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Første Kapitel. 
Om fagltagelse af Onlcn og l elanstændighcd paa 

Gaden m. ,·. 

§ I. 
Paa offentl;g Gade (hvorunder i denne Ved

tægt ogsaa indbefattes Smit, Smug, ~øgaard, 
Brygge, V eie, Almindinger og Pladse, der ere • 
aabne for almindclig Færdsel) maa ikke Opløb 
eller Sammenstirnlen af Folk finde Sted, hvorved 
den offentlige Orden forstyrres eller FærJselen hemmes. 

§ 2. 
Naar mange Mennesker samles paa of

fentlig Gade ved Indgang til Billetudsaig, 
Forlystelsessteder eIIer ved andre Anledninger, 
skulle de rette sig efter Politiets Anvisning til Ordens Overholdelse. 

§ 3. 
Møden de paa Gade eller Fortog skulle vige af tilhøire 
V ed Benyttelsen af Fortog bør helst det 

vælges, hvor man har Kjørebanen paa sin venstre Side 
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~ 4. 

Personer, der cre iførte Klæder eller b;crc 

Gjenstande, som besudle ved Berøring, maa ikke 

benytte offentligt Fortog. 

~ 5. 
Paa offentlig Gadc maa der ikke forcgaa 

Slagsmaal, Skrigen, Raabcn, høirøstet S)- ngcn 

eller anden larmende, voldsom eller fornærmelig 
dfærd, hvorved den offentlige Orden forstyr

res eller de Forbigaaenclc eller Omboendc 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 L.J orden. 

f 6. 

Ingen maa uden fyldcstgjorendc Grund 

banke paa Port, Dør eller Vindu, ringe paa 

Port- eller Dørklokke eller forctagc lignende 

Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres. 

~ 7. 
Ingen maa uden den Kjorcnclcs Tilla

del1e krybe op paa Vogn eHer andre Kjøretøier 

eller til saadanne fastgjøre Haandvognc, Kjælkcr 

(Krybber) eller andet lignende. 
At hænge sig bag paa Kjøretøicr er under 

alle Omstændigheder forbudt. 
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~ 8. 

Inc.len Byens Grændscr maa Ingen uden 
s~rlig Tilladelsc af Politiet skycle med Kanon, 
Gevær, Pistol eller lignende Skydevaaben. Fra 
dette Forbud kan dog ved Beslutning af Kom
munebcstyrdsen undtagcs de Strækningcr af 
Byens Territorium, hvor det udcn Fare for den 
almindelige Sikkerhed kan ske. 

Ingen maa paa offentlig Gade eller ud over 
samme skyde med Bue, Pusteror eller andet 
saadant. 

Heller iMæ maa 1 rogen paa offentlig Gade 
eller ud over samme hlste Sten, Snebold, Snaus, 
V and eller Andet, hvorved Sh.1.dc kan bevirkes, 
eller de, som færdes paa Gaden, fortrædiges. 

Uden })olittets Tilladdse maa ikke Krudt, 
Fyrværkcrisager eller andre c.·p]odcrende Gjen
stande afbrændes paa Vaagen indenfor l\Iolocn, 
indcn den bymæssigt bebyggede Del af Byen 
eller forøvrigt paa offentlig Gadc eller uclovcr 
samme. 

V cd :\lincringsarbciclc ind1..:n Byens T c1Ti
torium maa tilbørlige Forsigtighcdsrcglcr iagt
tagcs. 

I Byens Udmark og de til Træplantnings
sclskabct overdragnc Stræh1ingcr maa in~cn
stcds optændes Ild u<lcn Politiets Tilladclsc. 

s 9. 
Ingen maa paa offentlig Ga<lc rcndc paa 

Yjæll-c (Krybbe), gaa paa Skøiter eller Ski, 
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gjøre cl:er benytte Skridebane, spille Bold, Klink, 
trille Tonclcbaand eller Jøbe med Drage. Ligc· 
saa er enlwei· anden Leg eller Spil forbudt, som 
er til Hinder for Færclselen. Politiet kan dog 
tiiiade saadant paa enkelte Steder under Iagt
tageJse af de Forsigtighedsregler, som af det 
fo:·eskrivcs. 

§ IO. 

Ingen maa paa offentlig Gade vise . ig 
rnaskerd eller i en Dragt, der er stridende mod 
V elanstændighcd eller c~nct til at fremkalde 
Fur:--tyrrelsc af den offentlige Orden. Ligclc•dcs 
er det forbudt iøvrigt at vise nogen forargeli:; 
eller ua1~stændig Opforsd, saasom ved uaustæn
dige Ord eller Lader, ,·cd uanstændig Blottelse 
af Legemet, ved at lade Vandet paa upassende 
Etc:der, , cd Anbringelse af uanstændige Tegnin
ger eller Skrift eller paa anden Maade. Utug
tige Billeder elkr Figurer maa ligcsaalidt som 
Bøger eller Blade af usædcligt Indhold paa of
fentlig Gade falbydcs eller i \rinducr eller ancld
stc:ds fremstilles til offcntiig Skue. 

:,:_ II. 

Baclning i det Frie indcn Byens Gra.nd
:cr er forbudt uclcn for de af Politiet dertil an• 
Yis~e eller tilladte Steder. 

§ I 2. 

Fortæring af Brændcvin, Vin, Øl eller an
den berusende Drik maa ikke fi.nde Sted paa 
offentlig Gade eller i Baad eller i anden aaben 
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Farkost, hcnliggcnde ved .:-\lminding eller Hrygge, 
der cr aaben for almindelig Færdsel. Dog kan 
Politiet herfra gjorc U ndtagebe for enkelt An
lednina. 

r3~n, der ved sin Adfærd tyddig giver til
kjende. at han er i bcrusd Tilstand, maa ikke 
vise sig paa offentlig Gade og kan i (h-crtrædel
sestilf~lde sættcs i Fa~ngsd indtil han bliver ædru. 

Andet Kapitel. 
Om Forhud mod llindriu~cr for Fa•rd.-c)en. 

~ I 3. 
Uclcn Tilladelse maa Ingen, end ikke for 

kort Tid tag·e Plads paa offentlig Gadt.: for 
at udsælge Varer eller drive anden Forretning, 
og hvor saadan Tilladelse er gin~t. ikke udenfor 
det anviste Sted. I O,·ercnsstemmelsc hermed 
maa Bybud, Sjoucre eller .\nclre, der paa of
fentlig Gade tilbyde Publikum dcn.:s Tjeneste, 
kun have Tilhold paa de af Politiet dertil am·i
ste Steder. De maa ikke opstillc sig i Klynger 
eller paa anck n iVIaade hindre Færcbekn, ei hel
ler ,·ise Paatrængenhcd. Udcn \\:c!komnll..:ndcs 
Samtykke maa Ingen tagc Plads paa Trapper, 
i Po1te eller andre Ind- eller <.... pgangc til I-I usc. 

