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Første Kapitel. 
Om Iagtta 0 ·elsc af Orden og Velanstændio-lJed paa Gaden m. V. 

§ I. 
Paa offentlig Gade (hvorunder i denne Vedtægt ogsaa indbefattes Smit, Smug, Søgaard, Brygge, V eie, Almindinger og Pladse, der ere aabne for almindelig Færdsel) maa ikke Opløb eller Sammenstimlen af Folk finde Sted, hvorved den offentlige Orden forstyrres eller Færdselen " hemmes. 

§ 2. 
1 r aar mange Mennesker samles paa offentlig Gade ved Indgang til Billetudsalg, Forlystelsessteder eller ved andre Anledninger, skulle de rette sig efter Politiets Anvisning til Ordens Overholdelse. 

§ 3. 
Møden de paa Gade eller Fortog skulle vige 

1
• af til hø ire. 

V ed Benyttelsen af Fortog bør helst det vælges, hvor man har Kjørebanen paa sin venstre Side. · 
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§ 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 forstyr
res eller de Forbigaaende eller Omboende for
ulempes. Dog kan Politiet under særegne Om
stændigheder 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 Tilla

deise krybe op paa Vogn eller andre Kjøretøier 
eller til saadanne fastgjøre Haandvogne, Kjælker 
{Krybber) eller andet lignende. 

At hænge sig bag paa Kjøretøier er under 
alle Omstændigheder forbudt. 
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§ 8. 
Inden Byens Grændser maa Ingen uden 

særlig Tilladelse af Politiet skyde med Kanon, 
Gevær, Pistol eller lignende Skydevaaben. Fra 
dette Forbud kan dog ved Beslutning af Kom
munebestyrelsen undtages de Strækninger af 
Byens Territorium, hvor det uden Fare for <.len 
almindelige Sikkerhed 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, 
Fyrværkerisager eller andre exploderende Gjen
stande afbrændes paa Vaagen indenfor Moloen, 
·inden den bymæssigt bebyggede Del af Byen 
eller forøvrigt paa offentlig Gade eller udover 
amme. 

Ved Mineringsarbeide inden Byens Terri
torium maa tilbørlige Forsigtighedsregler iagt
tages. 

I Byens Udmark og de til Træplantnings
selskabet overdragne Strækninger maa ingen
steds optændes Ild uden Politiets Tilladelse. 

§ 9 • 
. Ingen maa paa o_ffentlig Gade rende paa 

KJælke (Krybbe), gaa paa Skøiter eller Ski, 



-6-

gjøre el er benytte ~kridebane, spille Bold, Klink, 
trille Tøndebaand eller løbe med Drage. Ligc
saa er enhver anden Leg eller Spil forbudt, som 
er til Hinder for Færdselen. Politiet kan dog 
tillade saadant paa enkelte Steder und1;r Iagt
tagclse af de Forsigtighedsregler, 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 
Velanstændighed 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 uanstæn
dige Ord eller Lader, ved uanstændig Blottelse 
af Legemet, ved at lade Vandet paa upassende 
'teder, ved Anbring -Ise c1f uanstændigc Tegnin

ger eller Skrift eller paa anden Maade. Utug
tige Billeder ell r Figurer maa Ugesaalidt som 
Bøger eller Blade af usædeligt Inåhold paa of
fentlig Gadc falbydes eller i Vinduer dkr andet
steds 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 an
den b rusende Drik maa ikke finde Sted paa 
offentlig Gade eller i Baad eller i anden aaben 

-- --- -
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Farko t, henliggend ved lminding eller hrygge, 
der er aab n for almindelio- Færd ·el. Dog- Iran 
Politiet herfra gjøre Undtagel e for enkelt ~ 11-

ledning. 
Den, der vea sin Adf, rd tydelig gi rer til 

kj 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 
maa Bybud, Sjouere ellei· ndre, der paa of
fentlig Gade tilbyde Publikum d re Tjcncst , 
kun have Tilhold paa de af Politiet dertil anvi
ste teder. De maa ikke op tille sig i Klynger 
eller paa and n Maade hindre Færdselen, ei hel
ler vise Paatrængenhed. U den T ed}·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.· · 
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eller stiile sig i Klynge paa saadan Maade, at 
Færdselen derved hindres eller besværliggjøres. 

Ingen maa paa off entligt Fortog bære, trække 
eller paa anden Maade føre med sig Gjenstande, 
der ere til Hinder for Færdselen, eller som ud
sætte de Forbigaaende for Skade eller Ulempe, 
saasom større Byrder, Kurve, Kasser, Haand
vogne, Slæder, Kjælker. Trillebører, Dragkjærrer 
og desl. Dog kunne Vogne eller Slæder med 
Børn trækkes paa Fortog, naar det sker saale
des, at Færdselen derved besværes saa lidet som 
muligt. 2 eller flere deslige Vogne eller Slæder 
maa ikke trækkes ved Siden af hinanden. For
anstaaende Bestemmelse skal ikke være til Hin
der for den paa Tydskebryggen nødvendige 
Hjulbaaretrilling og Tønderulling; dog maa Tøn
den 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 Perso
ner, 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 Færd

selen, maa hensættes eller henlægges paa For
tog eller andetsteds paa offentllg Gacle. Dog 
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skal, naar ingen anden Plad · haves, Af- eller 

Paalæsning af Varer eller Andet kunne ke paa 

de nævnte teder, naar den foretages med saa 

Eden Ulempe for Færdselen som muligt og In

tet bliver liggende i længere Tid end høi t for

nødent. Fraspændtc Vogne saavelsom Haand

vognc maa ikke uden ærlig Tilladelse af Poli

tiet henstaa paa offentlig Gade i længere Tid, 

end der behøves til deres f- eller Paalæ 'ning. 

' 16. 

