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1. 

De af Havnevæsenet til at føre Opsyn paa Hav

nen og de Havnevæsenet underlagte Brygger og Kaier 

ansatte Havnebetjente tillægges indtil videre til Ud

førelse af dette deres H verv .Jiyndighed om un

derordnede Politifunctionærcr. For hver enkelt Be

tjent udfærdiges af Politimesteren Autorisation, der 

naar omhelst kan tilbagekalcles. 

2. 
Foruden at Havnebetjentene overensstemmende 

m<>d ele dem af Havneautoriteterne givnc In truxer 

h:11· at paase OverholdcL en af ele for Hav1wtcrritoriet 

og ele offentlige Brygger gjældendc Be temmclser, har 

<1e og:-;aa under deres Til. t deværelse paa Bryggerne 

at paa ~e overholdt den offentlige Orden overens tem

rnern1c, mecl de i P-0litivec1tægterne derom irnleholdte 

l ◄-'or:krifter samt andre Politibud, som for Bryggerne 

rna:ltte være eller blive uclfærcliget. Om stcdfundne 

Overtrædelser, om formene at hmcle paatalc ·, af

gi res Anmelclcl er til Havnefogden, der oversender 

<km til Politikammeret. 



3. 
aafremt Havnebetjentene maatte blive vidende 

om Tyverier eller andre Forbrydelser, begaaede paa 
Havnen eller Bryggerne, har de derom paa lignende 
iraade at afgiYc Anmeldelse. ~ paatrængende Jil
fælcle bor enten Politilrnmmcret eller en Politibetjent di
rekte af dem underrette snarest muligt. 

4. 
Harnehetjcntene og Byens Politifunctionærer bor 

samvirke og gjen iflig støtte hinanden. Op. taar der 
i et foreliggernlc 'l'ilfreldc Meningsfor kjel mellcm 
Havnel>etjente og Politifnnctionærer, har ·ich;tnærnte 
den afgj0rende }Iyndighed mecl Hensyn til hrncl der 
sorterer under Politivæ enet og dets Bestemmelser, 
hvorimocl førstnærntc tilkommer Afgjørel en med Hen
syn til lmul der . orterer under Havnene. enet Kontrol. 

5. 
Havnel>etjentcne skal i Tjeneste altid være iført 

den for dem af Havn væ ·enet reglemcntere<lc t·niform 
og være forsyncclc med Byen Polititegn. De maa 
ikke benytte ·in Politimynclighed eller optræcle som 
Politimæncl udenfor elet deres Stilling tilliggende Om
raade. 

Bcrgt·ns Politikammer 18cle Juni 1892. 

Th. Magelssen. 
Julius Olsen. 
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