~ 14. 
Paa offcntEg C rade tilladcs det ikke: at standse 

, 
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eller ::;tille sig i Klynge paa saadan 1Iaade, at 
Færclsekn derved hindres eller besværliggjøres. 

Ingen maa paa offentligt Fortog bære, trække 
eller paa anden ~faade føre med sig Gjenstande, 
der ere til I Tinder for Færdsclen eller som ud
sætte de Forbigaaende for Skade eller Ulempe, 
saasom større Byrder, Kurve, Kasser, I Iaand
vognc, Slæder, Kjælker Trillebører, Dragkjærrcr 
og des!. Dog kunne V ogne e1ler Slæder med 
Bom trækkes paa Fortog·, naar det skcr saalc 
des, at Færdselen derved besværes saa Iidet som 
muligt. 2 eller fLre dcslige V ogne eiler Slæder 
maa ikke trækkcs ved Siden af hinanden. For
anstaacnde Bestemmelse skal ikke være til Hin
der for den paa Tydskebryggen nødvendige 
HjulbaaretriJling og Tønderulling; dog maa T0n
den ikke slippes af Haanden. 

Ljaacr, I Iaandsagc eller andre saadanne 
Gjenstandc, der let kunne forvolde Skade, maa 
ikkun bæres paa Kjørebanen og paa saadan 
Maade, at Skade ikke kan befrygtcs. I ,ængerc 
Gjenstandc skulle i den bymæssigt bebyggede 
Del af Byen, forsaavidt de ikke hensigtsmæssigt 
kunne bæres opreistc, altid bæres af to Perso
ner, en i hver Ende. 

Ingen maa gaa med ladte Skydcvaaben paa 
Gadcn udcn under militær Y ommando. 

§ I 5-
lntet, som kan være til Hinder for Færd

sden, maa hensættes eller henlægges pa~ For
tog ~Iler andetsteds paa offentllg Gade. Dog 
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skal, naar ingen anden Plads havcs, ....-\f- dlcr 
Paab:~sning af Varer eller , ndet kunne ske paa 
de nævntc Steder, naar den foretages med saa 
liden Ulempe for Færdsele:1 som muligt og In
tet bliver liggende i længere Tid end hoi -t for
nødent, Fraspændte Vogne saavelsom IIaand
vogne maa ikke uclen særlig Tillacldse af Poli
tiet henstaa paa offentlig Gade i længerc Tid, 
end eler behøve'.: til deres .\f- eller Paalæsning. 

§ 16 

Det er forbudt paa offentlig Gadc at forl.'.
tage noget Slags Arbeide, hvorved Færd:c
len hemmes eller de Forbigaacnde udsættcs for 
Fare eller Ulempe, saasom at sage eller hugge 
Tømmer og Ved, hugge Sten, beslaa Heste 
eller andet deslige. Dog skal Sagning og Hug
ning af V ed paa offentlig Gadc k-.mnc ske, 
naar dertil tjenlig Gaardsplads eller andet pas
·endc Rum mangler og Politiets Tilladclsc der
til i hvert enkelt Tilfældc crhvervcs I saadannc 
Tilfælde skal Veden henlægges paa Kjorebanen 
ordentlig opstablet langs med Rendestcncn og 
klod::; ind til denne, eller - i fornødent Fald -
et Stykke ind paa Fortoget dog saaledes, at Færd
selen paa dette ikke derved spætTLS for Gaaende. 
Sagningen og Kløvningen ··kal foregaa paa Kjo
rebanen ved Siden af Y cdstablen, og Bortbrin
gelsen skal u<lforcs saa hurtigt som muligt un 
der fagttagclse af tilbørlig Forsigtighecl, for ikke 
at forulempe <le I· orbigaaendc eller besvære 
Færdsclen mere end n0dvcndigt. V eden maa 
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ikke fra Kjorcbanen ]nstcs o\·cr Fortog ind 
gjcnncm Kjældervindu eller anden Aabning. I 
Strandgaden mellem Torvet og Petanebryggen 
maa Sagn ing og Hugning af V cd ikke finde 
Sted paa Gaden. 

Kaar Brændc kastes fra Fartøi op paa Al"' 
minding eller B1ygge1 er den Lossende forplig-• 
tet til at rette sig efter d:: Bestemmelser, som 
Politiet maatte g :ve til Forebyggelse af Fare for 
de Forbigaaende. 

Tæpper og Sengklæder maa ikke udbankes 
eller udluftes eller Tøi ophænges til Tørring paa 
offentlig Grund uden paa de Steder, som Poli• 
tiet maattc anvise til dette Brug. 

Knusning af Kul paa offentlig Gadc tilla
des ikke. 

~ 17. 
Vindusmarkiser skulle Vcerc forsvarlig bc

fæstede og ancragte i saadan Høide, at deres 
Underkant er mindst 2,2 Meter over Jorden. 

Vinduer, som vandre ud og ikke ere hoicre 
o\·er Gaden end 2. 2 Meter, maa ikke holdes 
aabenstaaende i Tiden fra Kl 8 M orgcn til Kl. 
IO Aften. 

§ 18 . 

. Med Samtykke af l\Iagistrat og } onnand
skab kan Politiet foreskrive visse Arter af 
Færdsel at folge bestemt betegnede Retninger 
og ligesaa bcgrændse Retten til at kjorc ov~r 
Torvene. Politiet kan derhos ,Tcd særegne Lei-
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lighcder helt ellc..:r tildels forbyde Kjarscl en• 
k<.:lte Gader. 

Tredie Kapitel. 
Om Fornnslaltningc1 til Afværg·clse af Fare under 

clcn otfcntlig·e Færclscl. 

~ 19. 
For~elclre clk:r andre V cdkommende cre 

p!igtige til at sørge for, at smaa Barn, der cre 
under deres Varetægt, paa offentlig Gadc cre 
undc.:r tilborligt Tilsyn. 

~ ~o. 
Xaar der i eller ved offentlig Gade skal 

forctages Gravninger eller andre Arbeider, 
som kan være til Hinder for l ... ~ærdsclen eller 
gjore denne usikkcT, skal skriftlig .Anmeldelse 
dt;r<Jm betimelig ske til Politiet, som for Til
fælclet bestemmer, om, i hvilken Udstrækning 
og hvorledes den p~agjældendc Strækning bli
\·er at hokk afsp, --rret. ,\nsces Afspærring ufor
noden, maa Arbeidet udfores saaledes, at Færd
seJen saavcl for Kjorcnde som Gaaendc ikke 
de1Ycd i nogen Tid unodig hindres. 