Dd er forbudt paa offentlig Gade at fore

tage noget Slags ... rbeide, hvorved Færdse

len hemmes eller de F orbigaacnde udsættcs for 

Fare eller Ulempe, saasom at sage eller hugrre 

Tømmer 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 Gaardsplads dier andet pa -

::;ende Rum mangler og Politiets Tilladelse der

til i hvert enkelt Tilfældc erhverve '. I 'aadanne 

Tilfælde skal V eden henlægges paa Kjørebanen 

ordentlig op tablet lang, med Rcndestcnen o 

klods ind til denne, eller - i fornødent Fald -

et Stykke ind paa Fortoget, dog saaledc , at Færd

selen paa dette ikke derved spærres for Gaaende. 

Sagningen og Kløvningen skal foregaa paa Kj -

rebanen ved iden af Vedstablen, og Bortbrin

gelsen skal udførcs aa hurtigt som muligt l n · 

der Iagtta else af tilbørlig For igtiahed, for ikke 

at forulempe de F orbigaaendc eller be være 

Færd elen mere end nødvend1 t. Veden naa 
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ikke fra Kjørebanen k · stes over Fortog ind 
gjennem Kj, ldervindu eller anden abning. I 
~ trandgaden mellem Torvet og Petanebryggen 
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 Bestemmeis r, som 
Politiet maatte o-·ve til For byggels af ,'are f, r 
de Forbigaacnde. 

T~pper og , cngl-læder maa ikke udbankes 
eller udluftes eller Tøi ophænge: til Tørring- paa 
ff entlig Grund uden pa, de t der, .~om P0li• 

tiet maatte anvise til d tte Brug-. 
Ynu:-;ning af V ul paa ofLntlig (;ad· tilla

des iHæ. 

:,, 17. 
\ indusmarh:.,er sh1lle v..ere for· arlig b -

fæstede og anbragte i saadan I I ide, at deres 
Underkant 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\f orgcn 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 J" .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 Lei-
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ligheder helt ell r tildels forbyde Kjorsel i en

k ~Itc Gader. 

Tredie Kapitel. 

Om Foranslaltni11°·e1 til Afværgel c af Fare under 

den offcntJiae FærdseJ. 

~ 19. 

1 ◄ orælclre eller andre r cd kommende cre 

pligtigc til at sørge for, at smaa Børn, der cre 

under deres V arctægt, paa off cntlig Gade ere 

under tilbørhgt Tilsyn. 

~ '.20. 

, ar der i eller ved offentlig .rade skal 

foretages Gravninger eller andre . rbeider, 

som kan være til Hinder for Færdselen eller 

gjøre denne usikhr, skal skriftlig Anm ldelse 

derom betimelig skc til Politiet, som for Til

fælcl t bestemmer, om, i hvilhn Udstrækning 

og hvorlede den paagjældendc trækning bli

ver at holde afspærret Ansees Afs 1ærrinrr ufor

n el ·n, maa Arbeidet udfores saalcdc , at Færd

selcn saav 1 for Kjørende som Gaacnde iHce 

derved i 1.wg ·n Tid unødig hindres. 
Aabnedc Grøfter skulle snarest mulirYt till·a

sk , udfyldes, stampes og jævnes, saalængc til 

V · idækkct over samme kommer i den Stand, 

om det havde for Gravningen. 
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Fra Mørket falder paa og indtil det bliver 
lyst om Morgenen, skal der være anbragt Lyg
ter saavel ved Afspærringen som ved aabne 
Grøfter eller Ansamlinger af Jord, Grus, Sand, 
Sten og deslige, som er foranlediget ved Ar
beidet 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 skrift
lig Anmeldelse til Politiet, for at dette kan paase, 
at der anbringes Plankeværk eller anden Ind
hegning samt Skjærme, som hindre Bygnings
materiel 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 saa
vidt 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 . el
ler andre flytbare Stilladser, som fikke i længere 
Tid hindre Færdselen. 

§ 22. 

Stilladser og Løbebroer, som anvendes un-
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der Bygningsarbeider, skulle være af tilstræk

kelig Styrke samt paa den ud\·endige Side for

synede med forsvarligt Brystværn og Stillad

serne tillige med mindst 40 Centimeter høie 

Vanger. 
Løse Stiger, der benyttes til Arbeide paa 

en Bygnings udvendige Side, skulle være af 

fornøden Styrke. 
For Overtrædc\;~ ,..f de i denne .' indeholdte 

Bestemmelser straffes den Haandværker eller 

Anden, der forestaar det paagjældende Arbei

des Udførelse, eller, saafremt han ikke opgives 

af Eieren, denne selv. 

§ 23. 

aar Bygning, Mur, Plankeværk eller an- · 

det saadant Hegn findes i saa brøstfældig Til

stand, at der er Fare for Nedstyrtning, kan Po

litiet paalægge Eieren inden en af det fastsat 

Frist at træffe de Foranstaltninger, der maatte . 

anseei fornødne for at forebygge Ulemper eller 

Fare for de Forbigaaende. 
' • § 24. 

Blomsterpotter eller andre løse Gjenstande, ' 

der ved at falde ned kunne bevirke Skade, 

maa ikke opstilles eller ophænges paa Tage, 

Tagrender, aaone Altaner, Bygningers Yder

sider, Mur, Plankeværk eller Stakit eller i 

aabne Vinduer eller Luger, medmindre de ere 

forsvarlig fastgjorte eller paa anden Maade sik-

rede mod edfald. 
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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 forsvar
lig Stoppeindretning ~ · 

~ 27, 
Kjældernedgange, som springe frem i of

fentlig Gade, skulle være forsynede med forsvar~ 
ligt mindst 80 Centimeter høit Rækværk af Jern 
paa Siderne. aar de ikke benytte , skulle de 
der hos enten lak es med Port af samme Høide som 
Rækværket eller holdes overdækkede med so• 
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lide Jernrister eller Lemmer lige med l◄ ortogets 

Overflade. Forsaavidt Kjældernedgange holde , 
aabne, naar det er mørkt, skulle de være op
lyste. 

