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Fø rst e Kapitel.
Om Iagtta ·els c af Orden
og Velanstændio-lJed paa
Gaden m. V.
0

§ I.

Paa offentlig Gade (hv
tæg t ogs aa indbefattes Smoru nde r i den ne VedBry gge , V eie, Alm ind ing er it, Sm ug, Søg aar d,
aab ne for almindelig Færds og Pladse, der ere
eller Sammenstimlen af Fol el) ma a ikk e Op løb
k
den offentlige Ord en forsty finde Ste d, hvorved
rres eller Fæ rds ele n
" hemme
s.
raar

§

2.

ma nge Menneske
fentlig Gade ved Ind gan r samles paa ofForlystelsessteder eller ved g til Billetudsalg,
and re An led nin ger ,
skulle de ret te sig efter
Politiets Anvisning til
Ordens Overholdelse.
§ 3.
1
Møden de paa Ga de eller Fo
• af til hø ire.
rto g skulle vige
V ed Benyttelsen af Fo
vælges, hvo r ma n har Kjø rebrto g bør hel st det
ane n paa sin ven stre
Side.
·
1

-4§ 4.
Personer, der ere iførte Klæder eller bære
Gje1 stande, som besudle ved ,Berøring, maa ikke
benytte offentligt Fortog.
§

5.

Paa offentlig Gade maa der ikke foregaa
Slagsmaal, Skrigen, Raaben, høirøstet Syngen
eller anden larmende, \:oldsom eller fornærmelig .
Adfærd, hvorved den offentlige Orden forstyrres eller de Forbigaae nde eller Omboende forulempes. Dog kan Politiet under særegne Omstændighe der tillade Sang eller Musik i Gaderne
indtil et vist Klokkeslet om Aftenen.
Omdeling eller Salg paa offentlig Gade af
Aviser, Skillingsblade eller lignende Sager kan
af Politiet forbydes, naar saadant befrygtes at
ville give Anledning til Uorden.
§ 6.
Ingen maa uden fyld~stgjørende Grund
banke paa Port, Dør eller Vindu, ringe paa
Port- el1er Dørklokke eller foretage lignende
Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres.
§ 7.
Ingen maa uden den Kjørendes Tilladeise krybe op paa Vogn eller andre Kjøretøier
eller til saadanne fastgjøre Haandvog ne, Kjælker
{Krybber) eller andet lignende.
At hænge sig bag paa Kjøretøier er under
alle Omstændi gheder forbudt.

-s§ 8.
Inden Byens Grændse r maa Ingen uden
særlig Tilladelse af Politiet skyde med Kanon,
Gevær, Pistol eller lignende Skydeva aben. Fra
dette Forbud kan dog ved Beslutnin g af Kommunebes tyrelsen undtages de Stræknin ger af
Byens Territori um, hvor det uden Fare for <.len
almindelige Sikkerhe d kan ske.
Ingen maa paa offentlig Gade eller ud over
samme skyde med Bue, Pusterør eller andet
saadant.
Heller ikke maa Nogen paa offentlig Gade
eller ud over samme kaste Sten, Snebold, Snaus,
Vand eller Andet, hvorved Skade kan bevirke~,
eller de, som færdes paa Gaden, fortrædiges.
U den Politiets Tilladelse maa ikke Krudt,
Fyrværk erisager eller andre exploder ende Gjenstande afbrænde s paa Vaagen indenfor Moloen,
·inden den bymæssi gt bebygge de Del af Byen
eller forøvrigt paa offentlig Gade eller udover
amme.
Ved Mineringsarbeide inden Byens Territorium maa tilbørlige Forsigtig hedsregl er iagttages.
I Byens Udmark og de til Træplant ningsselskabet overdrag ne Stræknin ger maa ingensteds optænde s Ild uden Politiets Tilladelse.
§ 9•
.Ingen maa paa o_ffentlig Gade rende paa
KJælke (Krybbe), gaa paa Skøiter eller Ski,

-6gjøre el er benytte ~kridebane, spille Bold, Klink,
trille Tøndebaand eller løbe med Drage. Ligcsaa er enhver anden Leg eller Spil forbudt, som
er til Hinder for Færdselen. Politiet kan dog
tillade saadant paa enkelte Steder und1;r Iagttagclse af de Forsigtighed sregler, som af det
fore. krive .
.' 10.

Ingen maa paa offentlig Ga<lc vise sig
maskeret eller i n Dragt, der er strid~ndc n1t d
Velanstændi ghed eller egnet til at fremkalde
For tyrreJse af den offentlige Orden Ligeledes
er det forbudt iøvrigt at vise nogen forar; lia
eller uanstændig Opførsel, saa om ved uanstændige Ord eller Lader, ved uanstændig Blottelse
af Legemet, ved at lade Vandet paa upassende
'teder, ved Anbring -Ise c1f uanstændigc Tegninger eller Skrift eller paa anden Maade. Utugtige Billeder ell r Figurer maa Ugesaalidt som
Bøger eller Blade af usædeligt Inåhold paa offentlig Gadc falbydes eller i Vinduer dkr andetsteds fremstilles til offentlig Skue.

S

I •

Badning i det Frie inden Byens Gr, nd. er er forbudt udenfor de af Politiet dertil an·
vi ·te eller tilladte . t der .
.' 12.

Fortæring af Brændevin, Vin, Øl eller anden b rusende Drik maa ikke finde Sted paa
offentlig Gade eller i Baad eller i anden aaben

-

--- -

-

-7Farko t, henliggend ved lminding eller hrygge,
der er aab n for almindelio- Færd ·el. Dog- Iran
Politiet herfra gjøre Undtagel e for enkelt ~ 11ledning.
Den, der vea sin Adf, rd tydelig gi rer tilkj nde at han er i b ruset Til tand, maa il+e
vi e sig paa offentlig Gade og kan i Overtræd 1
estilfælde . ætte i Fæng l indtil han t li, er , dr .

Andet Kapitel.
Om Forbud mod Hindrin er for Færdsel n.
•

I 3.

U den Tilladel ·e maa Ingen, end il- re f, r
kort Tid tage Plads paa offentlig Gade for
at udsælge Varer eller driv anden Forretning,
og hvor saadan Tilladelse er gi et ikke udcnfor
det anviste Skd. I Overensstemmelse hermed
ndre, der paa ofmaa Bybud, Sjouere ellei·
fentlig Gade tilbyde Publikum d re Tjcncst ,
kun have Tilhold paa de af Politiet dertil anviste teder. De maa ikke op tille sig i Klynger
eller paa and n Maade hindre Færdselen, ei heller vise Paatrængenhed. U den Ted}·ommend ~
Samtykke maa Ingen tag·e Plads paa Trapper,
i Porte eller andre Ind- eller Opgangc til Hu c.

14.

Paa offentlig Gade tiHade, d

and.· ·

-8eller stiile sig i Klynge paa saadan Maade, at
Færdselen derved hindres eller besværliggjøres.
Ingen maa paa offentligt Fortog bære, trække
eller paa anden Maade føre med sig Gjenstande,
der ere til Hinder for Færdselen, eller som udsætte de Forbigaaende for Skade eller Ulempe,
saasom større Byrder, Kurve, Kasser, Haandvogne, Slæder, Kjælker. Trillebører, Dragkjærrer
og desl. Dog kunne Vogne eller Slæder med
Børn trækkes paa Fortog, naar det sker saaledes, at Færdselen derved besværes saa lidet som
muligt. 2 eller flere deslige Vogne eller Slæder
maa ikke trækkes ved Siden af hinanden. Foranstaaende Bestemmelse skal ikke være til Hinder for den paa Tydskebryggen nødvendige
Hjulbaaretrilling og Tønderulling; dog maa Tønden ikke slippes af Haanden.
Ljaaer, Haandsage eller andre saadanne
Gjenstande, der let kunne forvolde Skade, maa
ikkun bæres paa Kjørebanen og paa saadan
Maade, at Skade ikke kan befrygtes. Længere
Gjenstande skulle i den bymæssigt bebyggede
Del af Byen, forsaavidt de ikke hensigtsmæssigt
kunne bæres opreiste, altid bæres af to Personer, en i hver Ende.
Ingen maa gaa med ladte Skydevaaben paa
Gaden uden under militær Kommando.
,

I

5.