Aabncdc Grøfter skulle snarest muligt tilka
~tc.s, udfyldes, stampes og jævnes, saalænge til 
V cidækkct over samme kommer i den Stand, 
som det havde for Gravningen. 
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Fra 1Iorket falder paa og indtil det bliver 
lyst om Morgenen, skal der være anbragt Lyg
ter saavcl ved Afspærringen som ved aabne 
Grøfter eller Ansamlinger af Jord, Grus, Sand, 
Sten og deslige, som er foranlediget ved Ar
beidet og kan genere Færdsclen. 

* 21. 

Ved Opførelse af nye eller Xcclbrydelse 
eller Hovedreparation af ælclre Bygninger, som 
ere beliggende ved offentlig Gadc, skal Eieren, 
førend .1 \rbeidet paabcgyndes, 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 træffcs de Foranstaltninger, som 
findes nødvendige til Forebyggelse af Ulemper 
for de Forbigaaende. Saasnart Arbeidet er saa
vidt fremskr~det, at Indhegningcn ikke længere er 
nødvendig, skal Eieren strax borttage den og 
ryddiggjøre den inclhegncdc Placls. 

Eieren er ansvarlig for, at Indhegningens 
Vedbliven ikke nødvendiggjøres . ved utilbørlig 
Forhaling af Byggearbeidet. 

Til mindre Reparationer af Bygninger maa 
uden Politiets Tilladclse kun benyttes Stiger el
ler andre flytbare Stillaclser, som hkke i længere 
Tid hindre Færdselen. 

§ 22. 

Stilladscr og Lobebroer, som anvendes un· 
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der Bygningsarbeider, skulle være af tilstræk
kclig Styrke samt paa den udvenoige Side for
syncde med forsvarligt B1ystværn og Stillad
scrnc tillige med mindst 40 Centimeter høie 
Vanger. 

Lose Stiger, der benyttes til Arbeide paa 
en Bygnings udvendige Side, skulle være af 

~ fornøden Stnke. 
For O\:Crtræde:s(: af de i denne ~ indeholdte 

Bestemmelser straffes den Haandværkcr eller 
Anden, der forcstaar <let paagjældende Arbei
des Udførelsc, eller, saafremt han ikke opgives 
af Eieren, denne selv. 

r aar Bygning, Mur, Plankeværk eller an
det saadant Hegn findes i saa brøstfæJdig Til
stand, at der er Fare for Tedstyrtning, kan Po
litiet paalægge Eieren inden en af det fastsat 
Frist at træffe de Foranstaltninger, der maatte 
ansees fornødne for at forebygge Ulemper eller 
Fare for de F orbigaaende. 

§ 24. 

Blomsterpotter eller andre løse Gjenstande, 
der ved at falde ned kunne bevirke Skade, 
maa ikke opstillcs eller ophænges paa Tage, 
Tagrender, aabnc Altaner, Bygningers Y dcr
sider, Mur, Plankeværk eller Stakit eller i 
aabne Vinduer eller Luger, · medmindre de ere 
forsvarlig fastgjo1te eller paa anden Maade sik
rede mod red fald. 
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Flagstænger eller andre lignende Indrctnin
gcr maa ikke anbringes ud over offentlig Gade 
uden spccicl Tilladelse af I>oJitict . 

§ 25 
Ingen maa paa offentlig Gade henkaste 

Glas, Potteskaar, Stene, eller andet, der kan 
medføre. Fare eller Ulempe for Færdseien. 

Stoppekraner, der ere anbragte i offentlig 
Gade, maa ikke rage op over Fortogets eller 
Gadens Fladc, samt dcrhos være forsyncde med 
Kapsel eller Laag . 

.,.aar 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 Heiseindretninger, der 

benyttes udover offentlig Gadc eller Brygge 
eller Dele af Havnen, skulle saavelsom deres 
Tilbehør have fornøden Styrke og maa ikkun 
behandies af øvede og paalideligc Personer. 

De bør a1tid være forsynede med forsvar
lig Stoppcindretning 

§ 27. 
Kjælderncdgange, som springe frem i of

fentlig Gade, skulle være forsynedc med forsvar
ligt mindst 80 Centimeter høit Rækværk af Jern 
paa Siderne. Naar de ikke benyttes, skulle de 
derhos enten lukkes med Pott af samme Høide som 
Rækværket eller holdes ovcrdækkede med so-



lide Jernrister dler Lemmer ligc med Fortogets 
Overfl.ade. Forsaavidt Kjældcrncdgangc holdes 
aabnc, naar det er morkt, skulle de være op
lyste. 

Kjælderglugge eller Lysaabningcr, som 
maatte tilladcs at stikke frem i offentlig Gade, 
skulle stedsc holdes overda..kkedc med solide 
Jcrnristcr, Lemmer eller Patentglas Jige med For
togets Overfladc 

Foranstaaenue Bestemmelser komme ogsaa 
til Anvendelse paa Kjældcrnedgange, Kjælder
glugger og Lysaab inger, som allerede fore
findes. 

28. 

1:aar Op- eller Xedheisning af \Tarer 
eller .:\ndet, Rensning af Tage eller Tagrender, 
Maling eller Oppudsning af Huse. Istandsæt
tclse af Tage eller andre mindre betydelige 
Bygningsarbeider foretages utlover eller ud til 
offentlig Gade, skal der til Advarsel for de For
bigaaende langs Husvæggen paa forsvarlig Maade 
udsættes en eller flere .:\fviserc for at angive, at 
Færdselen sammesteds er forbunden med Fare 
eller Ulempe. Afvisere maa ikke an bringes læn
gere frem paa Fortoget eller hcnstaa 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 Is~n ikke ansees for fuldkommen sikker. 
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Fjerde Kapitel. 

Om l{jørsel og· Riden. 

§ 30. 
Intet Kjøretøi maa være bredere end I,so 

Meter. Det er ikke tilladt at koble mere 
end to Kjøreredskaber sammen, og maa deres 
samlede Længde ikke udgjøre mere end 8 
Meter. 

Efter Forløbet af I \ 1., Aar fra den Tid, nær
værende V edtægt er traadt i Kraft, maa Byens 
Indvaanere til Kjørsel i Byen kun benytte Hjul
redskab paa Fjedre, hvilket ogsaa skal gjælde 
V ognmænd eller andre, som inden Byens 
Gr,1. ndser driver Kjørsel for Betaling, selv om 
de bo udenfor Byen. Dog overlades det til 
Politiet at bestemme, i hvilke Tilfælde U ndta
gelser fra denne Regel af Hensyn til Transpor
tens Beskaffenhed eller særegne Omstændigheder 
forøvrigt kunne finde Sted 

Ethvert Kjøretøi, som udleies til Personbe
fordring, maa være i forsvarlig Stand og renlig 
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 fortil med 5 Centimeter høie sorte Tal paa 
rød Grund. Det samme gjælder Kjærrer, Ar
beidsvogne og Arbeidsslæder, der benytte Hol-
deplads. · 
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-aar det er mørkt, skulle H julredskab til 
Personbefordring og firhjulede Transportvogne, 
der f ær des paa offentlig Gade, være forsynede 
med Lygte. Det samme gjælder om Slæde
vogne paa Vinterføre. 
. Vogne, der benytte Holdeplads, skulle have 
sit Nummer anbragt paa Lygtens Glas . 

