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Magistratens 4. afdeling 1887-1938 
Afdelingen blev oprettet 1858.  
1. april 1913 blev sekretariatet delt i 1. og 2. sekretariat. 
I maj 1917 blev 2. sekretariat omdannet til Magistratens 5. afdeling. 
I 1938 gennemførtes en kommunalreform, der medførte, at en del sagsområder skiftede 
magistratsafdeling. 
 
 
Sagsområder 
Tekniske anliggender: 
Vandforsyning 
Kloakvæsen 
Belysning 
Brolægning og veje 
Bygningsvæsen 
Sundhedsvæsen 
Renovation 
Justervæsen 
Offentlig vejning og måling 
Bestyrelsen af brandvæsenet (fra 1870) 
Sporvejene (fra 1911) 
Torvevæsenet (fra 1917) 
 
1. sekretariat (1913-1917) 
Gade-, kloak- og byggesager. (Sekretariats sager er i journalplanen for Magistratens 4. afdeling) 
 
2. sekretariat (1913-1917) 
Sporvejssager 
Belysningsvæsenet 
Brandvæsenet 
Vandvæsenet 
Sundhedsvæsenet 
Dag- og natrenovationen 
Den offentlige vejning og måling 
Byggebureauet (Stadsingeniøren og Stadsarkitekten) 
Broerne 
Personalesager 
Sager som ikke henhørte under 1. sekretariat. 
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Journalplaner 
1887-1931 består journalen af to bind for hvert år:  
 
Journal I 
Journalnummer 1-149 (det var dog ikke alle numre der blev benyttet). 
Fortrinsvis rutinesager, hvor sager af samme type er journaliseret på samme journalnummer i en 
årrække.  
 
Journal II 
Journalnummer 150ff. De første numre er faste numre, hvor samme sag har samme journalnummer 
i en årrække. Disse sager er typisk enkeltsager, der løber over flere år (f.eks. opførelse af gasværker, 
anlæg af veje m.v.).  
Antallet af stående numre varierer fra år til år. For Magistratens 4. afdeling(1. sekretariat) er det 
højeste nummer 219 og for Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 184. 
 
Til både journal I og II findes samtidige alfabetiske registre. 
 
1932 indførtes en løsbladsjournal med faste numre. 
 
Emnemæsigt afgrænsede journaler 
Før 1887 førte Magistratens 4. Afdeling ikke hovedjournal, men en række emnemæssigt afgrænsede 
journaler (brolægning- og vejvæsen, vandforsyning, brandvæsen, gasværker, justervæsen og 
renovationsvæsen).  
De er ikke lagt ind i emnesøgningen men kan findes i Starbas.net: 
http://www.starbas.net/gruppe.php?gruppe_id=680  
 
1887-1938 førte afdelingen ud over hovedjournalen nedennævnte emnemæssigt afgrænsede 
journaler. De er ikke lagt ind i emnesøgningen men kan findes i Starbas.net: 
http://www.starbas.net/arkiv.php?arkiv_id=448 
 
Magistratens 4. afdeling: 
A-journal 1887-1904 (Skematisk journal over ildebrande) 
B-journal 1887-1925 (Journal over byggesager) 
C-journal 1887-1911 (Skematisk journal over indlæg af kloakker i ejendomme) 
D-journal 1887-1906 (Skematisk journal over indlæg af vand i ejendomme) 
E-journal 1890-1913 (Skematisk journal over indlæg af elektricitet i ejendomme) 
G-journal 1887-1903 (Skematisk journal over indlæg af gas i ejendomme) 
Journal for sporveje og omnibusser 1902-13 
Lønningsjournal 1907-10 
A-journal 1911-12,18-38 (Sager vedr. personale og lønninger) 
KT-journal 1920-28 (Sager vedr. Torvevæsenet) 
Luftværnsjournal 1933-38 
Journal til nedrivningssager 1917-31 
 
Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat: 
A-journal 1913-17 (Sager vedr. personale og lønninger) 
E-journal 1913-1917 (Skematisk journal over indlæg af elektricitet i ejendomme) 
Journal for sporveje og omnibusser 1913-17 
 