Kjælderglugge eller Lysaabninger, som 
maatte tillades at stikke frem i offentlig Gadc, 
sl:ulle stedse holdes overdækkede med olide 
Jernrister, Lemmer eller Patentglas lige med For
togets Overflade. 

F oranstaaende Bestemmelser komme ogsaa 
til Anvendelse paa Kjældernedgange, Kjælder
glugger og Lysaabninger, som allerede fore-
findes. · 

28. 

aar Op- eller r edheisning af Varer 
eller Andet, Rensning ~f Tage eller Tagrender, 
Maling eller Oppudsning af Huse, Istandsæt
telse af Tage eller andre mindre betydelige 
Bygningsarbeider foretages udover eller ud til 
offentlig Gade, skal der til Advarsel for de For
bigaaende langs H usvæggen paa forsvarlig Maade 
udsættes en eller flere Afvisere for at angive, at 
Færdselen sammesteds er forbunden med Fare 
eller Ulempe. Afvisere maa ikke anbringes læn
gere frem paa Fortoget eller henstaa længere 
end nødvendigt for vedkommende Arbeide. 

29. 
Politiet er· berettiget til at forbyde Færd

sel paa Is paa de inden Byen liggende eller 
tilgrændsende Fjordbugter, Vande og Damme, 
naar Isen ikke ansees for fuldkommen sikker. 
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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, nær
Yærende Vedtægt er traadt i Kraft, maa Byens 
Indvaanere til Kjørsel i Byen kun benytte Hjul
redskab 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 ndta
gelser fra denne Regel af Hensyn til Transpor
tens Beskaffenhed eller særegne Omstændigheder 
forøvrigt kunne finde Sted 

Ethve1t Kjøretøi, som udleies til Personbe
fordring, 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, Ar
beidsvogne og Arbeidss]æder, der benytte Hol
deplads. 
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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 Slæde
vogne paa Vinterføre. 

Vogne, der benytte Holdeplads, skulle have 
sit Nummer anbragt paa Lygtens "Glas. · · · 

Slæder til Befordring af Læs paa -~ommer
føre 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 saale

des 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 He
ste, 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 ælt-

2 
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ning eller for at det Paalæssede falder af, eller 

at der iøvrigt ved Kjørselen bevirkes Skade eller 

Ulempe. 
Aflæsning af en Del af Lasten for at komme 

over et enkelt tungt Sted maa ikke ske uden 

paa de af Politiet dertil anviste Steder. Dc.t 

Aflæssede maa ikke henligge længere end høist 

fornødent. 
At læsse Tømmer, Planker, Bord eller an-

dre lignende Materialier paa Kjærre eller V ogne 

paa saadan Maade, at Materialierne komme til 

at berøreHesten eller slæbe paa Jorden eller 

indtage st~rre Bredde end Kjøretøiets, er forbudt. 

Borttager Læsset paa en Haandvogn den 

frie Udsigt, maa den ikke skyves, men trækkes. 

§ 33. 
Ingen maa betro forspændt Kjøretøi eller 

Hest til ~ ogen, som er drukken eller som 

af andre Grunde maa antages ikke at være 

istand til at stvre Hest. Den, der betror Hest 

til r ogen, som er yngre end r 5 Aar, straffes 

for de Overtrædelser af nærværende Vedtægt, 

som af denne maatte begaaes. 
§ 34. 

Den, der under Kjørsel paa offentlig Gade 

fører Tømmen, maa ikke slippe denne af Haan

den · heller ikke maa han føre den gaaende paa 

Fortog eller staaende i Vognen. 
Stadig Rykken med Tømmen, hensynsløs 

Pidsken paa Hesten, utilbørlig Smelden med 

vøbe og Slaaen efter andre Heste er forbudt. 
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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 om
kring 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 Me
ter 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 al

tid 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. 

Forspændte Heste) som ikke kjøres af sær• 

kilt Kjørekarl, skulle altid være forsvarligt bundne 

til det forangaaende Kjøretøi eller ved Tømmen 

føres af den, der kjorer dette. 

36. 

Kjørende og Ridende skulle holde sig paa 

de til saadan F ærd el bestemte Strøg af of

fentlig Gade og maa ikke komme paa Fortog 

eller Gangsti. De kulle i Regelen holde sig til 

den Side af Gade eller Vei, som er paa deres 

høire Haand. aar de møder andre Kjørende, 

skal de hver især vige af tilhøire i Regelen med 

halvt Spor. 
Tomme V ogne vige med fuldt Spor for 

belæssede, om Pladsen tillader det. Kjørsel forbi 

en forankjørende Vogn sker tilvenstre. 
I Gade, der er saa trang, at to Vogne ikke 

kunne passere hinanden, maa ikke kjøres ind, 

før Kudsken har overbevist sig om, at Veien 

er fri. I trang Gade skal tom Vogn, naar den 

møder belæsset, holde stille ved Rendestenen 

tilhøire, saalænge til den belæssedc er passeret. 

Kunne de ikke komme forbi hinanden, skal den 

tomme rygge tilbage. 
§ 37. 

Ingen maa kjøre eller ride imod eller ind 

Troppeafdelinger, Ligtog 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 en
hver Kjørende, Ridende eller Gaaende forpligtet 
til hurtigst muligt at vige dem Pladsen, saasnart 
der fra dem gives Hornsignal. 

§ 39. 