Slæder til Befordring af Læs paa Sommer
føre maa ikke benyttes undtagen til Gaardsbrug. 

§ 3 I. 
. Heste, som ere beheftede med smitsomme 
Sygdomme eller har iøinefaldende ydre Beska
digelser eller ere udsultede eller udslæbte, maa ikke benyttes. 

Heste, der have vist Tilbøielighed til at 
bide, skulle være forsynede med Mulekurv. 

Heste, 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 
ville beskadige Hesten eller gaa itu. 

Paa Vinterføre ere de Kjørende pligtige til 
at anbringe Bjælder eller Klokker paa sine He
ste, saa at man i tilbørlig Afstand kan høre deres Komme. 

§ 32. 
Ethvert Læs maa staa i rimeligt Forhold 

t_il Forspandets T rækkraft 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 iøvrig~ ved Kjørselen bevirkes Skade ellai 

Ulempe. 
· Aflæsning af en Del af Lasten for at komme 

over et enkelt tungt Sted maa ikke ske ud 

paa de af Politiet dertil anviste St der. Det 
Aflæssede maa ikke henl~gge længere end høi t 

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

dre lignende Materialier paa Kjærre eller Vogne 
paa saadan Maade, at Materialierne komme til 
at berøreHesten eller slæbe paa Jorden eller 
indtage st.1rre 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 styre Hest. Den, der betror Hest 
til Nogen, s0m er yngre end I 5 Aar, straffe 
for de Overtrædelser af nærværende Vedtægt, 
som af <denne maatte bega•aes. 

§ 34. 
Dett, der under l{ jørsel paa offentlig Gatk 

fører Tømmen, maa ikke slippe denne af Hw.m 
den ; heller ikke maa han føre den gaaende paa 

ortog eller st~nde i Vognen. 
Stadig Rykken d Tøm men, hensynsløs 

P.i ken paa Hesten, utilbørlig Smelden med 
Svøbe Qg Slaa n efter andre Heste er forbudt. 
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I\ jørende og Ridende pligte at iagttage be
hørig Forsigtighed, særlig hvor Færdselen er 
stor, l{jørebanen 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 

Ud og ind af Porte eller andre Indkjørsler, 
over Torve i Torvtiden samt paa Steder, hvor 
mange Mennesker ere samlede, - maa kun kjøres 
og rides i Skridt. Det samme gjælder over 
Brnen ved Lillestrømmen og Svingbroen over Stor~strømmen. 

· Igjcnnem Murhvælvingeu er al Færd el med Hest forbudt. 
Med Hjulredskab uden Fjedre maa efter det 

i § 30 nævnte Tidspunkt paa brolagt Gade kun kjøres i Skridt. 
Inden Bygrændsen m.aa intet Sted kjøres 

eller rides hur.ti.gere end i smaat Trav, 125 Meter i Minuttet.' 
I Strandgaden fra Torvet til Petanebryg

gen, i Sf1.0dre Del af ny Sandvigsvei ved Maria
kirken, omkring Gadehjørner samt over Tyd ke
br.yggen maa i in.tet Tilfælde kjøres hurtigere end i Dilt. 

Kjørende og Ridende skulle i Tide varsko 
Personer, som ere foran d~m paa deres Vei. 
. Enhver l{jørende <tiler Ridende pligter al-

tid at standse paa,. Tegn af ~ Po}itjofticiant. 
To Kjøretøier maa ikke kjøres veg Siden 

2• 



- 20-

af hinanden, og flere end to maa ikke ride Side 
om Side. 

§ 35. 
Forspændte Heste, som ikke kjøres af sær• 

skilt l( jørekarl, skulle al tid være forsvarligt bundne 
til det forangaaende l(jøretøi eller ved Tømmen 
føres af den, der kjører dette. 

§ 36. 
Ejørende og Ridende skulle holde sig paa 

de til saadan Færdsel bestemte Strøg af of• 
fentlig Gade og maa ikke komme paa Fortog 
eller Gangsti. De skulle i Regelen holde sig til 
den Side af Gade eller V ei, som er paa deres 
høire Haand. Naar de møder andre Kjørende, 
skal de hver især vige af tilhøire i Regelen med 
halvt Spor. 

Tomme Vogne vige med fuldt Spor for 
belæssede, om Pladsen tillader det. I< jørsel forbi 
en forankjørende Vogn sker tilvenstre. 

I Gade, der er saa trang, at-to Vogne ikke 
kunne passere hinanden, maa i\<:ke kjøres ind, 
før l{ udsken 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 belæssede er passeret. 
Kunne de ikke komme forbi hinanden, skal den 
tomme rygge tilhage. 

§ 37. 
Ingen maa kjøre eller ride imod eller ind 

Troppeafdeli1.1ger, Ligtog elle.r andre Pro· 
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cessioner · men Enhver skal vige af Veien · for samme og, hvor Passagen er trang, holde stille, saalænge til Toget er passeret. . . 
Der maa heller ikke kjøres eller ndes forbi saadanne Tog. medmindre dette kan ske uden Ulempe for de deri Deltagende. 

§ 38. 
Fra de i nærværende Kapitel indeholdte Regler for Kjørsel undtages det faste Brandkorpses Vogne 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. 
Naar flere Vogne ere i Følge, maa Orcenen mellcm disse bibeholdes. Vil en af dem standse, skal Kudsken tilkjendegive dette for de Efterfølgende ved at række Pidsken i V eiret. Standsningen maa ikke ske pludseligt, men lidt efter lidt. Standsning i Gade bør altid ske saa nær Rendesten som muligt Skal der stand~es pa':1 venstre Side af Kjørebanen, maa der ikke v1ges over til denne Side før det er nødvendigt. Hvor der allerede }~older en Vogn i Gaden, rr. aa ikke standses paa den anden Side af denne, medmindre Kjørebanen er tilstrækkelig bred til at tillade Gjennemfart for Andre. 

Naar Togne ved Bryllupper, Begravelser, Theaterforestillinger, Concerter, Baller eller ved 
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andre Leiligheder samles i tørre Mængde paa 
offentlig Gade, skulle de holde efter Politiets 
nærmere Anvisning og ved Til- og Frakjørsel 
følge den af dette betegnede ei og Orden. 

Paa stensat Overgang over ubrolagt Gade 
eller Vei maa der ikke holdes. Der maa ikke 
tages Hvileplads eller fodres uden paa de dertil af 
Politiet anviste Steder. Ølvogne maa ikke holde 
paa Strandgaden mellem Torvet og Peta11eb1yg
gen, men skulle kjøres hen paa Almendingerne. 