Intet, som kan være til Hinder for Færdselen, maa hensættes eller henlægges paa Fortog eller andetsteds paa offentllg Gacle. Dog

-9skal, naar ingen anden Plad · haves, Af- eller
Paalæs ning af Varer eller Andet kunne ke paa
de nævnte teder, naar den foretages med saa
Eden Ulemp e for Færdse len som muligt og Intet bliver liggend e i længer e Tid end høi t fornødent. Fraspæ ndtc Vogne saavelsom Haandvognc maa ikke uden ærlig Tilladelse af Politiet henstaa paa offentlig Gade i længer e Tid,
end der behøve s til deres f- eller Paalæ 'ning.
' 16.
Dd er forbudt paa offentlig Gade at foretage noget Slags . . rbeide, hvorve d Færdse len hemme s eller de F orbigaa cnde udsættc s for
Fare eller Ulemp e, saasom at sage eller hugrre
Tømm er og Ved, hugge ten, beslaa Heste
eller andet deslige. Dog skal agning og Huo-ning af Ved paa offentlig Gade kunne ske,
naar dertil tjenlig Gaards plads dier andet pa ::;ende Rum mangle r og Politiets Tilladelse dertil i hvert enkelt Tilfældc erhverv e '. I 'aadann e
Tilfælde skal V eden henlæg ges paa Kjøreb anen
ordentl ig op tablet lang, med Rcndes tcnen o
klods ind til denne, eller - i fornød ent Fald et Stykke ind paa Fortog et, dog saaledc , at Færdselen paa dette ikke derved spærre s for Gaaend e.
Sagnin gen og Kløvni ngen skal foregaa paa Kj rebane n ved iden af Vedsta blen, og Bortbri ngelsen skal udførcs aa hurtigt som muligt l n ·
der Iagtta else af tilbørlig For igtiahe d, for ikke
at forulempe de F orbigaa endc eller be være
Færd elen mere end nødvend1 t. Veden naa

- ro ikke fra Kjørebane n k · stes over Fortog ind
gjennem Kj, ldervindu eller anden
abning. I
~ trandgade n mellem Torvet og Petanebry ggen
maa Sagnino- oo- I-I ugning af red ikke fin de
ted paa Gaden.
~ Taar Brænde kastes fra Fartøi op paa Al:::
minding eller Brygge, er den Lo sende forplio-tet til at rette sig efter ele Bestemme is r, som
Politiet maatte o-·ve til For byggels af ,'are f, r
de Forbigaac nde.
T~pper og , cngl-læder maa ikke udbankes
eller udluftes eller Tøi ophænge: til Tørring- paa
ffentlig Grund uden pa, de t der, .~om P0li•
tiet maatte anvise til d tte Brug-.
Ynu:-;ning af V ul paa ofLntlig (;ad· tillades iHæ.

:,, 17.
\ indusmarh :.,er sh1lle v..ere for· arlig b fæstede og anbragte i saadan I I ide, at deres
Underkan t e1 mind t 2,1 Meter orer Jorden.
'iIJcluer. som vand ·e ud g ikke er høiere
vcr Gaden en<l _, 2 NI ·t r, maa ikke h Id s
aabcn t aende i Tiden fra Kl 8 l\forgcn til r1,
10
ftcn.
. I '.

led Samty ·1- af l\fagi:-.trat oh Formand·kal kau Politit.:t foreskrive visse
rt r af
F, rdsd at folge best mt b tegnede Retnino-er
,· li .saa h ~n:e 1d P dt n ttl at l?j Jr ov r
1 orv n . Polit" et kan der ho: ved sær gne LeiJ"

-
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lighede r helt ell r tildels forbyde Kjorsel i enk ~Itc Gader.

Tredi e Kapit el.
Om Foranslaltni11°·e1 til Afværg el c af Fare under
den offcntJiae FærdseJ.
~ 19.
eller andre r cd komme nde cre
pligtigc til at sørge for, at smaa Børn, der cre
under deres V arctæg t, paa offcntlig Gade ere
under tilbørh gt Tilsyn.

1◄ orælclre

~ '.20.

, ar der i eller ved offentlig .rade skal
foretag es Gravni nger eller andre . rbeider ,
som kan være til Hinder for Færdse len eller
gjøre denne usikhr , skal skriftlig Anm ldelse
derom betimel ig skc til Politiet , som for Tilfælcl t bestem mer, om, i hvilhn Udstræ kning
og hvorled e den paagjæ ldendc træknin g bliver at holde afspær ret Ansees Afs 1ærrinrr uforn el ·n, maa Arbeid et udfores saalcdc , at Færdselcn saav 1 for Kjøren de som Gaacnd e iHce
derved i 1.wg ·n Tid unødig hindres .
Aabned c Grøfter skulle snarest mulirYt till·ask , udfyldes, stampe s og jævnes, saalæn gc til
V · idækkc t over samme komme r i den Stand,
om det havde for Gravni ngen.

12 -
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Fra Mørket falder paa og indtil det bliver
lyst om Morgenen, skal der være anbragt Lygter saavel ved Afspærringen som ved aabne
Grøfter eller Ansamlinger af Jord, Grus, Sand,
Sten og deslige, som er foranlediget ved Arbeidet og kan genere F ærdselen.
§

31.

Ved Opførelse af nye eller I edbrydelse
elier Hovedreparation af ældre Bygninger, som
ere beliggende ved offentlig Gade, skal Eieren,
førend Arbeidet paabegyndes, derom gjøre skriftlig Anmeldelse til Politiet, for at dette kan paase,
at der anbringes Plankeværk eller anden Indhegning samt Skjærme, som hindre Bygningsmateriel fra at falde udenfor Indhegningen, og
at der iøvrigt træffes de Foranstaltninger, som
tindes nødvendige til Forebyggelse af Ulemper
for de Forbigaaende. Saasnart Arbeidet er saavidt fremskredet, at Indhegningen ikke længere er
nødvendig, skal Eieren strax borttage den ·og
_
·
ryddiggjøre den indhegnede Plads.
Eieren er ansvarlig for, at Indhegning~ns
Vedbliven ikke nødvendiggjøres ved utilbørlig
Forhaling af Byggearbeidet.
Til mindre Reparationer af Bygninger maa
uden Politiet Tilladelse kun benyttes Stiger .eller andre flytbare Stilladser, som fikke i længere
Tid hindre Færdselen.
§ 22.

Stilladser og Løbebroer, som anvendes un-

-
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tilstr ækder Bygn ingsa rbeid er, skulle være af
forSide
e
ndig
ud\·e
den
paa
samt
ke
Styr
kelig
dStilla
og
n
tvær
Brys
t
syne de med forsvarlig
er høie
imet
Cent
40
st
mind
med
e
tillig
serne
Vang er.
paa
Løse Stige r, der beny ttes til Arbe ide
af
være
e
skull
en Bygn ings udve ndig e Side,
fornø den Styrk e.
For Over træd c\;~ ,..f de i denn e .' indeh oldte
eller
Best emm elser straffes den Haan dvær ker
iArbe
ende
jæld
paag
det
taar
fores
der
And en,
ves
opgi
ikke
han
des Udførelse, eller, saafr emt
af Eiere n, denn e selv.
§ 23.

·
aar Bygn ing, Mur, Plan kevæ rk eller anTilig
tfæld
brøs
saa
i
s
det saad ant Heg n finde
kan Postand , at der er Fare for Neds tyrtn ing,
fasts at
det
af
en
n
litiet paal ægge Eier en inde
te .
maat
der
er,
tning
nstal
Fora
de
e
Frist at træff
eller
per
Ulem
anse ei fornø dne for at foreb ygge
Fare for de Forb igaa ende .
' •

§ 24.
e, '
Blom sterp otter eller andr e løse Gjen stand
e,
Skad
rke
bevi
e
kunn
der ved at falde ned
,
Tage
paa
nges
ophæ
eller
lles
opsti
maa ikke
Yder
rs
inge
Tagr ende r, aaon e Alta ner, Bygn
i
eller
it
Stak
eller
rk
kevæ
sider, Mur, Plan
de ere
re
mind
med
r,
Luge
eller
uer
Vind
e
aabn
de sikforsvarlig fastg jorte eller paa ande n Maa
rede mod edfald.