1 aar flere Vogne ere i Følge, maa Or
denen mellem disse bibeholdes. Vil en af 
dem stand e, skal Kudsken tilkjendegive dette 
for d Efterfølgende ved at række Pidsken i Vei
ret. Stand ningen maa ikke ske pludseligt, meµ 
lidt efter lidt. Standsning i Gade bør altid ske 
saa nær Rendesten som muligt. Skal der stand
ses paa venstre Side af Kjørebanen, maa der 
ikke V1ges over til denne Side, før det . er nød
vendigt. Hvor der allerede holder en Vogn i 
Gaden, maa ikke standse paa den anden Side 
af denne, medmindre Kjørebanen er tilstrække
lig bred til at tillade Gjennemfart for Andre. 

Naar Vogue ved Bryllupper, Begravelser, 
Theaterforestillinger, Concerter. Baller eller ved 
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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 Petaneb1yg
gen, men skulle kjøres hen paa Almendingernc. 

Er Jernbaneovergang lukket ved Barriere, 
eller er Togets Ankomst signaliseret, skal der 
standses mindst 25 ··1uidt fra Banelegemet og 
Togets Ankomst og BarrLrens Aabning op· 
pebies. 

§ 40. 

Paa offentlig Gade eller i Portrum, Gaarde 
eller deslige Steder, der have aaben Udkjør
sel 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 hen
staa længere end høist ro Minutter paa offent· 
lig Gade uden Bevogtning. 

§ 41. 
atterenovation 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 for
svarligt bundne. Herfra undtages de i Fjeldene 
værende Markstrækninger, 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 kjø

res fraspændt paa offentlig Gade, skal være 
forsynet med Bidsel eller Hovedlag. Naar He
sten ledes eller kjøres, maa det ikke ske hurti
gere end i smaat Trav. Det samme gjælder, 
naar der rides med Haandhest. 

§ 45. 
Naar Kjør, Faar, Gjeder eller Svin dri

ves 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 Poli
timesteren 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 nærmere Bestemmelse holde saa

danne Hunde bundne eller forsynede med for

svarlig Mundkurv. Det samme gjælder om 

Hunde af usædvanlig Størrelse samt Hunde, som 

Politiet af Hensyn 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 Paasyn anfalder Nogen. Det er ligeledes 

forbudt at tirre Hunde eller hidse dem sammen 

paa offentlig Gade. 
§ 49. 

Tisper maa i Løbetiden holdes inde. Fra 

Kl. I I Aften til Kl. 5 Morgen er det forbudt 

at lade Hunde løbe udc, naar de ikke ledsage 

Nogen. Overtrædes foranstaaende Bestemmel

ser, kan Politiet foranstalte Hunden optagen og 

i offentlig Blad fremlyse den, samt hvis ingen 

Eier inden 6 Døgn indløser den, lade den sælge 

eller dræbe. 

Sjette Kapitel. 

Om Fredniug af offentlige Iodretniogcr m. V. 

§ 50. 
Det er forbudt at flytte eller borttage, 
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skjære eller ridse i, skrive, male eller tegne 
paa1 bøie eller løsrive eller paa anden Maade at , 
beskadige eller besudle de til offentlig Nytte 
eller Prydelse bestemte Indretninger eller Gjen
stande, saasom Statuer, Springvand, Vandposter 
eller Brønde, Pissoirer, Gadelygter, Bænke, Ind
hegninger og deslige. 

Det samme gjælder den til offentlig Gade 
stødende Del af Hus, Mur, Plankeværk, Port 
eller andet saadant. 

Ingen Uvedkommende maa klatre opad Te
lefon- eller Telegraf-Stolper, kaste efter dertil 
hørende Traade eller forøvrigt beskadige dertil 
hørende Indretninger. 

§ 51. 
Ingen maa uden Veibestyrelsens Samtykke 

opbryde Brolægning eller foretage nogen Grav
ning 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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Beskyttelse anbragte Indretninger cl1cr klatre op 

i Træerne. Det er ogsaa forbudt at afplukke, 

borttage eller beskadige de i offentlige Anlæg 

værende Frugter, Blomster eller Planter, at hen

kaste eller henlægge U rcnlighed, Papir eller an

det saadant i deslige Anlæg eller paa anden 

Maade besudle dem. I offentlige Anlæg maa 

Ingen gaa uden i de dertil bestemte Gange eller 

tage Sæde udenfor dis. e . 

. 54. 
Ingen maa sidde paa, bestige, stige over 

eller beskadige de ved offentlig Gade eller om 

offentligt Anlæg anbragte Hegn. 

~ 55. 
Paa Kirkegaard maa ingen Legen eller an

den med Hensyn til Stedet upa sende Opfor el 

finde ted. 
Ingen maa trænge ind paa Kirkegaard til de 

Tider, da Adgangen holdes lukket, eller paa 

Kirkegaard gaa udenfor de afstukne Gange, 

stige over Indhegningcr, beskadige Træer, Blom

ster eller andre V æxtcr eller paa nogen Maade 

beskadige eller besudle Gravsteder eller andre paa 

Kirkegaarden værende Anlæg. 
Mindre Born maa ikke komme paa Kirl·e-

gaard uden i Følge med og under Opsigt af 

Vo.-ne. 
Det er forbudt der at medtagc Hunde. 

R 56. 

De i dette Kapitel indeholdte Bestenund~er 
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gjælde for Tilfælde, der ikke gaa ind under den 
almindelige Straffelov. 

Syvende Kapitel. 

Om Opslag af Bekjendtgjørelser og Skilter amt 
om Udslilling af Varer. 

§ 57. 
Det bestemmes af Magistaten, paa hvilke 

teder Opslag af Bekjendtgjørelser fra Øvrighe
den eller andre offentlige Myndigheder skal 
finde Sted. Disse Bekjendtgjørel er anbringes 
paa Tavler, der anskaffes og vedligeholdes for 
Kommunens Regning. 