Er Jernbaneovergang lukket ved Barriere, 
eller er Togets Ankomst signaliseret, skal der 
standses mindst 2 5 Skridt fra Banelegemet og 
Togets Ankomst og Barri :.rens Aabning oppebies. 

§ 40. 
Paa offentlig Gade eller i Portrum, Gaarde 

eller deslige Steder, der have aahen U dkjør
sel til offentlig Gade, maa den Kjørende eller 
P idende 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. 

U denfor de af Politiet anviste HoJdepladse 
maa en Hest, ·elv om den er bunden, ikke hen
staa Iængere end høist 10 Minutter paa offent· 
lig Gade uden Bevogtning. 

§ 41. 
r atterenovation og Gjødsel samt .etsende 

yrer maa alene kjøres i Skridt. Det s.ammc' 
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gjælder for Transport af Kalk, saavel naar Vognen er læsset som naar den er tom. Dog kan Politiet tillade, at halkvogne, som ere ind rettede saaledes, at Intet under Kjørselen kan spildes, kjøres i smaat Trav. 

Femte Kapitel. 
,Om Førsel f Heste og andre Rrcatur r samt 

om Hunde. 

§ 42. 
Det er forbudt at lade Heste ~aa løse og at lade ane· re l{reaturer gaa uden Bevogtning paa offentlig Gade. 
Dette Forbud gja:ldcr ogsaa for private Eicndomnw inden Byterritoriet, forsaavidt disse ikk.. cre forsvarligt indhegnedc, eller Dyrene ikke erc under tibtrækkeligt Op yn eller ere forsvarligt bundne. Herfra rndtages de i Fjcldene værende .:.\Tarkstrækninger, der ere Gjenstand for Bcitning. 

S 43. 
Ingen maa paa offentlig Gade ride med mere end een Haandhe t eller fore mere end een Hest ved Siden af eller efter Vogne eller an det Kjureto Heller ikke maa Nogen lede eller l·jr-n-e flere end 2 luse 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. 1 aar He
sten ledes eller kjøres, maa det ikke skc 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 Mand person 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 unde: Ledningen eller Drivningen komme 
udenfor KJørebanen. 

§ 47. 
Heste, Oxer og Kjør maa ikke ilandbringes 

paa andre offentlige Brygger og Kaier end d~ 
af Havnekommissionen efter Overlæg med Poli
timesteren til enhver Tid dertil bestemte. 

§ 48. 
Naar Hunde vise sig bidske eller glub· 



ske eller have den Vane at forulempe :VIenncr: 
sker eller Heste ved at gjø ad dem, skal Eieren 
efter Politiets nærmere Bestemmelse holde saa
dannc 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 
finder at kunne være farlige 

Ingen maa hidse Hund paa ogen eller 
undlade at holde sin Hund tilbagc, naar den i 
hans Paasyn anfaldcr Nogen. Det er ligeledcs 
forbt1 dt at tirre H undc eller hidse dem sammen 
paa offentlig Gade. 

~ 49. -
Tisper maa i Lobetiden holdes inde. Fra 

KL I r Aften til Kl 5 :\forgen er det forbudt 
at lade Hunde løbe ude, naar de ikke led age 

ogen. Overtrædes foranstaaende Be tcmmel
ser, kan Politiet foranstalte Hunden optagcn og 
i offentlig Blad fremlyse den, samt hvis ingen 
Eier inden 6 Døgn indløser den, lade den sælge 
eller dræbe 

Sjett~ Kapitel. 
Om Fredning af offenfli~c lndretningcr m. V. 

§ 50. 
Det er forbudt at flytte eller bortta<Te" 
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. kjære ellc:r ridse i, sl-rive, mak eIIer tegne 
paa, bøie eller løsrive eller paa anden Maade at 
beskadige eller besudle de til offentlig .,.ytte 
elkr Prydelse be temte Indretninger ell r Gjen-
tandc, saasom Statuer, C:pr~ngvand, Vandposter 

eller Brønde, Pissoirer, Cadelygter, Bænke, Ind
hcgninger og desligc. 

Det samme gjælder <len til offentlig Gade 
stodende Del af Hus, for, Plankeværk, Port 
eller andet saadant. 

Ingen Uvedkommende maa klatre opad Te
lefon- eller Telegraf-Stolp.._r, kaste efter dertil 
horende Traade eller fornvrigt beskadige de1til 
horende Indrctninger. 

~ 5 I. 

Ingen maa udcn V eibcstyrclsens ..._ amtykke 
opbryde Brolægning eller foretagc nogen Grav
ning i offentlig Gadc eller gjøre nogen anden 
Forandring ved samme. 

~ 52. 
Ingcn Uvedkommende maa tænde eller 

slukke de paa offentlig Gadc anbragte Lygter 
eller, udcn for at ~ignalisere Ildebrand. befatte 
:;ig med dc offentlige Brand ·ignalapparater . 

. _' 53. 
, lncren maa beskadige de paa offi ·ntli<r (;adc 

eller i offentlige Anlæg staacnde Træcr ved 
at afbrækkc Grene eller . Kviste, afrin! eller 
skjære i Barken eller deslige, ei heller aftage 
eller be:-;l·adige de omkring Træerne til disses 
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Beskyttelse anbragte Indretninger eller 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 renlighed, 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 disse. 

§ 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 upassende Opførsel 
finde Sted. 
· Ingen maa trænge ind paa Kirkegaard til de 
Tider, da Adgangen holdes lukket, eller paa 
Kirkegaard gaa udenfor de afstukne Gange, 
stige over lndhegninger. beskadige Træer, Blom
ster eller andre V æxter eller paa nogen Maade 
beskadige eller besudle Gravsteder eller andre paa 
Kirkegaarden værende Anlæg. 

Mindre Børn maa ikke komme paa Kirke
gaard uden i Følge med og under Opsigt af 
Voxne. 

Det er forbudt der at medtage Hunde . 
. 56. 

De i dette Kapitel indeholdte Bestemmelser 



gjældc for Tilfælde, der ikke gaa ind under den 
almindelige Straffelov. 

Syvende K<1pitel. 

Om Opslag af Bckjen<ltgjørelser og Skilter saml 
om Udstilling af Yarcr. 

§ 57. 
Det bestemmes af .l\fagistaten, paa hvilke· 

Steder Opslag af Bekjendtgjørelser fra Øvrighe
den eller andre offentlige 1Iyndigheder skal 
finde Sted. Disse Bekjendtgjorclser anbringes 
paa Tavler, der anskaffes og vcdligeholdes for 
Kommunens Regning. 

Bekiendtgjorelser angaaende Thcaterfore
stillinger, Concerter, Forevisninger og offentlige 
Forlystelser, til hvilke Vedkommendes Tilladclse 
haves, kunne ligeledes forcgaa ved Opslag, naar 
den, paa hvis Eiendom Opslaget sker, dertil gi
ver sit Minde. Dog skal et Exemplar af Be
kjend tgjørelsen samtidig med Op laget tilstilles 
Politiet. 

