
Tilladelse  
Med den indhentede nødvendige tilladelse ved Stadsarkivaren, Københavns Stadsarkiv til at 

overføre teksten ordret (beskrivelserne) her på hjemmesiden med kildehenvisning til ”Starbas” har 

redaktionen hermed fornøjelsen at præsentere Københavns Kommunes Magistrats historie 

begyndende med (Beskrivelsen af Københavns Magistrat) efterfulgt med beskrivelserne af 

Magistratens 1. Afdeling 1858 – 1997, Magistratens 2. Afdeling 1858 – 1997, Magistratens 3. 

Afdeling 1858 – 1997, Magistratens 4. Afdeling 1858-(1917)-1997. Her skal det lige indflettes, at i 

året 1917 blev magistratens 4. afdeling delt og magistratens 5. afdeling oprettet 1917 – 1997, 

hvorefter følgende områder lå under denne Magistrat: Belysningsvæsenet, Vandforsyningen og 

Sporvejene. Og sidst, men ikke mindst Magistratens 6. Afdeling 1978 – 1997.  

 
Imidlertid 
Da det vil være alt for omfattende, at skulle bekrive hele Københavns Kommunes spændende 

historie igennem tiden omkring de 1 - 6 ”Magistrater” 1858 – 1997, bedes de af samlerne der har 

interesseret herfor søge ind på de ”Links” til ”Starbas”, og det er rigtig mange links, rigtig mange 

links der medfølger ved fremvisning af forsendelser (kuvertmateriale) fra den enkelte magistrats 

Afdeling.  

 
Herunder kan man i detaljer læse historien om magistraten, den enkelte afdeling etc., og hvad der 

her hører ind under de ”Overordnede arkivskabere” og de ”Underordnede arkivskabere” hvis man 

trykker på linket ”Læs mere” til højre i skriften, eksempelvis ”Beskrivelsen af Magistratens 1. 

Afdeling. Hvis man igen vil tilbage til hovedmenuen, tryk da på ”Luk rammen” øverst til højre i 

denne.  

 

********************************* 

 

Afsluttende bemærkning / OBS OBS OBS! 
Det skal bemærkes, at det ikke er alle kuverter der brugbare nok til indskanning og fremvisning her 

på hjemmesiden, de er ganske enkelt for dårlige (krøllede og forrevne). Kort sagt ødelagte.  

I sådanne tilfælde vil disse i stedet for at blive vist i deres helhed blive beskrevet med fakta man kan 

læse ud fra kuverten etc., såsom med: Afa-numre, perfinnumre, og fra hvilken magistrat de er 

afsendt fra samt hvilket TMS Tekst maskinstempel eller andet der er brugt som afstempling. 

 

Og herfra  
Og herfra blænder vi op for en mangfoldighed af kuverter fra disse ovennævnte afdelinger med en 

ligeså mangfoldighed af Afa-numre med TMS Tekst maskinstempler påstemplet disse.  

 

 

God fornøjelse. Jan Krolak. 30. marts 2019 

 

 