Bekiendtgjørelser angaaende Theaterfore
stillinger, Concerter, Forevisninger og offentlige 
Forlystelser, til hvilke Vedkommendes Tilladel e 
haves, kunne ligeledes foregaa ved Opslag, naar 
den, paa hvis Eiendom Opslaget sker, dertil gi
ver sit Minde. Dog skal et Excmplar af Be
kjend tgjørelsen samtidig med Opslaget tilstilles 
Politiet. 

Andre Bekjendtgjørelser er det ikke tilladt 
at lade offentlig opslaa uden Samtykke baade 
af vedkommende Huseier og af Politiet; dog 
undtages herfra Opslag paa en Eiendom om, 
hvad der vedkommer de deri boende Personers 
Næringsveie, Bopælforandringer og andre Hen-



v1Snmger, der knytte sig til Opholdsstcdet eller 

angaa Eiendommen. 
t 58. 

Lovligt gjorte Opslag er det forbudt at 

nedrive, be udle eller paa anden Maade at be

skadige eller gjøre ulæselige. 

§ 59 
Skilter eller Gjenstande, der benyttes til 

eller tjene som Skilt, maa ikke gives et større 

Fremspring udenfor Husvæggen end 32 Centi

meter og skulle være forsvarligt befæstede. 

F orsaavidt de stikke frem foran H usvæggen, 

maa deres Underkant ikke anbringes lavere end 

Met. 2 5 over Gaden. De Skilter, som ikke 

svare til disse Forskrifter, blive at nedtage inden 

et Aar, efterat denne Vedtægt er traadt i Kraft. 

Findes allerede anbragte Skilter at borttage U d

sigt for Naboer, Lys fra Gadelygterne eller at 

være til Hinder for Færdselcn, kunne de af Po

litiet fordres borttagne strax. 
Apothekernes Skilter kunne dog med Po-

litiets Tilladelse gives et større Fremspring end 

ovenfor bestemt. 
§ 6o. 

Handlende eller andre Næringsdrivende 

maa ikke udhænge eller udstille Varer paa of

fentlig Gade udenfor deres V dsalgssteder, med

miadre det sker i forsvarligt befæstede Udhængs

ska.be, der dog ikke maa gives et større Frem-

pring uderifor Husvæggen end 16 Centimeter. 



For Gjenstande, som µaa Grund af ere 

Beskaffenhed eller Tyngde ikke ere egnede il 

at udstilles i Ska be, kan Politiet tilstede U ndta

tagelser, naar Gjenstandens U dstillen ikke med

fører Fare eller Ulempe for Færdselen. 

Ottende Kapitel. 

Om Torvhandel og Ben-yttel e af Torvene. 

§ 61. 

Magistrat og Formandskab har, efterat 

Politimesterens Erklæring er indhentet, til en

hver Tid at bestemme, hvilke af Byens offent

lige Pladse kunne benyttes til Torvhandel, hvil

ken Handel paa hvert enkelt .Sted maa drives, 

og til hvilken Tid den maa finde Sted. 
Ingen maa overtræde den saaledes trufne 

Ordning ved at drive Torvhandel med andre 

Varer, til andre Tider eller paa andre !::>teder 

end tilladt. 
§ 62. 

De, der indfinde sig paa Torvene, for 

at falbyde Varer, skulle ordne deres Ud

salg paa den Maade, som af Politiet anvises 

dem, og i det Hele iagttage de af Politiet til 

Ordenens Overholdelse givne Forskrifter. Den, 

der, skjønt paamindet, ikke efterkommer de 
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givne Forskrifter, kan af Politiet bortvises fra 
Torvet. · 

§ 63. 
Torv handlere maa ikke paa Torvet henka

ste 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 1
12 Time før 

' til Handelen bestemte Tid. 
,-~--.__:__

7ed 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 an

vises ~ fast Plads for Iængere Tid paa Byens 
Torve eller paa offentlig Gade, ere pligtige til 
at rette sig efter de af Politiet givne Bestem
melser, 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, Kondi

tori eller anden offentlig Beværtning med Spise
eller Drikkevarer, skal, saavidt det staar til ham, 
sørge for, at der i de dertil benyttede Lokaler 
Intet forefalder, som strider mod Orden og Søm
meligbed. 

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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Beværtning eller U dskjænkning fin de Sted og 
ingen Gjæster indlades eller opholde sig paa des lige Steder. 

Denne Bestemmelse skal ikke være til Hin
der for Beværtning af Reisende i Hoteller eller 
andre offentlige Logishuse i den nævnte Del af Døgnet. 

bigeledes skal det være overladt Politiet 
saavel ved enkelte Leiligheder at give speciel 
Tilladelse til at lukke sildigere og aabne tidligere, 
som at meddele lignende almindelig Tilladelse 
til Beværtningssteder, hvor Beværtningen med 
Spise eller andet end stærke Drikke skjønnes at 
være Hovedsagen, og hvor Tilladelsen ikke an
tages at ville blive misbrugt. 

Omvendt kan Politiet i alle Tilfælde, hvor 
det finder, at vedkommende V ærter ikke over
holder den tilbørlige Orden, paabyde Lukning 
Kl. 9 Aften. Politiet kan derhos paabyde Luk
ning Kl. 10 Aften af offentlige Steder, hvor der 
findes nogen til Forlystelse anbragt Indretning 
f. Ex. Keglebane, hvis Benyttelse foruroliger Na
boer og Omboende. 

Saadan af Politiet meddelt Tilladelse, som i 
denne § nævnt, kan til enhver Tid og uden Op
sigelse eller Varsel tiloagekaldes. 

Ved Forskrifterne i denne § gjøres ingen 
Forandring i de om Tiden for Brændevinssalg 
samt Udskjznkning af Brændevin, Øl og Vin 
ifølge Lovgivningen gjældende Bestemmelser. 