Andre Bekjendtgjørelscr 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 
Næring. veie, Bopælforandringer og andre Hen-



visninger, der knytte sig til Opholdsstedet eller 
angaa Eiendommen. 

~ 38. 
Lovligt gjorte Opslag er det forbudt at 

nedrive, besudle el!cr paa anden Maade at be
skadige el!er gjøre ulæscligc. 

§ 39 
Skilter eller Gjcnstandc, der benyttes til 

eller tjene som Skilt, 111<;1,a ikke givcs et større 
Fremspring udenfor Husvæggcn end 32 Centi
meter og skulle være forsvarligt befæstede. , 
Forsaavidt de stikke frem foran Husvæggcn, 
maa deres Underkant ikke anbringes lavere end 
Met. 2 :; over Gaden. De Skilter, som ikke 
svare til qisse Forskrifter, blive at nedtage inden 
et Aar, efterat denne Vedtægt er traadt i Kraft. 
Findes allerede anbragte Skilter at borttage Ud
sigt for Naboer, Lys fra Gadelygterne eller at 
være til Hinder for Færdselen, kunne de af Po
litiet fordres borttagnc strax. 

Apothekernes Skilter kunne dog med Po
litiets Tilladel e gives et større Fremspring end 
ovenfor bestemt. 

§ 60. 

Handlende eller andre Næringsdrivende 
maa ikke udhænge eller udstille Varer paa of-. 
fe~tlig Gade uder.for deres U dsalgssteder, med
mrndre det sker i forsvarligt befæstede U dhængs-
ska_be, der dog ikke maa gives et ~tørre Frem
spring . udenfor H usvæggen end 16 Centimeter. 
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For Gjenstande, som pa.a Grund af ·deres 
Beskaffenhed eller Tyngde ikke ere egnede ttl 
at udstilles i Skabe, kan Politiet tilstede U ndta
tagelser, naar Gjenstandens Udstillen ikke med
fører Fare eller Ulempe for Færdselen. 

Ottende Kapitel. 

ftm Torvhandel og Benyttelff af Torvenf'. 

§ 6r. 
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 overtrætle den sa'aledes trufne 
Ordning ved at dri-re Torvhandel med andre 
Varer, til andre Tider eller paa andre Sted~r 
end tilladt. 

§ 62. 
De, der indfinde sig paa Torvene, for 

at blbyd Varer, skull ordrre dere9 U~ 
p n Maa.de, som af Politiet anvis 

, og i det Heie iagttag de ~ Politi t:ii 
0rdene138 Overhol-del givM Forskrifter. Den, 
der, skjønt paamindet, ikke efterkomrt'ler. de 
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giv ne Forskrifter, kan af Politiet bortvise:-:; fra 
Torvet . 

~ 63. 
Torvhandlere maa ikke paa Torvet henka

ste bedærvede Varer eller andet Affald. 

§ 64. 
Ingen maa lægge Hindring i Vei n for den 

fri Adgang til Udsalgspladsene eller paa and 11 
Maade forstyrre Handelen. 

§ 65. 
Ingen Sælger maa med sine Va.rer tage 

Ophold paa Torvet tidligere end 112 'Fime før 
den til Handelen bestemte Tid. 

Ved Torvtidens Udløb skulle alle Varer 
saavelsom V ogne, Borde, Kurve eller deslige, 
der ere benyttede ved Handelen, være fjernede 
fra Torvet. 

§ 66. 
De, som til U døvelse f deres Bedrift a1 -

vi~s fast Plads for lmngere 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 Trafiken kan drives, som -- iøvrigt -
til Overholdelse af den fornødne Orden under 
denne. 
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Niende Kapitel. 

Om otrcnllig·e 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 Lenyttede Lokaler 
Intet forefalder, som strider mod Orden og Søm
melighed, 

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 indrømmes-Undtagelse. 

§ 68. 
Ingen maa paa offentligt Beværtningssted 

gjøre sig skyldig i voldsom eller støiende Ad
færd, hvorved an<lre Gjæster, V ærten eller 
dennes Familie eller Tjenere fortrædiges, eller 
aridre af Husets Beboere eller Om boende for
.styrres, ei heller i andre Maadet vise en uan-

. stæp_dig eller forargelig Opf ørsel. 

§ 6g. 
· Offentlige Bevæ1tnings- og Forlystelsesste-, 

<ler skulle holdes lukkede fra KL 10 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 fo1- Beværtning af Reisende i Hoteller eller 
andre offentlige Logishuse i den nævnte Del af 
Døgnet. 

Ligeledes 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. ro Aften af -0ffentlige Steder, hvor der 
findes nogen til Forlystelse anbragt lndretning 
f. Ex. Keglebane, hvis Benyttelse foruroliger Na
boer og Omboende. 

Saadan af Politiet meddelt Tilladelse, som i 
~enne § nævnt, kan til enhver Tid og uden Op
s1gelse eller Varsel tilbagekaldes. 

Ved F orskrifterne i denne § gjøres ingen 
Forandring i de om Tiden for Brændevinssalg 
~amt Udskjænkning af Brændevin, Øl og Vin 
ifølge Lovgivningen gjæl:.lende Bestemmelser. 

§ 70. 
Til enhver Bygning, hvor der findes Re• 

3 
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stauration eller anden offentlig Beværtning, 
skal Eieren, naar Sundhedskommissionen fi.nder 
det fornødent, og der efter ::- tadsingeniørens Er
klæring dertil er Anledning, til Afbenyttelse for 
dem, mm søge Beværtningsstedet, an bringe et 
lukk 1 issoir i Port- eller Gaardsrum efter Sund
hedskom :.issionens nærmere Anvisning. Er der 
ikke Anled ng til at faa Pissoiret indrettet paa 
noget af de nævnte ~teder, og der anvises Plads 
for samme pc.a 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 $aavidt 
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 Krænke1se, og den kan tilbagekaldes, naar 
Forestillingens Art eller Vedkommendes Forhold 
iøvrigt findes at paakræve saadan Forføining. 

§ 72. 
Tilladelse til at give offentlige Forestil

linger eller Forevisninger af andet Slags end 
i § 7 I omhandlet, derunder indbefattet Kunst
beridning, Kapløbning, magiske, eqvilibristiske 
og lignende Forestillinger, Menagerier, Panora
maer eller Verdenstheatre og andre Seværdig
heder meddeles af Politiet. 

Ti1 Afholdelse af offentlig Dands, Maske
rade, Sangerhus, og deslige meddeler Politiet 
ligeledes Tillade lsP eller, forsaavidt saadant dri
ves som æringsvei, Bevilling efter denne V ed
tægts § 88. 

De her omhandlede Tilladelser kan naar
somhelst af Politiet tilbagekaldes. 

