 

1729-1796 

Justitsråd. 

Digter 

Handelsmand. 

Generalmajor, medlem afGehejme
konsejlet. 

Medlem af statsrådet. 

Amtmand. 

Handelsmand. 

Handelsmand. 

Chef for Finanskollegiums Expedi
tionskontor. 

Handelsmand, kommiteret i Kom
mercekollegiet. 

Handelsmand. 

Handelsmand. 

Statsminister, oversekretær i Danske 
Kancelli. 

Medlem af Direktionen for Stats
gælden og den synkende Fond. 

Statsmand og historisk og teologisk 
forfatter. 

Billedhugger. 

Kabinetssekretær. 

Leder af tabelværket, Departe
mentschefi Finansministeriet 1848-
1872. 

Dronning. 
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Jørgensen, Frank 

Jørgensen, Harald 

Karlebye, J. 

Kirstein, Ernst Philip 

Koch, L. 

Koes, G.D.F. 

Krabbe, F.M. 

Lawaetz, C.O. 

Linde, Conrad Daniel 

Linde, Johan Gabriel 

Lund, N. Tønder 

Malling, Ove 

Mandix, Jacob 

Meyer, David.A. 

Meyer, J. 

Meyer, J. C. F. 

Meyer, J .H. E. 

Moltke, A W. 

Moltke,J.G. 
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1928-1996 

1907-

1730-1812 

1759-1834 

1731-1804 

1725-1796 

1745-1800 

1749-1809 

1748-1829 

1758-1831 

1753-1813 

1766-1839 

1785-1864 

1746-1818 

Historiker 

Historiker 

Billedhugger. 

Deputeret i Finanskollegiet. 

Hofbygmester. 

Finansråd. 

Søofficer. 

Sekretær i Finanskollegiet, depute
ret i Økonomi- og Kommerce
kollegiet. 

Kasserer ved skatkammerdirek
tionen. 

Fuldmægtig ved Zahlkassen. 

General toldkammerdepu te ret, 
kommerceråd. 

Historiker, kontorchef i General
toldkammerkollegiets Sekretariat. 

Chef for tabelkontoret, deputeret i 
Rentekammeret og Finanserne. 

Handelsmand. 

Konsul. 

Justitsråd, fuldmægtig sønder-
fjældske kontor. 

Deputeret i Rentekammeret og for 
Finanserne, konferensråd. 

Finansminister. 

Deputeret i Finanskollegiet, ge
hejmekonferensråd. 

Moltke, F. 

Morgenstierne, Munthe 

Mylius, Johan C. 1776-1852 

Oeder, G. C. 1728-1791 

Osten, Wilh.Aug. v.d. 1698-1764 

Peschier, Pierre 1746-1812 

Reventlow, Ditlev 1712-1783 

Reventlow, C.D.F. 1748-1827 

Reventlow, J .L. 1751-1801 

Rosencrone, M.G. 1738-1811 

Rosenkrantz, Niels 1757-1824 

Rosenkrantz,C.F. 1724-1802 

Rothschild, N.M. 

Rubin, Marcus 1854-1923 

Ryberg, Niels 1725-1804 

Schack-Rathlou, J. O. 1728-1800 

Schimmelmann, Ernst. 1747-1831 

Schimmelmann, Heinrich. 1724-1782 

Schiøtt, F. 

Schiøtz, Peter, Chr. 

Greve. 

Kommandør. 

Kammerjunker. 

Deputeret i Finanskollegiet, amt
mand. 

Direktør for Finanserne, gehej
meråd, amtmand. 

Handelsmand. 

Deputeret i Økonomi- og Kommer
cekollegiet. 

Statsminister, deputeret i Finans
kollegiet. 

Deputeret i Rentekammeret. 

Statsminister, Direktør for Skat
kammeret. 

Gehejmestatsminister. 

Statsminister. 

Finansmand. 

Historiker, statistiker. 

Handelsmand. 

l. deputeret for finanserne. 

Finans- og Kommerceminister. 

Statsminister. 

Kasserer. 

Kopist. 
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Schleth, Ditlev 1790 Deputeret i Vestindisk-Guinesisk 
Rente- og Generaltoldkammer. 

Schmidt-Phiseldeck, C.F. 1770-1832 Deputeret i Generaltoldkammer og 
Kommercekollegiet. 

Schow, C. 1738-1806 Kancellideputeret, medlem af Fi-
nanskommissionen. 

Schramm, C. Konferensråd. 

Schubarth, H. 1756-1823 Diplomat. 