§ 70. 
Til enhver Bygning, hvor der findes Re

a 
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stauration eller anden offentlig Beværtning, 
skal Eieren, naar Sundhedskommissionen finder 
det fornødent, og der efter Stadsingeniørens Er
klæring dertil er Anledning, til Afbenyttelse for 
dem, som søge Beværtningsstedet, anbringe et 
lukk Pissoir i Port- eller Gaardsrum efter Sund
hcdsko 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 Forestil

linger, saasom Operaer, Balletter, Pantomimer, 
Skuespil og deslige meddeles af Stiftamtmanden, 
medens Adgangen til at give Koncerter er af
hængig af Politimesterens Tilladelse. 

Tilladelsen bør ikke nægtes, medmindre det , 
kan befrygtes, at den vil blive benyttet paa en 
Maade, hvorved Orden eller Sædelighed udsættes 
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for Krænkelse1 og den kan tilbagekaldes, naar Forestmingens Art eller Vedkommendes Forhold iøvrigt findes at paakræve saadan Forføining. 
§ 72. 

Tilladelse til at give offentlige Forestillinger eller Forevisninger af andet Slags end i § 7 I omhandlet, derunder indbefattet Kunstberidning I Kapløbning, magiske, eqvilibristiske og lignende Forestillinger, Menagerier
1 

Panoramaer eller Verdenstheatre og andre Seværdigheder meddeles af Politiet. 
Til Afholdelse af offentlig Dands, lVIa kerade, Sangerhus, og deslige meddeler Politiet ligeledes Til lade Ise eller, forsaavidt saadant drives som Næringsvei, Bevilling efter denne Vedtægts § 88. 

De her omhandJede Til ladelser kan naarsomhelst af Politiet tilbagekaldes. 

§ 73. 
De i §§ 71 og 72 omhandlede Tilladelser eiler Bevillinger knyttes altid til en bestemt Person, der optræder som ansvarlig Direktør. Det gjøres altid til Betingelse, at Vedkommende for Leiligheden kan skaffe Lokale af saadan Størrelse og Beskaffenhed forøvrigt, som Hensynet til det fremmødende Publikum paakræver. 

De herhen hørende Spørgsmaal afgjøres af den Autoritet, der meddeler Ti11adelsen, Jigesom samme Autoritet ogsaa afgiver Bestemmelse om, 
3" 



hvormange Personer, der kan indtages i Loka
let og paa de forskjellige P]adse i Lokalet; dog 
kan Stiftamtmanden overlade sin Myndighed med 
Hensyn til Bedømmelsen af Lokalets Antagelig
bed og Bestemmelsen af Tilskuerantallet til Po
litimesteren. 

Til Veiledning ved Afgjørelsen heraf kan 
der i fornødent Fald forlanges tilveiebragt 
Attest fra Stadskonduktøren angaaende Lokalets 
Størrelse og Beskaffenhed, for hvilken Attest 
Stadskonduktøren nyder en Betaling af JO Kroner. 

Til Politi- og Brandofficianter anvises pas
sende Pladse i saadant Antal, som henholdsvis 
Politimesteren og Branddirektøren finder fornø
dent, For det Tilsyn, som disse Officianter 
have at føre, erlægges til Bykassen Godtgjørelse 
efter Bestemmelse af Magistrat og F ormandskab. 

Det kan i særegne Tilfælde paalægges Di
rektøren at stille Sikkerhed for et Beløb af ind
til 800 Kroner, der hæfter for Bøder og Erstat
ningsbeløb, som ved Forestillingerne maatte paa
drages enten Direktøren personlig eller nogen af 
hans Personale. 

§ 74. 
Enhver, der efter meddelt Tilladelse af Po

litiet holder offentlig Dands, Maskerade, Sanger
hus eller deslige, samt Enhver, hvem Tilladelse 
til at give dramatiske Forestillinger eller andre 
offentlige Præstationer er meddelt, skal efter
komme de Regler, som Politiet maatte fore
skrive til Or ens Overholdelse eller til F orebyg-
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gelse af Ildsfare. Han skal endvidere sørge for, at de Forestillinger, der opføres, og de Præstationer m. V , som forevises, ikke ere af uanstændigt Indhold. Dersom en Forestilling eller Præstation viser sig at være af usædeligt eller iøvrigt strafbart Indhold, saavelsom naar en saadan afholdes eller gives uden Tilladelse, eller dersom de til Ordens og VeJanstændigheds Overholdelse givne Bestemmelser ikke efterkommes, kan Politiet afbryde samme, og ere de Tilstedeværende i dette Tilfælde pligtige til at efterkomme Politiets Anmodning om at begive sig bort. 

§ 75. 
Ved offentlige Forestillinger eller andre Forlystelser skulle de Besøgende iagttage Sømmelighed og Orden og maa ikke ved Støien, Banken, vedholdende Bifaldsytringer eller Mishagsytringer eller paa anden Maade hindre eller afbryde Forestillingen eller Forlystelsen eller forstyrre andre Deltagere i ydelsen deraf. Lydelige Meningsytringer under eller ved Slutningen af offentlige Forestillinger maa ikke vedvare, efterat et 3 Gange gjentaget 1ydeligt Signal til deres Ophør er givet enten af det tilstedeværende Politi eller fra Scenen. 

§ 76. 
Iste Juledag, Skjærthorsdag, Langfredag, 

I ste Paaskedag, Bededag, og I ste Pintsedag samt de disse Helligdage forudgaaende Dage er det forbudt at holde offentlig Dans og at 



give offentlige Forestillinger, deklamatoriske Un
derholdninger eller Concerter, Kirkekoncerter 
undtagne. Samme Forbud gjælder fra Kl. 10 
Aften før Søn- og Helligdage til Kl. 5 Eftermid
dag 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 sammesteds at udføre de nævnte Præ
stationer m. V., saaledes skal ogsaa i Tilfælde 
af Sygdom eller anden gyldig Grund enhver 
Beboer i ærheden være berettiget til at for
lange, at den, der udfører Musik eller støiende 
Præ tationer af nævnte Art, fjerner sig i tilbør
lig Afstand. 