-- 14 Flagstænger eller andre lignende Indretnin gcr maa ikke anbringes ud over offentlig Gade
uden speciel Tilladelse af Politiet.
§ 25
Ingen maa paa offentlig Gade henkaste
Glas, Potteskaar, Stene, eller andet, der kan
medføre Fare eller Ulempe for Færdselen.
Stoppekraner, der ere anbragte i offentlig
Gade, maa ikke rage op over F ortoget5 eller
Gadens Flade, samt derhos være forsynede med
·
Kapsel eller Laag.
. Naar glat Føre indtræffer, skulle Eierne af
de til offentlig Gade stødende bebyggede eller
ubebyggede Grunde lade Fortoget udenfor samme
bestrø med Sand, Aske eller lignende.
§ 26.
'Vinder eller andre Hei eindretninger, der
benyttes utlover offentlig Gade eller Brygge
eller Dele af Havnen, skulle saavelsom deres
Tilbehør have fornøden Styrke og maa ikkun
behandles af øvede og paalidelige Personer.
De bør altid være forsynede med forsvarlig Stoppeindretning ~ ·
~

27,

Kjældernedgange, som springe frem i offentlig Gade, skulle være forsynede med forsvar~
ligt mindst 80 Centimeter høit Rækværk af Jern
aar de ikke benytte , skulle de
paa Siderne.
derhos enten lak es med Port af samme Høide som
Rækværket eller holdes overdækkede med so•

-

15 -

lide Jernrister eller Lemmer lige med l◄ ortogets
Overflade. Forsaavid t Kjælderne dgange holde ,
aabne, naar det er mørkt, skulle de være oplyste.
Kjældergl ugge eller Lysaabnin ger, som
maatte tillades at stikke frem i offentlig Gadc,
sl:ulle stedse holdes overdække de med olide
Jernrister, Lemmer eller Patentglas lige med Fortogets Overflade.
F oranstaaen de Bestemmelser komme ogsaa
til Anvendels e paa Kjælderne dgange, Kjælderglugger og Lysaabninger, som allerede fore·
findes.
28.
af Varer
r edheisning
aar Op- eller
eller Andet, Rensning ~f Tage eller Tagrender ,
Maling eller Oppudsnin g af Huse, Istandsættelse af Tage eller andre mindre betydelige
Bygningsa rbeider foretages udover eller ud til
offentlig Gade, skal der til Advarsel for de Forbigaaende langs H usvæggen paa forsvarlig Maade
udsættes en eller flere Afvisere for at angive, at
Færdselen sammested s er forbunden med Fare
eller Ulempe. Afvisere maa ikke anbringes længere frem paa Fortoget eller henstaa længere
end nødvendig t for vedkomm ende Arbeide.
29.
Politiet er· berettiget til at forbyde Færdsel paa Is paa de inden Byen liggende eller
tilgrændse nde Fjordbugt er, Vande og Damme,
naar Isen ikke ansees for fuldkomm en sikker.

16 -

F.f erde Kapitel.
Om Kjør. el oo- Riden.
§ 30.

·Intet Kjøretøi maa være bredere end I ,so
Meter.
Det er ikke tilladt at kable mere
end to Kjøreredskaber sammen, og maa deres
samlede Længde ikke · udgjøre mere end R
Meter.

Efter Forløbet af I 1 /,., Aar fra den Tid, nærYærende Vedtægt er traadt i Kraft, maa Byens
Indvaanere til Kjørsel i Byen kun benytte Hjulredskab paa Fjedre, hvilket og:aa skal gjælde
Vognmænd eller andre, som 1nden Byens
Gra ndser dri\·er Kjørsel for Betaling, selv om
de bo udenfor Byen. Dog overlades det til
Politiet at bestemme, i hvilke Tilfældc ·U ndtagelser fra denne Regel af Hensyn til Transportens Beskaffenhed eller særegne Omstændigheder
forøvrigt kunne finde Sted
Ethve1t Kjøretøi, som udleies til Personbefordring, maa være i forsv.arlig Stand og renµg
holdt; i modsat Fald kan Politiet forbyde dets
Afbenyttelse. Ethvert saadant · Kjøretøi der er
tilstaaet Ret til at benytte Holdeplads; skal
være forsynet med dennes Navn samt et af
Politiet opgivet Nummer, der anbringes til høire
Side fottil med 5 Centimeter høie sorte Tal paa
rød Grund. Det samme gjælder Kjærrer, Arbeidsvogne og Arbeidss]æder, der benytte Holdeplads.

-
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Naar det er mørkt, skull~ Hjulredskab til
Personbefordring og firhjulede Transportvogne,
der færdes paa offentlig Gade, være forsynede
med Lygte. Det samme gjælder oril Slædevogne paa Vinterføre.
Vogne, der benytte Holdeplads, skulle have
sit Nummer anbragt paa Lygtens "Glas. · · ·
Slæder til Befordring af Læs paa -~ommerføre maa ikke benyttes undtagen til Gaardsbrug.
§ 31.

Heste, som ere beheftede med smitsomme
Sygdomme eller har iøinefaldende ydre Beska- _
digelser eller ere udsuitede eller udslæbte, maa
ikke benyttes.
Heste, der have vist Tilbøielighed til at
bide, skulle være forsynede med Mulekurv.
He~te, der ere sky, maa ikke udleies.
Politiet kan forbyde Brugen af sløvskoede
Heste, naar det er glat.
Sæletøiet maa være fuldstændigt og saaledes beskaffent, at det ikke kan forudsættes at
v4le beskadige Hesten eller gaa itu.
.
Paa Vinterføre ere de Kjørende pligtige til
at anbringe Bjælder eller Klokker paa sine Heste, saå at m~n. i tilbørlig Afstand kan hø~e
deres Komme.
·
§

32.

E~hvert Læs maa staå. i rimeligt For hold
til Forspandets Trækkraft og Transportveiens
Beskaffenhed. Læsset maa være saaledes fordelt
og befæstet, at det ikke er udsat for V ælt2

-1 8eller
ning eller for at det Paalæssede falder af,
eller
at der iøvrigt ved Kjørselen bevir kes Skad e
Ulem pe.
Aflæsning af en Del af Laste n for at komm e
uden
over et enke lt tung t Sted maa ikke ske
Dc.t
r.
Stede
te
anvis
dertil
iet
paa de af Polit
Aflæssede maa ikke henli gge læng ere end høist
fornødent.
At læsse Tøm mer, Planker, Bord eller anogne
dre lignende Materialier paa Kjær re eller V
til
e
komm
rne
rialie
Mate
at
e,
Maad
n
paa saada
eller
n
Jorde
paa
at berør eHes ten eller slæbe
dt.
indta ge st~rre Bred de end Kjøretøiets, er forbu
Bortt ager Læss et paa en Haan dvog n den
es.
frie Udsi gt, maa den ikke skyves, men trækk
§ 33.
Ingen maa betro forsp ændt Kjøre tøi eller
som
Hest til ~ ogen , som er druk ken eller
være
at
ikke
es
antag
maa
de
Grun
af andre
Hest
istan d til at stvre Hest . Den, der betro r
es
straff
Aar,
5
r
end
e
yngr
er
til r ogen, som
ægt,
for de Over træde lser af nærv æren de Vedt
som af denn e maat te begaaes.
§ 34.
Den, der unde r Kjørsel paa offentlig Gade
fører Tøm men, maa ikke slippe denn e af Haan
paa
nde
gaae
den · heller ikke maa han føre den
Forto g eller staae nde i Vogn en.
Stadi g Rykk en med Tøm men, hensynsløs
med
Pidsken paa Hest en, utilbørlig Smel den
dt.
forbu
er
e
Hest
andre
efter
n
Slaae
og
vøbe

-
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Kjørende og Ridende pligte at iagttage be•
hørig F orsigtighed, særlig hvor F ærdselen er
stor, Kjørebanen er meget sølet, eller naar der
kjøres eller rides i Gadeoverskjæringer eller omkring Gadehjørner.
Skal der bøies ind i en Gade tilhøire, bør
det ske i skarp Vending, i Gade tilvenstre
derimod i stor Bue.
U d og ind af Porte eller andre lndkjørsler,
over Torve i Torvtiden samt paa Steder, hvor
mange Mennesker ere samlede, maa kun kjøres
og rides i Skridt. Det samme gjælder over
Broen ved Lillestrømmen og Svingbroen over
Storestrømmen.
Igjennem Murhvælvingen er al Færdsel med
Hest forbudt.
Med Hjulredskab uden Fjedre maa efter det
i § 30 nævnte Tidspunkt paa brolagt Gade kun
kjøres i Skridt.
Inden Bygrændsen maa intet Sted kjøres
eller rides hurtigere end i smaat Trav, I 2 5 Meter i Minuttet.
I Strandgaden fra Torvet til Petanebryg·
gen, i søndre Del af ny Sandvigsvei ved Maria•
kirken, omkring Gadehjørner samt over Tydske•
bryggen maa i intet Tilfælde kjøres hurtigere
end i Dilt.
Kjørende og Ridende skulle i Tide vars~
Personer, som ere foran dem paa deres V ei.
. Enhver Kjørende eller Riden~~ pligter altid at standse paa Tegn af en :Pohhofficiaht.
To Kjøretøier maa ikke kjøres vea Siden
2•
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af hinanden, og flere end to maa ikke ride Side
om Side.
33.
)
Forsp ændte Heste som ikke kjøres af sær•
kilt Kjørekarl, skulle altid være forsvarligt bundne
til det forangaaende Kjøretøi eller ved Tømm en
føres af den, der kjorer dette.
36.