Schulin, J. S. 1694-1750 Deputeret i Kommercekollegiet. 

Stemann, KL. 1730-1813 Statsminister, Finansminister. 

Stoud, Frederik 1759-1823 Deputeret i Generaltoldkammer-og 
Kommercekollegiet 

Struensee, Johan F. 1737-1772 Statsmand. 

Thott, Otto 1703-1785 Deputert for Finanserne, deputeret 
i økonomi- og Kommercekollegiet, 
oversekretær i Danske Kancelli. 

Thomsen, Jacob 1770-1836 Møntrevisor. 

Trier, Adolph Vekseler, handelsmand. 

Unsgaard, Iver Johan 1798-1872 Fuldmægtig i Kommercekollegiet, 
deputeret i Rentekammeret 

Wendt, Carl 1731-1815 Dr. med., deputeret i Finanskolle-
giet, gehejmekonferensråd. 

Westrup, Morten 1936-1993 Historiker. 

Wexelsen, Hans L. 1755-1835 Justitsråd. 

Winge, Niels 1781-1850 Kontorchef i Bank- og Vexelkon-
toret i København. 

Wormskiold, Peder 1750-1824 Deputeret i Rentekammeret. 

Zoega, Johan 1742-1788 Nationaløkonom, deputeret i Fi-
nanskollegiet 

278 


	8042508451_0001
	8042508451_0002
	8042508451_0003
	8042508451_0004
	8042508451_0005
	8042508451_0006
	8042508451_0007
	8042508451_0008
	8042508451_0009
	8042508451_0010
	8042508451_0011
	8042508451_0012
	8042508451_0013
	8042508451_0014
	8042508451_0015
	8042508451_0016
	8042508451_0017
	8042508451_0018
	8042508451_0019
	8042508451_0020
	8042508451_0021
	8042508451_0022
	8042508451_0023
	8042508451_0024
	8042508451_0025
	8042508451_0026
	8042508451_0027
	8042508451_0028
	8042508451_0029
	8042508451_0030
	8042508451_0031
	8042508451_0032
	8042508451_0033
	8042508451_0034
	8042508451_0035
	8042508451_0036
	8042508451_0037
	8042508451_0038
	8042508451_0039
	8042508451_0040
	8042508451_0041
	8042508451_0042
	8042508451_0043
	8042508451_0044
	8042508451_0045
	8042508451_0046
	8042508451_0047
	8042508451_0048
	8042508451_0049
	8042508451_0050
	8042508451_0051
	8042508451_0052
	8042508451_0053
	8042508451_0054
	8042508451_0055
	8042508451_0056
	8042508451_0057
	8042508451_0058
	8042508451_0059
	8042508451_0060
	8042508451_0061
	8042508451_0062
	8042508451_0063
	8042508451_0064
	8042508451_0065
	8042508451_0066
	8042508451_0067
	8042508451_0068
	8042508451_0069
	8042508451_0070
	8042508451_0071
	8042508451_0072
	8042508451_0073
	8042508451_0074
	8042508451_0075
	8042508451_0076
	8042508451_0077
	8042508451_0078
	8042508451_0079
	8042508451_0080
	8042508451_0081
	8042508451_0082
	8042508451_0083
	8042508451_0084
	8042508451_0085
	8042508451_0086
	8042508451_0087
	8042508451_0088
	8042508451_0089
	8042508451_0090
	8042508451_0091
	8042508451_0092
	8042508451_0093
	8042508451_0094
	8042508451_0095
	8042508451_0096
	8042508451_0097
	8042508451_0098
	8042508451_0099
	8042508451_0100
	8042508451_0101
	8042508451_0102
	8042508451_0103
	8042508451_0104
	8042508451_0105
	8042508451_0106
	8042508451_0107
	8042508451_0108
	8042508451_0109
	8042508451_0110
	8042508451_0111
	8042508451_0112
	8042508451_0113
	8042508451_0114
	8042508451_0115
	8042508451_0116
	8042508451_0117
	8042508451_0118
	8042508451_0119
	8042508451_0120
	8042508451_0121
	8042508451_0122
	8042508451_0123
	8042508451_0124
	8042508451_0125
	8042508451_0126
	8042508451_0127
	8042508451_0128
	8042508451_0129
	8042508451_0130
	8042508451_0131
	8042508451_0132
	8042508451_0133
	8042508451_0134
	8042508451_0135
	8042508451_0136
	8042508451_0137
	8042508451_0138
	8042508451_0139
	8042508451_0140