§ 73. 
De i §§ 71 og 72 omhandlede Tilladelser 

eller Bevillinger knyttes al tid ti en bestemt 
Person, der optræder som ansvarlig Direktør. 

Det gjøres altid til Betingelse, at Vedkom
mende for Leiligheden kan skaffe Lokale af saa
dan Størrelse og Beskaffenhed forøvrigt, som 
Hensynet til det fremmødende Pub1ikum paa
kræver. 

De herhen hørende Spørgsmaal afgjøres af 
den Autoritet, der meddeler TiUade'sen, Jigesom 
samme Autoritet ogsaa afgiver Bestemmelse om, 

3" 



hvo:·mange Personer, der kan indtages i Loka
let og paa de forskje ligc Pladse i Lokalet; dog 
kan Stiftamtmanden ovcr}ade sin Myndighed med 
Hensyn til Bedømmelsen af Lokalets Antagelig
hed og Bestemmelsen af Tilskuerantallet til Po
litimesteren. 

Til Veiledning ved Afgjøre1sen heraf kan 
der i fornødent Fald forlanges tilveiebragt 
Attest fra Stadskonduktøren angaaende Lokalets 
Størrelse og Bcskaffcnhed, for hvilken Attest 
Stadskonduktøren nyder en Betaling af 10 l(roner. 

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<lens Overholdelse eller til Foreby.g· 
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gelse af Ildsfare. Han skal endvidere sørge for, 
at de Forestillinger, der opføres, og de Præsta
tioner m. V I som forevises, ikke ere af uanstæn
digt Indhold. Dersom en Forestilling eller Præ
station viser sig at være af usædeligt eller iøv
rigt strafbart lndhold, saave1som naar en saadan 
afholdes eller gives uden Tilladelse, eller dersom 
de til Ordens og Velanstændighcds Overholdelse 
givne Bestemmelser ikke cft~rkommcs, kan Po
litiet afbryde samme, og ere de Tilstedeværende 
i dette Tilfælde pligtige til at efterkomme Po
litiets Anmodning om at begive sig bort. 

§ 75. 
V ed offentlige Forestillinger eller andre For

lystelser skulle de Besøgende iagttage Sømme
lighed og Orden og maa ikke ved Stoien, Ban
ken, vedholdende Bifaldsytringer eller Mishags
ytringer eller paa anden Maade hindre eller af
bryde Forestillingen eller Forlystelsen eller for
styrre andre Deltagere i Nydelsen deraf. Ly
delige Meningsytringer under eller ved Slutnin
gen af offentlige Forestillinger maa ikke vedvare, 
efterat et 3 Gange gjentaget lydeligt Signal til 
deres Ophør er givet enten af det tilstedevæ
rende Politi eller fra Scenen. 

§ 76. 
Iste Juledag, Skjærthorsdag, Langfredag, 

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



give offentlige Forestilling2r, 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. 
aar Tilladelse er givet ogen til at gaa 

omkring og opføre Musik, forevise Kunster og 
Seværdigheder 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 Tær heden være berettiget til at for
lange, at den, der udførcr fosik eller støiende 
Præstationer af na..vnte Art, fjerner sig i tilbør
lig Afstand. 

Fast Plads paa offentlig Gade til offentlige 
Forestillinger eller Forevisninger af andet Slags 
maa ikke anvises Nogen uden Samtykke af Ma
gistrat og Formandskab. 

§ 78. 
De, der give Forestillinger af den i Lov af 

22de Mai I 87 5 omhandlede Art, have at udrede 
en A fgift til Bykassen af fra 5 til 20 Kroner 
efter Magistrats og F ormandskabs Bestemmelse 
for hver Forestilling. 
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Fritagelse herfor kan dog meddeles af Ma
gistrat og Formandskab. 

Afgifterne1 der maa erlægges forud til Po
litiadjutanten, bliver ved U dgangen 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 Gadefeiningen udenfor sin Eiendom i 
Gaderne indtil Midten af Kjørebanen og paa Al 
minding eller aabenPlads indtil 6~/,. 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 s:1.mt Bortskaf
felse af det paa Gaden i Rendestenen og paa 
Fortog voxende Græs . 

Renholdelse af private, aabentliggende Veie, 
paaligg·er Eierne af de Grunde, der benytte 
samme. 
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Hvor Gadefeiningen efter det Fortgaaende ikke paahviler vedkommende Grundeiere. foranstaltes og bekostes den af det Offentlige. 
§ 80. 

F eining foretages mindst 2 Gange om Ugen paa de Dage, som af Politiet bestemmes, og ellers, naar særegne Omstændigheder gjøre det nødvendigt. Gader og V eie, hvis Vedligeholdelse 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. 

§ Sr. 
Det Sammenfeiede maa ikke kastes i Kjørebanen, men skal bortføres umiddelbart efter tilendebragt Feining. Feiningen maa være sluttet og Bortførelsen foretaget - i Sommermaanederne in den I( I. IO Aften og i den øvrige Tid af Aaret, inden Mørket falder paa. 

I tørt V eir uden Frost oversprøites Fortog og Gade saa tilstrækkeligt med Vand, at Feiningen ikke foraarsager Støv 
Med Hensyn til Kioaksiugene maa det paasees, at der ikke ved Feiningen tilføres dem faste U renligheder eller om Vinteren fast Sne eller Is, samt at Risterne holdes aabnc, saa at Vandet fra Rendestenen har frit Afløb. 

§ 82. 
Naar 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 V andets frie Løb, skal han 
foranstalte dem aftagne og igjen paalagte, saa
snart det kan ske uden at hindre Vandløbet. 

Private Kloakledninger og Afløbsrender 
samt deres Slamkister skulle oprenses og ef
tersees mindst 2 Gange aarlig, nemlig før I ste 
Mai og før Iste Oktoher. 

V ædsker, som udbrede Stank, maa ikke 
ledes ud i aaben Rendesten. 

§ 83. 
Naar Sne er falden, skal den, hvem Fei

ningen paahviler, ryddiggjøre Fortog og Rende" 
sten for samme; ligeledes har den Feiningsplig
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 Be
stemmelse enten udjævnes over Kjørebanen eller 
henlægges langs Rendestenen, indtil Politiet paa
byder 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. 
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§ 84. 
Sne og Is maa ikke fra Gaardsplads, Tomt 

eller Have kastes ud paa offentlig Gade eller 
benbringes andetsteds end til de dertil anviste 
Steder. 

§ 85. 
Politiet kan i Sygdomstilfælde meddele Til· 

ladeJse til midlertidig at belægge med Halm en 
saa stor Strækning af offentlig Gade, som efter 
Omstændighederne ansees fornøden . Belægningen 
skal fornyes eller borttages, saasna1t det af Po
litiet forlanges. 