Kjørende og Riden de skulle holde sig paa
de til saada n F ærd el bestem te Strøg af offentlig Gade og maa ikke komm e paa Forto g
eller Gangsti. De kulle i Regel en holde sig til
den Side af Gade eller Vei, som er paa deres
aar de møde r andre Kjørende,
høire Haand .
skal de hver især vige af tilhøire i Regel en med
halvt Spor.
Tomm e Vogne vige med fuldt Spor for
belæssede, om Plads en tillader det. Kjørsel forbi
en forankjørende Vogn sker tilvenstre.
I Gade, der er saa trang, at to Vogn e ikke
kunne passe re hinanden, maa ikke kjøres ind,
før Kudsken har overbevist sig om, at Veien
er fri. I trang Gade skal tom Vogn, naar den
møde r belæsset, holde stille ved Rendestenen
tilhøire, saalæ nge til den belæssedc er passeret.
Kunne de ikke komm e forbi hinanden, skal den
tomm e rygge tilbage.
§ 37.

Ingen maa kjøre eller ride imod eller ind
Tropp eafdel inger, Ligto g eller andre Pro·

cessioner : men Enhver kal vige af Veien for
samme og, hvor Pa agen er trang, liolde stille,
saalænge til Toget er passeret.
Der maa heller ikke kjøres eller rides forbi
saadanne Tog, medmindre dette kan ske uden
Ulempe for de deri Deltagende.
§ 38.

Fra de i nærværende Kapitel indeholdte

l egler for Kjørsel undtages det faste Brandkorp-

ses V ogne paa Veien til et Brandsted. De
kunne da overalt kjøre i skarpt Trav, og er enhver Kjørende, Ridende eller Gaaende forpligtet
til hurtigst muligt at vige dem Pladsen, saasnart
der fra dem gives Hornsignal.
§ 39.
aar flere Vogne ere i Følge, maa Ordenen mellem disse bibeholdes. Vil en af
dem stand e, skal Kudsken tilkjendegive dette
for d Efterfølgende ved at række Pidsken i Veiret. Stand ningen maa ikke ske pludseligt, meµ
lidt efter lidt. Standsning i Gade bør altid ske
saa nær Rendesten som muligt. Skal der standses paa venstre Side af Kjørebanen, maa der
ikke V1ges over til denne Side, før det . er nødvendigt. Hvor der allerede holder en Vogn i
Gaden, maa ikke standse paa den anden Side
af denne, medmindre Kjørebanen er tilstrækkelig bred til at tillade Gjennemfart for Andre.
Naar Vogue ved Bryllupper, Begravelser,
Theaterforestillinger, Concerter. Baller eller ved
1
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andre Leiligheder samle i større Mængde paa
.offentlig Gade, skulle de holde efter Politiets
nærmere Anvisning og ved Til- og Frakjørsel
følge den af dette betegnede Vei og Orden.
Paa stensat Overgang over ubrolagt Gade
eller V ei maa der ikke holdes. Der maa ikke
tages H vileplads eller fedres uden paa de dertil af
Politiet anviste Steder. Ølvogne maa ikke holde
paa Strandgaden mellem Torvet og Petaneb1yggen, men skulle kjøres hen paa Almendinge rnc.
Er Jernbaneove rgang lukket ved Barriere,
eller er Togets Ankomst signaliseret, skal der
standses mindst 25 ··1uidt fra Banelegeme t og
Togets Ankomst og BarrLrens Aabning op·
pebies.
§ 40.
Paa offentlig Gade eller i Portrum, Gaarde
eller deslige Steder, der have aaben Udkjørsel til offentlig Gade, maa den Kjørende eller
Ridende ikke forlade sin Hest uden nødvendigt
Ærinde og uden at sørge for, at der med
samme føres forsvarligt Tilsyn, eller at den er
forsvarligt bundet paa den af Politiet foreskrevne
Maade.
Udenfor de af Politiet anviste Holdeplad e
maa en Hest, selv om den er bunden, ikke henstaa længere end høist ro Minutter paa offent·
lig Gade uden Bevogtning.
§ 41.
n
atterenovatio og Gjødsel samt ætsende
Syrer maa alene kjøres i Skridt. Det samme
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gjælder for Transport af Kalk, saavel naar
Vognen er læsset som naar den er tom. Dog
kan Politiet tillade, at Kalkvogne, som ere ind
rettede saaledes, at Intet under Kjørselen kan
spildes, kjøres i smaat Trav.

Femte Kapitel.
Om Før el af Heste og andre Kreaturer samt
om Hunde.

§ 42.
Det er forbudt at lade Heste taa løse og
at lade anc~re Kreaturer gaa uden Bevogtning·
paa offentlig Gade.
Dette Forbud gjælder ogsaa for private
Eiendomme inden Byterritoriet, forsaavidt disse
ikke ere forsvarligt indhegnede, eller Dyrene
ikke ere under tibtrækkeligt Opsyn eller ere forsvarligt bundne. Herfra undtages de i Fjeldene
værende Markstrækning er, der ere Gjenstand for
Beitning.
§ 43.
Ingen maa paa offentlig Gade ride med
mere end een Haandhest eller føre mere end een
Hest ved Siden af eller efter V ogne eller an
det Kjøretøi. Heller ikke maa ogen lede eller
kjøre flere end 2 løse eller fraspændte Heste ad
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Gangen. Fraspændte Heste maa ikke slæbe
Drag eller Skjæker efter sig.
§ 44.
Enhver Hest, der rides, ledes eller kjøres fraspændt paa offentlig Gade, skal være
forsynet med Bidsel eller Hovedlag. Naar Hesten ledes eller kjøres, maa det ikke ske hurtigere end i smaat Trav. Det samme gjælder,
naar der rides med Haandhest.

§ 45.
Naar Kjør, Faar, Gjeder eller Svin drives i Flokke eller enkeltvis paa offentlig Gade,
maa dette kun ske under tilbørligt Opsyn. Oxer
maa ikke drives, men skulle ledes enkeltvis af
voxen Mandsperson og i forsvarlig Grime eller
Taug.
Gjennem Strandgaden maa Oxer, Kjør og
Svin ikke føres.
§ 46.
Det maa nøie paasees, at Kreaturer og Heste
ikke under Ledningen eller Drivningen komme
udenfor Kjørebanen.
§ 47.

Heste, Oxer og Kjør maa ikke ilandbringes
paa andre offentlige Brygger og Kaier end de
af Havnekommissionen efter Overlæg med Politimesteren til enhver Tid dertil bestemte.
§ 48.
Naar Hunde vise sig bidske eller glub-
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ske eller have den Vane at forulempe Menne.:
sker eller Heste ved at gjø ad dem, skal Eieren
efter Politiets nærm ere Bestemmelse holde saadanne Hund e bundn e eller forsynede med forsvarlig Mundkurv. Det samme gjælder om
Hund e af usædvanlig Størrelse samt Hund e, som
Politiet af Hensy n til deres Størrelse eller Race
fmder at kunne være farlige.
Ingen maa hidse Hund paa Nogen eller
undlade at holde sin Hund tilhage, naar den i
hans Paasy n anfalder Nogen. Det er ligeledes
forbu dt at tirre Hund e eller hidse dem samm en
paa offentlig Gade.
§ 49.
Tispe r maa i Løbet iden holdes inde. Fra
Kl. I I Aften til Kl. 5 Morgen er det forbudt
at lade Hund e løbe udc, naar de ikke ledsage
Nogen. Overt rædes foranstaaende Bestemmelser, kan Politiet foranstalte Hund en optag en og
i offentlig Blad fremlyse den, samt hvis ingen
Eier inden 6 Døgn indløser den, lade den sælge
eller dræbe.

Sjett e Kapitel.
Om Fredn iug af offent lige Iodret niogcr m. V.

§ 50.
Det er forbu dt at flytte eller

bortta ge,
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skjære eller ridse i, skrive, male eller tegne
paa bøie eller løsrive eller paa anden Maade at ,
beskadige eller besudle de til offentlig Nytte
eller Prydelse bestemte Indretninger eller Gjenstande, saasom Statuer, Springvand, Vandposter
eller Brønde, Pissoirer, Gadelygter, Bænke, Indhegninger og deslige.
Det samme gjælder den til offentlig Gade
stødende Del af Hus, Mur, Plankeværk, Port
eller andet saadant.
Ingen Uvedkommende maa klatre opad Telefon- eller Telegraf-Stolper, kaste efter dertil
hørende Traade eller forøvrigt beskadige dertil
hørende Indretninger.
1

§ 51.