Fast Plads paa offentlig Gade til offentlige 
Forestillinger eller Forevisning·er af andet Slags 
maa ikke anvises ogen uden Samtykke af Ma
gistrat og Formandskab. 

§ 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 Formandskabs Bestemmelse 
for hver Forestilling. 
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Fritagelse herfor kan dog meddeles af Magistrat og Formandskab. 
Afgifterne, der maa erlægges forud til Po

litiadjutanten, bliver ved Udgangen af hvert 
Fjerdingaar at tilstille Kæmneren. 

~ 

Ellevte Kapitel. 
Om den offentlige Renlighed . 

§ 79. 
Enhver, der eier Grund eller Bygning, som 

støder til offentligt Fortog, er pligtig til at be
sørge samme feiet udenfor sin Eiendom. 

Fremdeles er Enhver, der eier Grund eller 
Bygning til offentlig brolagt Gade, pligtig til at 
besørge Ga def einingen udenfor sin Eiendom i 
Gaderne indtil Midten af Kjørebanen og paa Al 
minding eller aaben Plads indtil 6 1/, MetersAfstand 
fra sin Grund, Fortogets Bredde iberegnet. 

Til Feiningen hører ogsaa Rengjørelse af 
Rendestenen med de deri anbragte offentlige el
ler private Rister for Kloakslug samt Bortskaf
felse af det paa Gaden i Rendestenen og paa Fortog voxende Græs. 

Renholdelse af private, aabentliggende Veie, 
paaligger Eierne af de Grunde, der benytte samme. 
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H vor Gadef einingen efter det F oregaaende ikke paahviler vedkommende Grundeiere for
anstaltes og bekostes den af det Offentlige. 

80. 
F eining foretages mindst 2 Gange om 

U gen paa de Dage, som af Politiet bestemmes, 
og ellers, naar særegne Omstændigheder gjøre 
det nødvendigt. Gader og V eie, hvis V edligeholdelse ikke er overtaget af Kommunen, skulle 
med tilhørende Fortog, Rendestene eller Grøfter 
af vedkommende Eiere renholdes og oprenses, 
saa ofte de af Politiet derom erholde Tilsigelse. 

§ 8r. 
Det Sammenfeiede maa ikke kastes i Kjørebanen, men skal bortføres umiddelbart efter 

tilendebragt Feining. Feiningen maa være slut
tet og Bortførelsen foretaget - i Sommermaa
nederne inden Kl. 10 Aften og i den øvrige Tid af Aaret, inden Mørket falder paa. 

I tørt Veir uden Frost oversprøites Fortog og Gade saa tilstrækkeligt med Vand, at Feiningen ikke foraarsager Støv. 
Med Hensyn til Kloakslugene maa det paasees, at der ikke ved F einingen tilføres dem 

faste Urenligheder eller om Vinteren fast Sne 
eller Is, samt at Risterne holdes aabne, saa at Vandet fra Rendestenen har frit Afløb. 

§ 82. 
aar Hus- eller Grundeier har anbragt 
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Dæksler over Rendestenen ved offentlig Gade, skal han sørge for deres V edligeholdelse og paase, at de slutte nøie og ligge fast, og dersom de i Tilfælde af Regn, Tøveir eller af anden Aarsag ere til Hinder for Vandets frie Løb, skal han foranstalte dem aftagne og igjen paalagte, saasn rt det kan ske uden at hindre Vandløbet. 
Private Kloakledninger og Afløbsrender samt deres Slamkister skulle oprenses og eftersees mindst 2 Gange aarlig, nemlig for I ste Mai og før I te Oktoher. 
V ædsker, som udbrede Stank, maa ikke ledes ud i aaben Rendesten. 

§ 83. 
aar Sne er falden, skal den, hvem Feiningen paahviler, ryddiggjøre Fortog og Rende:s 

sten for samme· ligeledes har den F einingsplig• tige, naar det af Politiet paabydes, at bortskaffe Sne fra Hustage, der vende mod offentlig Pas• sage, samt at bortføre Svul (Is) af Fortog og Rendesten. 
Det Bortskaffede kan efter Politiets Bestemmelse enten udjævnes over Kjørebanen eller henlægges langs Rendestenen, indtil Politiet paabyder dets Bortførelse. 
Ophugning af Sne og Is paa offentlig Gade skal den F einingspligtige foretage, naar det af Politiet paabydes, og i den af samme foreskrevne Orden. U den saadant Paabud maa det ikke ske. Det Ophuggede skal strax bortføres. 



- 42 -

§ 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 Tit

ladelse til midlertidig at belægge med Halm en 
saa stor Strækning af offentlig Gade, som efter 
Omstændighederne ansees fornøden. Belægningen 
skal fornyes eller borttages, saasnart det af Po
litiet forlanges. 

§ 86. 
Ved de offentlige Vandposter maa Klæde

vask ikke foregaa, Kjøretøi maa ikke vaskes 
eller skylles paa offentlig Gade. Vand maa 
ikke udledes eller udskylles over offentlig Gade, 
men 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 Forbi
gaaende at anbringe Afvisere i Overensstem
melse med, hvad i § 28 er foreskrevet. 

§ 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 atterenova
tion og Gjødsel forholdes overensstemmende 
med Reglement for Bergens Renovationsvæsen, 
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 er
Iægge 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. 
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D. De, hvem der til Udøvelse af deres Bedrift 
anvises P]ads paa Byens Torve, Almindin
ger 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 Stør
relse og indtil I 2 m 'l Grundflade 
IO J(r. 