Ingen maa uden Veibestyrelsens Samtykke
opbryde Brolægning eller foretage nogen Gravning i offentlig Gade eller gjøre nogen anden
Forandring ved samme.
§ 52.

Ingen Uvedkommende maa tænde eller
slukke de paa offentlig Gade anbragte Lygter
eller, uden for at signalisere Ildebrand, befatte
·ig med de offentlige Brandsignalapparater.
~

53.

Ingen maa besl-adige de paa offentlig Gade
eller i offentlige Anlæg staaende T ræer ved
at afbrække Grene eller Kviste, afrive eller
skjære i Barken eller deslige, ei heller aftage
eller beskadige de omkring T ræerne til disses
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e op
Besk yttel se anbr agte Indre tning er cl1cr klatr kke,
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at
dt
forbu
a
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er
i Træe rne. Det
Anlæ g
bortt age eller besk adig e de i offentlige at henter,
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eller
ster
være nde Frug ter, Blom
eller ankaste eller henl ægge U rcnli ghed , Papi r
ande n
paa
eller
g
det saad ant i deslige Anlæ
maa
g
Anlæ
tlige
offen
I
dem.
Maa de besu dle
e eller
Inge n gaa uden i de derti l beste mte Gang
tage Sæd e uden for dis. e .

. 54.

Inge n maa sidde paa, bestige, stige over
om
eller besk adig e de ved offentlig Gade eller
.
Hegn
agte
offentligt Anlæ g anbr
~

55.

anPaa Kirk egaa rd maa inge n Lege n eller
el
r
Opfo
e
send
upa
et
Sted
den med Hens yn til
finde ted.
de
Inge n maa træn ge ind paa Kirk egaa rd til
paa
eller
et,
lukk
es
hold
n
ange
Tide r, da Adg
Gang e,
Kirk egaa rd gaa udenfor de afstu kne
Blomr,
Træe
e
adig
besk
,
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stige over Indh egni
Maa de
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noge
paa
eller
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e
andr
eller
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e paa
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Anlæ
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Kirk egaa rden være
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e
Følg
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gaar d uden
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Det er forbu dt der at med tagc Hund e.
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De i dette Kapi
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gjælde for Tilfælde, der ikke gaa ind under den
almindelige Straffelov.

Syvend e Kapite l.
Om Opslag af Bekjendt gjørelser og Skilter
om Udslilling af Varer.

§

amt

57.

Det bestemmes af Magistaten, paa hvilke
teder Opslag af Bekjendtgjørelser fra Øvrigheden eller andre offentlige Myndigheder skal
finde Sted. Disse Bekjendtgjørel er anbringes
paa Tavler, der anskaffes og vedligeholdes for
Kommun ens Regning.
Bekiendtgjørelser angaaend e Theaterforestillinger, Concerter, Forevisninger og offentlige
Forlystelser, til hvilke Vedkommendes Tilladel e
haves, kunne ligeledes foregaa ved Opslag, naar
den, paa hvis Eiendom Opslaget sker, dertil giver sit Minde. Dog skal et Excmpla r af Bekjend tgjørelsen samtidig med Opslaget tilstilles
Politiet.
Andre Bekjendtgjørelser er det ikke tilladt
at lade offentlig opslaa uden Samtykk e baade
af vedkommende Huseier og af Politiet; dog
undtages herfra Opslag paa en Eiendom om,
hvad der vedkomm er de deri boende Personers
Næringsveie, Bopælforandringer og andre Hen-

stcd et eller
v1Snmger, der knyt te sig til Oph olds
anga a Eien dom men .

58.

t

at
Lov ligt gjor te Opsl ag er det forb udt
beat
de
nedr ive, be udle eller paa ande n Maa
skad ige eller gjør e ulæselige.
§

59

til
Skilt er eller Gjen stand e, der beny ttes e
størr
et
s
give
eller tjene som Skilt, maa ikke
32 CentiFrem sprin g udenfor Hus væg gen end
stede .
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e
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s
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maa
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age inde n
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at
eller
terne
sigt for Nab oer, Lys fra Gad elyg
Poaf
de
e
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sprin g end
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§ 6o.
ende
Han dlen de eller andr e Nær ings driv
ofpaa
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lle
udsti
maa ikke udhæ nge eller
med
er,
ssted
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V
s
dere
for
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e
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e
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befæ
t
miad re det sker i forsvarlig
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Cent
16
end
prin g uderifor Hus væg gen

For Gjenstande, som µaa Grund af ere
Beskaffenhed eller Tyngd e ikke ere egned e il
at udstilles i Skabe, kan Politiet tilstede U ndtatagelser, naar Gjenstandens U dstillen ikke medfører Fare eller Ulemp e for Færds elen.

Ottende Kapi tel.
Om Torvh andel og Ben-yttel e af Torven e.

§ 61.
Magis trat og Forma ndska b har, efterat
Politimesterens Erklæ ring er indhen tet, til enhver Tid at bestem me, hvilke af Byens offentlige Pladse kunne benytt es til Torvh andel, hvilken Hande l paa hvert enkelt .Sted maa drives,
og til hvilken Tid den maa finde Sted.
Ingen maa overtr æde den saaledes trufne
Ordnin g ved at drive Torvh andel med andre
Varer, til andre Tider eller paa andre !::>teder

end tilladt.
§ 62.
De, der indfinde sig paa Torven e, for
at falbyde Varer, skulle ordne deres Udsalg paa den Maade, som af Politiet anvises
dem, og i det Hele iagttag e de af Politiet til
Orden ens Overholdelse givne Forskrifter. Den,
der, skjønt paami ndet, ikke efterko mmer de
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givne Forskrifter, kan af Politiet bortvises fra
Torvet. ·

§ 63.
Torvhandlere maa ikke paa Torvet henkaste bedærvede Varer eller andet Affald.
§ 64.
Ingen maa lægge Hindring i Veien for den
fri Adgang til U dsalgspladsene eller paa anden
Maade forstyrre Handelen.
§ 65.
Ingen Sælger maa med sine Varer tage
Oph01 paa Torvet tidligere end 112 Time før
'
til Handelen bestemte Tid.
7
,-~--.__:__ ed
Torvtidens Udløb skulle alle Varer
saavelsom Vogne, Borde, Kurve eller deslige,
der ere benyttede ved Handelen, være fjernede
fra Torvet.
§ 66.
De, som til U døvelse af deres Bedrift anvises ~fast Plads for Iængere Tid paa Byens
Torve eller paa offentlig Gade, ere pligtige til
at rette sig efter de af Politiet givne Bestemmelser, saavel i Henseende til hvilke Tider af
Døgnet T rafiken kan drives, som -- iøvrigt til Overholdelse af den fornødne Orden under
denne.
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Niende Kapitel.
Om offentlige Beværtningssteder.
§ 67.

Enhver, der driver Restauration, Konditori eller anden offentlig Beværtning med Spiseeller Drikkevarer, skal, saavidt det staar til ham,
sørge for, at der i de dertil benyttede Lokaler
Intet forefalder, som strider mod Orden og Sømmeligbed.
I Lokaler, hvor U dskjænkning af Øl, Vin
eller andre berusende Drikke foregaar, maa ikke
benyttes anden kvindelig Betjening end V ærtens
Hustru. Fra denne Bestemmelse kan dog af
Politiet for enkelt Tilfælde in drømmes U ndtagelse .
. § 68.
Ingen maa paa offentligt Beværtningssted
gjøre sig skyldig i voldsom eller støiende Ad·
færd, hvorved andre Gjæster, Værten eller
dennes Familie eller Tjenere fortrædiges, eller
andre af Husets Beboere eller Omboende for·
styrres, ei heller i andre Maader vise en uan·
stændig eller forargelig Opføtsel.
§ 6).
Offentlige Beværtnings- og F orlystelsesste·
der skulle holdes lukkede fra Kl. I o Aften
før Søn- og Helligdage til Kl. 5 Eftermiddag
paa disse Dage og ellers fra Kl. 11 Aften til
Kl. 6 om Morgenen, og maa i denne Tid ingen
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Bevært ning eller U dskjæn kning fin de Sted og
ingen Gjæste r indlade s eller ophold e sig paa des
lige Steder.
Denne Bestem melse skal ikke være til Hinder for Bevært ning af Reisen de i Hotelle r eller
andre offentlige Logish use i den nævnte Del af
Døgnet .
bigeled es skal det være overlad t Politiet
saavel ved enkelte Leiligh eder at give speciel
Tilladelse til at lukke sildiger e og aabne tidligere,
som at meddel e lignend e almind elig Tilladelse
til Bevært ningsst eder, hvor Bevært ningen med
Spise eller andet end stærke Drikke skjønnes at
være Hoveds agen, og hvor Tillade lsen ikke antages at ville blive misbru gt.
Omven dt kan Politiet i alle Tilfælde, hvor
det finder, at vedkom mende V ærter ikke overholder den tilbørlige Orden, paabyd e Luknin g
Kl. 9 Aften. Politiet kan derhos paabyd e Lukning Kl. 10 Aften af offentlige Steder, hvor der
findes nogen til Forlyst else anbrag t Indretn ing
f. Ex. Kegleb ane, hvis Benytt else foruroliger Naboer og Omboe nde.
Saadan af Politiet medde lt Tilladelse, som i
denne § nævnt, kan til enhver Tid og uden Opsigelse eller Varsel tiloage kaldes.
Ved Forskri fterne i denne § gjøres ingen
Forand ring i de om Tiden for Brænde vinssal g
samt Udskjz nkning af Brænde vin, Øl og Vin
ifølge Lovgiv ningen gjælde nde Bestemmelser.
§

70.

Til enhver Bygnin g, hvor der findes Re-

a
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stauration eller anden offentlig Beværtning,
skal Eieren, naar Sundhedskommissio nen finder
det fornødent, og der efter Stadsingeniørens Erklæring dertil er Anledning, til Afbenyttelse for
dem, som søge Beværtningsstedet, anbringe et
lukk
Pissoir i Port- eller Gaardsrum efter Sundhcdsko m nissionens nærmere Anvisning. Er der
ikke Anled -ing til at faa Pissoiret indrettet paa
noget af de nævnte Steder, og der anvises Plads
for samme ptta offentlig Gade eller Grund, er
Eieren ligefuldt forpligtet til at anbringe det.
Eieren er derhos pligtig til i ethvert Tilfælde at
besørge Pissoiret forsvarligen renholdt saavidt
muligt med stadig Overrisling.

Tiende Kapitel.
Om dramatiske og andre offentlige Fore-

stillinger m. V.

§ 71.

Tilladelse til at give dramatiske Forestillinger, saasom Operaer, Balletter, Pantomimer,
Skuespil og deslige meddeles af Stiftamtmanden,
medens Adgangen til at give Koncerter er afhængig af Politimesterens Tilladelse.
Tilladelsen bør ikke nægtes, medmindre det ,
kan befrygtes, at den vil blive benyttet paa en
Maade, hvorved Orden eller Sædelighed udsættes

-

35 --

for Kræ nke lse 1 og den kan tilba
geka
Fore stm inge ns Art eller Ved kom men ldes, naa r
iøvrigt findes at paa kræ ve saad an des For hold
Forføining.
§ 72.
Tilladelse til at give offentlige
Forestilling er eller For evis ning er af and
et Slag s end
i § 7 I omh and let, deru nde r indb
efat tet Kun stberi dnin g I Kap løbn ing, magiske,
og lign end e Forestillinger, Men agereqvilibristiske
mae r elle r Ver den sthe atre og and ier1 Panorare Sev ærd ighed er meddeles af Politiet.
Til Afholdelse af offentlig Dan
rade, San gerh us, og deslige med ds, lVIa kedele r Poli tiet
ligeledes Til lade Ise eller, forsaavi
dt saad ant drives som Næringsvei, Bevilling efte
r den ne Vedtæg ts § 88.

De her omh and Jede Til lade lser
kan naarsom hels t af Politiet tilba gek alde
s.
§ 73.
De i §§ 71 og 72 omh and lede
Tilladelser
eiler Bevillinger kny ttes altid til
en
best emt
Person, der optr æde r som ansv arlig
Direktør.
Det gjøres altid til Betingelse,
men de for Leil ighe den kan skaffe at VedkomLok ale af saadan Stør rels e og Beskaffenhed forø
Hen syn et til det frem mød end e Pub vrigt, som
liku m paakræver.

De herh en høre nde Spø rgsm aal
den Aut orit et, der med dele r Ti11adel afgjøres af
sen, Jigesom
sam me Aut orit et ogs aa afgiver Bes
temmelse om,
3"

hvormange Personer, der kan indtages i Lokalet og paa de forskjellige P]adse i Lokalet; dog
kan Stiftamtman den overlade sin Myndighed med
Hensyn til Bedømmelse n af Lokalets Antageligbed og Bestemmelse n af Tilskueranta llet til Politimesteren.
Til Veiledning ved Afgjørelsen heraf kan
der i fornødent Fald forlanges tilveiebragt
Attest fra Stadskonduk tøren angaaende Lokalets
Størrelse og Beskaffenhed, for hvilken Attest
Stadskonduk tøren nyder en Betaling af JO Kroner.
Til Politi- og Brandofficia nter anvises passende Pladse i saadant Antal, som henholdsvis
Politimester en og Branddirekt øren finder fornødent, For det Tilsyn, som disse Officianter
have at føre, erlægges til Bykassen Godtgjørelse
efter Bestemmels e af Magistrat og F ormandskab .
Det kan i særegne Tilfælde paalægges Direktøren at stille Sikkerhed for et Beløb af indtil 800 Kroner, der hæfter for Bøder og Erstatningsbeløb, som ved Forestillinge rne maatte paadrages enten Direktøren personlig eller nogen af
hans Personale.
§ 74.
Enhver, der efter meddelt Tilladelse af Politiet holder offentlig Dands, Maskerade, Sangerhus eller deslige, samt Enhver, hvem Tilladelse
til at give dramatiske Forestillinge r eller andre
offentlige Præstatione r er meddelt, skal efterkomme de Regler, som Politiet maatte foreskrive til Or ens Overholdels e eller til F orebyg-
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e for,
at de Forestillinger, der opføres, og de
Præs
tioner m. V , som forevises, ikke ere af uans tadigt Indhold. Ders om en Forestilling eller tænstation viser sig at være af usædeligt eller Præiøvrigt straf bart Indhold, saavelsom naar en
saad an
afholdes eller gives uden Tilladelse, eller
derso
de til Orde ns og VeJa nstæ ndig heds Overhold m
givne Best emm elser ikke efterkommes, kan else
Politiet afbry de samme, og ere de Tilst edev
æren de
i dette Tilfælde pligt ige til at efter kom
me Politiets Anm odni ng om at begive sig bort.
§ 75.
Ved offentlige Fore stilli nger eller andr e Forlystelser skulle de Besø gend e iagtt age Søm
melighed og Orde n og maa ikke ved Støie
n, Banken, vedh olde nde Bifaldsytringer eller Mish
agsytrin ger eller paa ande n Maa de hind re
eller afbryd e Forestillingen eller Forly stels en eller
styrr e andr e Delt ager e i ydel sen deraf for. Lydelige Men ingsy tring er unde r eller ved
Slutningen af offentlige Fore stilli nger maa ikke vedv
efterat et 3 Gang e gjen tage t 1ydeligt Sign are,
deres Oph ør er give t enten af det tilste al til
deværend e Politi eller fra Scenen.
§

76.

Iste Juledag, Skjæ rthor sdag , Lang freda
g,
I ste Paas keda g, Bede dag, og
I ste Pints
samt de disse Hell igda ge forudgaaende edag
Dag e
er det forbu dt at holde offentlig Dans
og at

give offentlige Forestillinger, deklamatoriske Underholdnin ger eller Concerter, Kirkekonc erter
undtagne. Samme Forbud gjælder fra Kl. 10
Aften før Søn- og Helligdage til Kl. 5 Eftermiddag paa disse.
§ 77.
raar Tilladelse er givet Nogen til at gaa
omkring og opføre Musik, forevise Kunster og
Seværdigh ( der eller Andet, maa Saadant dog
ikke uden særskilt Tilladelse af Politiet ske paa
offentlig Gade.
Ligesom det er Selvfølge, at enhver Eier
eller Leier af en Eiendom kan forbyde deslige
Personer sammested s at udføre de nævnte Præstationer m. V., saaledes skal ogsaa i Tilfælde
af Sygdom eller anden gyldig Grund enhver
Beboer i ærheden være berettiget til at forlange, at den, der udfører Musik eller støiende
Præ tationer af nævnte Art, fjerner sig i tilbørlig Afstand.
Fast Plads paa offentlig Gade til offentlige
Forestillinger eller Forevisning·er af andet Slags
maa ikke anvises ogen uden Samtykke af Magistrat og Formandsk ab.
§ 78.
De, der give Forestillinger af den i Lov af
22de Mai I 87 S omhandlede Art, have at udrede
en A fgift til Bykassen af fra 5 til 20 Kroner
efter Magistrats og Formands kabs Bestemmelse
for hver Forestilling.
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Fritag else herfor kan dog meddeles af Magistrat og Forma ndskab .
Afgifterne, der maa erlægg es forud til Politiadjutanten, bliver ved Udgan gen af hvert
Fjerdi ngaar at tilstille Kæmn eren.
~

Ellev te Kapi tel.
Om den offentl ige Renlig hed .
§

79.