2. for Udsalgskister 5 Kr. 
3. andre Udstillere for hver 0,50012 

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. 
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,De ovenfor under D. Post 4 maanedlig be
stemte Afgifter beregnes for en hel Kalender
maaned, og Pladsen ansees benyttet uden Af- · 
brydelse i hele den Maaned, hvorfor Betaling 
beregnes. Magistrat og For·mandskab er forøv
rigt enten paa Grund af Vedkommendes Fattig
dom eller fordi det ansees ønskeligt midlertidig 
at opmuntre en given Bedrift berettiget til at 
indrømmc de under Litr. D. nævnte Nærings-
drivende afgiftsfri Plads. · 

Jærværende § kommer ikke til Anvendelse 
paa Norges Bank, Bergens Sparebank, Skilling~4 

banken, Privatbanken, og Kreditbanken, forsaa
vidt disse Indretningcrs Virksomhed maatte gaa 
ind under den under Litr. A. givne· Bet~gnelse . . ' 

§ 89. 
Den Bevilling, som de i foregaaende § om

handlede Næringsdrivende skulle erhverve af Po
litiet, meddeles ikke for længere · Tid end et Aar 
ad Gangen, men kan for saadant T-idsrum igjen 
fornyes ved Paategning. Den skal derhos in
deholde, 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.ed det Halve, den en 
Halvdel, ved Bevillingens Udfærdigelse eller Eor
nyelse og den anden Halvdel inden 1! dgangen 



af den paafølgende Juni eller December Maaned. 
De maanedlige Afgifter efter § 88 D 4 erlæg
ges forskudsvis for hver Maaned. Hvis Afgif
ten ikke i rette Tid erlægges, bortfalder Bevil
lingen, uden at Vedkommende fritages for Af
giftens Udredel~e. æringens Ophør formedelst 
Dødsfald, Bevillingens F orbrydelse eller andre 
Grunde bevirker ingen Tilbagebetaling af eller 
Fritagelse for den løbende Termin. Dansevær
ters Afgift for de almindelige Baller, hvis Stør
relse inden de ovenfor fastsatte Grændser af Po
litimesteren maanedlig bestemmes særskilt for 
hvert Lokale, erlægges ved hver Maaneds Ud
gang, 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 Regn
skab 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 Politi
kammeret pagineret og autoriseret Protoko(, hvori 
samtlige Laan og Kjøbslutninger indføres i tids
følgende 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 Be
drift, som ved den Støi, den foraarsager, er 
egnet til i høi Grad at forulempe de Omboende, 
saasom Kjedelklinkning, vis~e Slags Bødkerar
beider 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 inden
for 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 Be
stemmelser og Regler, der findes fornødne til 
Ordningen af den i denne nævnte Bedrift, dog 
med den Indskrænkning, at de nødvendige Tax
ter 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 Bryg
ger, ved hvilke de ere ansatte, samt at befordre 
Reisende og Passagergods fra de paa Vaagen 
liggende Dampskibe. 

T axt for Fløtmændenc fastsættes overens
mende med 93. 

§ 95. 
Hus- og Grundeiere ere personlig ansvar

lige for Opfyldelsen af alle dem som saada.nne 
ifølge denne V edtægt paahvilende Pligter og 
skulle ikke kunne undskylde sig med Forsøm
melse fra deres Eolks

1 eller Leieres Side. Saa
fremt imidlertid vedkommende, Hus• eller Grund
eier har beskikket en i Byen bosat og af P.oli-
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tiet 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 An
s 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 ifølge

denne V edtægt paahviler ham, kan Politiet for
anstalte det Pligtige udført eller træffe fornøden 
Foranstaltning til at forhindre, at Forsømmelsen 
afstedkommer Skade. Omkostningerne herved 
blive ligesom de Omkostninger, der foranlediges 
ved Foranstaltninger, 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 ed
tægt, 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 Tilfæl
det 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 og
saa den bestaaende Politilovgivning, forsaavidt 
samme hjemler Adgang til for nogen i nærvæ
rende Vedtægt omhandlet Forseelse at anvende 
for Børn Ris og for V oxne høiere Straf end 
Bøder. Bøderne, der indtil anderledes af Kon
gen 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. 



Ti\læg 
til Bergens Politivedtægt 

vedtaget ved Repræsentantbeslutning 

a f 1 o S e p t c m b e r I 8 8 3 o g- a p p r o b e r e t 

v e d k o n g e 1 i g R e s o 1 u t i o n a f 3 J u ni I P 84. 

bygninger eller Lokaler, som ere bestemte 

eller leilighedsvis agtes afgivne til offentlige 

Samm.::nkomster af større lVIenneskemas er, saa

som Kirker, Forsamlingshuse, 1heatre, Kon

cert-1 Skole-, U dstillings- og F orlystelscslokaler, 

maa. ikke hertil benyttes1 med mindre de af 

Bygningskommissionen i det Hele findes saa

ledes indrettede, at de afgive tilfredsstillende 

Sikkerhed for, at. Ienneskeliv i Tilfælde af op

staaet Ildebrand eller Panik ikke gaa tilspilde. 

Er vedkommende offentlige Myndighed, 

Eier eller Entreprenør misfornøiet med Byg

ningskommissionens Kje·1delse, kan Sagen for

langes forelagt Overøvrigheden til Afgjørelse. 

Forandr ~nger 
i Bergens Polit.ivedtægt dens §~ 30 og 45, 

v cd tagne ved R cp r æ s c n tant bes 1 ut

n i n g a f I s t e , \ p ril I ~ S 1~ og a p p r o b e r e d c 

v e d k on g e 1 i o- R e s o 1 ut i o n a f 3 J u ni s. 

a. § 30 dens 4dc og 5tc Passus skulle her

efter lyde: 



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 dri

ves 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 Po
litiet maatte foreskrive. 

Gjennem Strandgaden maa Ox:er, Kjør 
og Svin ikke føres . 

.,, 
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