Enhve r, der eier Grund eller Bygni ng, som
støder til offentligt Fortog , er pligtig til at besørge samm e feiet udenfo r sin Eiendo m.
Fremd eles er Enhve r, der eier Grund eller
Bygni ng til offentlig brolag t Gade, pligtig til at
besørg e Ga defeiningen udenfo r sin Eiendo m i
Gader ne indtil Midten af Kjøreb anen og paa Al
mindin g eller aaben Plads indtil 6 1/ , Meters Afstan d
fra sin Grund , Fortog ets Bredd e iberegnet.
Til Feinin gen hører ogsaa Rengjørelse af
Rende stenen med de deri anbrag te offentlige eller private Rister for Kloakslug samt Bortskaffelse af det paa Gaden i Rende stenen og paa
Fortog voxen de Græs.
Renho ldelse af private, aabent liggen de Veie,
paalig ger Eierne af de Grunde, der benytt e
samm e.
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H vor Gadefeiningen efter det F orega aende
ikke paahv iler vedko mmen de Grund eiere foranstaltes og bekos tes den af det Offentlige.
80.
F eining foretages minds t 2 Gang e om
U gen paa de Dage, som af Politiet bestemmes,
og ellers, naar særeg ne Omst ændig heder gjøre
det nødve ndigt. Gader og V eie, hvis V edligeholdelse ikke er overta get af Komm unen, skulle
med tilhørende Forto g, Rendestene eller Grøfter
af vedko mmen de Eiere renholdes og oprenses,
saa ofte de af Politiet derom erholde Tilsigelse.
§ 8r.
Det Sammenfeiede maa ikke kastes i Kjøreban en, men skal bortføres umidd elbart efter
tilend ebrag t Feining. Feinin gen maa være sluttet og Bortførelsen foreta get - i Sommermaaneder ne inden Kl. 10 Aften og i den øvrige Tid
af Aaret , inden Mørk et falder paa.
I tørt Veir uden Frost oversprøites Forto g
og Gade saa tilstræ kkelig t med Vand , at Feininge n ikke foraar sager Støv.
Med Hensy n til Kloak slugen e maa det paasees, at der ikke ved F einingen tilføres dem
faste Urenl ighed er eller om Vinte ren fast Sne
eller Is, samt at Rister ne holdes aabne, saa at
Vand et fra Rende stenen har frit Afløb.
§ 82.
aar Hus- eller Grundeier har anbra gt
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Dæks ler over Rend esten en ved offentlig Gade, skal
han sørge for deres V edligeholdelse og paase
,
at de slutte nøie og ligge fast, og derso m de
i
Tilfæ lde af Regn , Tøve ir eller af anden Aarsa
g
ere til Hind er for Vand ets frie Løb, skal han
foran stalte dem aftag ne og igjen paala gte, saasn rt det kan ske uden at hindr e Vand løbet .
Priva te Kloak ledni nger og Afløb srend er
samt deres Slam kister skulle opren ses og eftersee s mind st 2 Gang e aarlig, nemli g for I ste
Mai og før I te Okto her.
V ædsk er, som udbre de Stank , maa ikke
ledes ud i aaben Rend esten .
§ 83.

aar Sne er falden, skal den, hvem Feininge n paahv iler, ryddi ggjør e Forto g og Rende:s
sten for samm e· ligeledes har den F einingsplig•
tige, naar det af Politi et paaby des, at bortskaffe
Sne fra Husta ge, der vende mod offentlig Pas•
sage, samt at bortfø re Svul (Is) af Forto g og
Rend esten .
Det Borts kaffe de kan efter Politiets Bestemm else enten udjæv nes over Kjøre banen eller
henlæ gges langs Rend esten en, indtil Politiet paabyder dets Bortførelse.
Ophu gning af Sne og Is paa offentlig Gade
skal den F eining spligt ige foretage, naar det af
Politi et paaby des, og i den af samm e foresk revne
Orden . U den saada nt Paabu d maa det ikke
ske. Det Ophu gged e skal strax bortføres.
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§ 84.

Sne og Is maa ikke fra Gaardsplads, Tomt
eller Have kastes ud paa offentlig Gade eller
henbringes andetsteds end til de dertil anviste
Steder.
§

85.

Politiet kan i Sygdomstilfælde meddele Titladelse til midlertidig at belægge med Halm en
saa stor Strækning af offentlig Gade, som efter
Omstændigh ederne ansees fornøden. Belægningen
skal fornyes eller borttages, saasnart det af Politiet forlanges.
§ 86.

Ved de offentlige Vandposter maa Klædeikke foregaa, Kjøretøi maa ikke vaskes
skylles paa offentlig Gade. Vand maa
udledes eller udskylles over offentlig Gade,
kun gjennem de dertil bestemte Afløb.
Vinduer maa ikke atskylles utlover Fortog
uden i Tidsrummet fra KL I I Aften til Kl. 9
Morgen. V ed Afvaskning af Bygningsfai;;:ader ud
til offentlig Gade bliver til Advarsel for de Forbigaaende at anbringe Afvisere i Overensstemmelse med, hvad i § 28 er foreskrevet.
vask
eller
ikke
men

§ 87.
V ogne, der bruges til Kjørsel:af Gadeskarn,
Affald fra Husene eller anden Urenlighed, Jord,
Sand, Stenkul, Kalk, Kalkgrus og lignende,
skulle være tætte, saaledes at Intet spildes un·
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der Kjørselen. Ved Kjørsel af ulæsket Kalk
skal derhos Vognen være forsynet med Laag
eller andet forsvarligt Dække.
ivled Hensyn til Transport af atterenovation og Gjødsel forholdes overensstemme nde
med Reglement for Bergens Renovationsvæ sen,
ndfærdiget i Henhold til de ved Kgl. Resolution
af 24de Januar 1865 og 8de Juni 1881 approberede
Sundhcdsfor krifter.

Tolvte Kapitel.
Angaaende Afgifter af visse Næringer.

§ 88.
Fra den Tid, nærværende Vedtægt træder
i Kraft, skulle efternævnte r ~æringsdrivende erIægge i særlig Afgift til Bykassen :
A. De, som søge Erhverv ved U dlaan paa 80
Kr. og derunder mod haandfaaet Pant eller
ved Kjøb af rørligt Gods mod Gjenløsnings•
ret, forsaa vidt Kjøbesummen ikke overstiger
den anførte Grændse - 100 ifr. aarlig.
B. De, som holde Sangerhus, 200 Kr.
C. De, som holde offentlig Dans :
I) for hvert almindeligt Bai fra JO til 40 Kr.
2) for hvert Kostumebal 50 Kr.
3) for hver Maskerade 100 Kr.

-44 D. De, hvem der til Udøvelse af deres Bedrift
anvises P]ads paa Byens Torve, Almindinger eller andre offentlige Pladse og Gader
enten under Stævnen eller for en længere
Tid udenfor Stævnen :
I) V ognmænd til Befordring af Personer:
for hvert Kjøretøi 10 Kr. aarlig.
2) V ognmænd til Befordring af Gods og
Varer:
·
for hvert Kjør~tøi 5 Kr. aarlig.
3) Slagtere og andre Kjødhandlere 50 Kr.
aarlig.
4) Smør- og Ostehandlere samt andre Fe. devarehandlerc for Iste Maaned, de in. dehave Pladsen, 5 Kr., hvilken Afgift
stiger med 2 Kr. for hver Maaned, hvori
de i samme Aar indehave Plads.
5) Andre Handlende :
a) udenfor Stævnen 5 Kr. aarlig.
b) under Stævnen:
I. for U dsalgsbod af sædvanlig Størrelse og indtil I 2 m 'l Grundflade
IO

J(r.

for Udsalgskister 5 Kr.
3. andre Udstillere for hver 0,5001 2
udvist Plads I 5 Øre .
Erholder nogen af de ovenfor i oenne §
nævnte Næringsdrivende, for hvem Afgiften er
bestemt aarlig, Bevilling meddelt i Aarets Løb,
beregnes Afgiften for det hele Aar, hvis Bevil::
lingen udstedes før Iste· Juli, men kun for det
halve Aar, hvis den udfærdiges senere.
2.
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,De

ovenfor under D. Post 4 maanedlig bestemte Afgifter beregnes for en hel Kalendermaaned, og Pladsen ansees benyttet uden Af- ·
brydelse i hele den Maaned, hvorfor Betaling
beregnes. Magistrat og For·mandskab er forøvrigt enten paa Grund af Vedkommendes Fattigdom eller fordi det ansees ønskeligt midlertidig
at opmuntre en given Bedrift berettiget til at
indrømmc de under Litr. D. nævnte Næringsdrivende afgiftsfri Plads.
·
Jærværende § kommer ikke til Anvendelse
paa Norges Bank, Bergens Sparebank, Skilling~
banken, Privatbanken, og Kreditbanken, forsaavidt disse Indretningcrs Virksomhed maatte gaa
ind under den under Litr. A. givne· Bet~gnelse .
4

.

'

§ 89.
Den Bevilling, som de i foregaaende § omhandlede Næringsdrivende skulle erhverve af Politiet, meddeles ikke for længere ·Tid end et Aar
ad Gangen, men kan for saadant T-idsrum igjen
fornyes ved Paategning.
Den skal derhos indeholde, at Politiet, -naar dett~ tinder, at Bevil- ·
lingen misbruges, strax kan tilhagekalde den,
samt at den i intet Tilfælde kan overføres paa
nogen anden ..
§ ;90~-

Den aarlige Afgift erlægges forskudsvis i :i
Terminer, hver Gang in.e d det Halve, den en
Halvdel, ved Bevillingens Udfærdigelse eller Eornyelse og den anden Halvdel inden
dgangen

1!

af den paafølgende Juni eller December Maaned.
De maanedlige Afgifter efter § 88 D 4 erlægges forskudsvis for hver Maaned. Hvis Afgiften ikke i rette Tid erlægges, bortfalder Bevillingen, uden at Vedkommende fritages for Afæringens Ophør formedelst
giftens Udredel~e.
Dødsfald, Bevillingens F orbrydelse eller andre
Grunde bevirker ingen Tilbagebetaling af eller
Fritagelse for den løbende Termin. Danseværters Afgift for de almindelige Baller, hvis Størrelse inden de ovenfor fastsatte Grændser af Politimesteren maanedlig bestemmes særskilt for
hvert Lokale, erlægges ved hver Maaneds Udgang, forinden noget nyt Bal i den følgende
Maaned afboldes. Afgiften af Kosturneballer og
Maskerader Iigesom alle Afgifter vedrørende
Stævnen indbetales ved Tilladelsens Meddelelse.
Samtlige Afgifter indbet'lles til Politiadjutanten,
som for hvert Fjerdingaar har at aflægge Regnskab og samtidig at tilstille Kæmneren de i
samme Tidsrum opbebaarne Afgiftsbeløb.
§ 91.

De i § 88 Litr. A. nævnte Næringsdrivende
skulle være forpligtede til angaaende de dersteds
omhandlede Transaktioner at føre en af Politikammeret pagineret og autoriseret Protoko(, hvori
samtlige Laan og Kjøbslutninger indføres i tidsfølgende Orden under Angivelse af Datum, Laan ·
tagerens eller Sælgerens folde Navn og Bopæl,
Laanets el1er Kjøbesummens Størelse, Pantsæt-
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ningens eller Handelens Gjenstand, de betingede
Renter og Laanets F orfaldstid.

Trettende Kapitel.
Forskjellige Bestemmelser.
§ 92.

Politiet kan med Samtykke af Magistrat og
F ormandskab bestemme - være sig for det
hele Byterritorium eller kun for enkelte tættere
bebyggede Dele af samme - , at saadan Bedrift, som ved den Støi, den foraarsager, er
egnet til i høi Grad at forulempe de Omboende,
saasom Kjedelklinkning, vis~e Slags Bødkerarbeider og deslige, ikke maa øves i Tiden fra
Kl. IO Aften til Kl. 6 Morgen.
Dampskibe, som befinde sig tilanker paa
Vaagen eller ligge fortøiede ved Brygge indenfor Moloen, maa i den nævnte Tid af Døgnet
ikke benytte Damppiben til Signal for Afga~g
eller i andre Seiladsen uvedkommende Øiemed.
§ 93.

Det skal være Politiet over1adt at forsyne
Personer, som paa offentlig Gade eller Brygge
søge Erhverv ved i en eller anden Henseende
at tilbyde Publikum sin Tjeneste, med Skilt

~

eller andet M~rke til Tegn paa, at de dertil af
Politiet er godkjendte, og· med den Følge, at
Personer, som uden Berettigelse benytte saadant
Mærke, derved forfalde i Straf for Overtrædelse
af denne V edtægt.
·
Politiet har at udfærdige de nærmere Bestemmelser og Regler, der findes fornødne til
Ordningen af den i denne nævnte Bedrift, dog
med den Indskrænkning, at de nødvendige Taxter fastsættes af Magistraten og Formandskabet i
Forening med Politimesteren. Overtrædelse af
de i Medhold heraf trufne Bestemmelser ansees
om Overtrædelse af denne Vedtægt.
§ 94.
De af Politimesteren ansatte Fløtmænd ere
eneberettigede til mod Betaling at forrette al
den Fløt, om falder ved de Trapper eller Brygger, ved hvilke de ere ansatte, samt at befordre
Reisende og Passagergods fra de paa Vaagen
liggende Dampskibe.
T axt for Fløtmændenc fastsættes overensmende med 93.
§

95.

Hus- og Grundeiere ere personlig ansvarlige for Opfyldelsen af alle dem som saada.nne
ifølge denne V edtægt paahvilende Pligter og
skulle ikke kunne undskylde sig med Forsømmelse fra deres Eolks1 eller Leieres Side. Saafremt imidlertid vedkommende, Hus• eller Grundeier har beskikket en i Byen bosat og af P.oli-

-49tiet godkjendt Mand, der i alle eller enkelte
Eiendommen vedkommende, af denne Vedtægt
Bestemmelser opstaaende Forhold, kan træde i
Eierens Sted overfor Politiet og det Offentlige,
og som dertil har erklæret sig villig, gaar Ans aret over paa denne. Skulde den Mand, der
af Politiet er godkjendt gjentagne Gange gjøre
sig skyldig i Forsømmelse, kan Politiet bestemme,
at Ansvaret atter gaar over paa Eieren.
§ 96.
Naar Nogen undlader, hvad der ifølgedenne V edtægt paahviler ham, kan Politiet foranstalte det Pligtige udført eller træffe fornøden
Foranstaltning til at forhindre, at Forsømmelsen
afstedkommer Skade. Omkostningern e herved
blive ligesom de Omkostninger, der foranlediges
ved Foranstaltninge r, som af Politiet træffes for
at forhindre forberedte eller standse endnu ikke
fuldførte Handlinger, der ved Vedtægten ere
forbudne, eller for at rydde afveieh Ulemper,
der ere foranledigede ved Brud paa denne V edtægt, at udrede af den Skyldige.
§ 97.

Overtrædelser af nærværende Vedtægts Be·
stemmeiser, der ikke straffes efter Lov af 22de
Mai 1875 §§ 3 og 51 blive ifølge Lov af 17de
Juni 186g sammenholdt med Lov af 26de Mai
I 8 66, indeholdende adskillige Bestemmelser om
Politivæsenet i Christiania § 51 saafremt Tilfældet ikke gaar ind under noget strængere Straf-
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febud, at anse med Bød er fra 2 til 800 Kroner.
Til saadant strængere Straffebud henregnes ogsaa den bestaaende Politilovgivning, forsaavidt
samme hjemler Adgang til for nogen i nærværende Vedtægt omhandlet Forseelse at anvende
for Børn Ris og for V oxne høiere Straf end
Bøder. Bøderne, der indtil anderledes af Kongen bestemmes, tilfalde Politikassen, indtales
efter forgjæves af Politimesteren skeet Forelæg,
ved Politiret.
§ 98.
~ærværende Vedtægt træder efter erholdt
kongelig Stadfæetelse i Kraft den 1 ste April 188 3.
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Pas sus sku lle hera. § 30 den s 4dc og 5tc
efte r lyd e:

L Taar det er mørkt, skulle Hjulredskab til
Personbefordring og firhjulede Transport•
vogne, der fæi-des paa offentlig Gade, være
forsynede med 2 Lygter, en paa hver Side.
Det samme gjælder om Slædevogne paa
Vinterføre.
Vogne, der benytte Holdeplads, skulle
have sit Nummer anbragt paa Lygternes
Glas .
b. § 45 skal herefter lyde:
Naar Kjør, Faar, Gjeder eller Svin drives i Flokke eller enkeltvis paa offentlig
Gade, maa dette kun ske under tilbørligt
Cpsyn. Ox:er maa ikke drives, men skulle
ledes enkeltvis af 2 vox:ne Mandspersoner
og i forsvarlig Grime eller Toug samt med
Fodband anbragt paa den Maade, som Politiet maatte foreskrive.
Gjennem Strandgaden maa Ox:er, Kjør
og Svin ikke føres .
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