§ 86. 
V ed de offentlige V andpo ter maa Klæde

vask ikke foregaa. Kjøretøi maa ikke vaskes 
·eller skylles paa offentlig Gade Vand maa 
ikke udledes eller udskylles over offentlig Gadc, 
men kun §.rjennem 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. 
Vogne, der bruges til Kjørsel af Gadeskarn, 

Affald fra Husene eller anden Urenlighed, Jord, 
Sand, Stenkul, Kalk, Kalkgrus og lignende, 
skulle være tættc, 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. 

Med Hensyn til Transport af Natterenova
tion og Gjødsel forholdes overensstemmende 
med Reglement for Bergens Renovationsvæsen, 
udfærdiget i Henhold til de ved Kgl. Resolution 
af24deJanuar 1865 og 8deJuni 1881 approberede 
Sundhedsforskrifter. 

Tolvte Kapitel. 

Angaaende Afgifter af visse Næringer. 

§ 88. 

Fra den Tid, nærværende Vedtægt træder 
i Kraft, skulle efternævnte Næringsdrivende er
lægge i særlig Afgift til Bykassen : 

A. De, som søge Erhverv ved Udlaan paa 80 
Kr. og derunder mod haandfaaet Pant eller 
ved Kjøb af rørligt Gods mod Gjenløsnings~ 
ret, forsaavidt Kjøbesummen ikke overstiger 
den anførte Grændse - 100 Kr. aarlig. 

B. De, som holde Sangerhus, 200 Kr. 
C. De, som holde offentlig Dans : 

l) for hvert almindeligt Bai fra IO til 40 Kr. 
2) for hvert Kostumebal 50 Kr. 
3) for hver Maskerade 100 Kr. 
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D. De, hvem der til U døvelse af deres Bedrift 
anvises Plads paa Byens Torve, Almindin
ger eller andre offentlige Pladse og Gader 
enten under ~tævnen eller for en længere 
Tid udenfor Stævnen : 
I) Vognmænd til Befordring af Personer: 

for hvert Rjøretøi IO Kr. aarlig . 
2) V ognmænd til Befordring af Gods og 

Varer: 
for hvert Kjøretøi 5 Kr aarlig. 

3) Slagtere og andre Kjødhandlere 50 Kr. 
aarlig. 

4) Smør- og Ostehandlere samt andre Fe-
devarehandlere for Iste Maaned1 de in- J 
dehave Pladsen, 5 Kr. 1 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 z m 2 Grundflade 
IO }( r. 

2. for U d~algskister S Ifr. 
3. andre Udstillere for hver 0 1 5om~ 

udvist Plads I S Øre. 
Erholder nogen af de ovenfor i denne § 

nævnte æringsdrivende, for hvem Afgiften er 
bestemt aarlig1 Bevilling meddelt i Aarets Løb, 
beregnes Afgiften for det hele Aar1 hvjs Bevil" 
lingen udstedes før Iste Juli1 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 Formandskab er forøv
rigt enten paa Grund af Vedkommendes Fattig
dom eller fordi det ansees ønskeligt midlertidig 
at opmuntre en given Bedrift berettiget til at 
indrømme de under Litr. D. nævnte Nærings
drivende afgiftsfri Plads. 

Nærværende § kommer ikke til Anvendelse 
paa Norges Bank, Bergens Sparebank, Skillings
banken, Privatbanken, og lfreditbanken, forsaa
vidt disse Indretningers Virksomhed maatte gaa 
ind under den under Litr. A. givne Betegnelse. 

§ 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 Tidsrum igjen 
fornyes ved Paategning. Den skal derhos in
deholde, at Politiet, naar dette finder, at Bevil
lingen misbruges, strax kan tilbagekalde den, 
samt at den i intet Tilfælde kan ove1føres paa 
nogen anden. 

§ 90. 

Den aarlige Af gift erlægges forskudsvis i 2 

Terminer, hver Gang med det Halve, den ene 
Halvdel. ved Bevillingens Udf.erdigclse eller For
nyelse og den anden Halvdel in den U dgangen 



af den paaføigende 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, bortfaider Bevil
lingen, uden at Vedkommende fritages for Af
giftens Udredefre. æringens Ophør formedelst 
Dødsfald, Bevillingens F orbrydelse eller andre 
Grunde bevirker ingen Tilbagebetaling af eller 
Fritagelse for den Jøbende Termin. Dansevær
ters Afgift for de almindelige Baller, hvis Stør
relse inden de ovenfor fastsatte Gr cendser af Po
litimesteren maanedlig bestemmes særskilt for 
hvert Lokale, erlægges ved hver Maaneds Ud
gang, forinden noget nyt Bal i den følgende 
Maaned afholdes Afgiften af I( ostumeballcr og 
Maskerader ligesom alle Afgifter vedrørende 
Stævnen indbetales ved Tilladelsens Meddelelse. 
Samtlige Afgifter indbet-=tles 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 afDatum, Laan
tagerens eller Sælgerens folde Navn og Bopæl, 
Laanets e11er Kjøbesummens Størelse, Pantsæt-
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ningens eller Handelens Gjenstand, de betingede 
Renter og Laanets F orfaldstid. 

Trettende Kapitel. 
ForskjcJiigc 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, visse Slags Bødkerar
beider og deslige, ikke maa øves i Tiden fra 
Kl. 10 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 Afgang 
eller i andre Seiladsen uvedkommende Øiemed. 

§ 93. 
Det skal være Politiet overladt 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<J!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 Vedtægt. 

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 
som OvertrædeJse af denne Vedtægt. 

§ 94. 
De af Politimesteren ansatte Fløtmænd ere 

eneberettigede til mod Betaling at forrette al 
den Fløt, som falder ved de Trapper eller Bryg
ger, ved hvilke de ere ansatte, samt at befordre 

. Reisende og Passagergods fra de paa Vaagen liggende Dampskibe. 
Taxt for Fløtmændene fastsættes overensmende med § 93. 

§ 95. 
Hus- og Grundelere ere personlig ansvar

lige for Opfyldelsen af alle dem som saadanne 
ifølge denne Vedtægt paahvilende Pligter og 
skulle ikke ]fonne undskylde sig med Forsøm
melse fra deres· Folks eller Leieres Side. Saa
fremt imidlertid vedkommende, Hus- eller Grund
eier har beskikket en i Byen bosa.t og af Poli-
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tiet godkjendt Mand, der i alle eller enkelte 
Eiendommen vedkommende, af denne V cdtægts 
Bc-;temmclser opstaacnde Forhold, kan trædc i 
Eierens Sted overfor Politiet og det Offentlige, 
og som dertil har erklæret sig villig, gaar An
svaret 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. 
Taar Nogen undlader, hvad der ifoJgc 

denne V cdtægt paahviler ham, kan Politiet for
anstalte det Pligtige udfort eller træffe fornoden 
Foranstaltning til at forhindre, at Forsømmelsen 
afstcdkommer 'kadc. Omkostningernc herved 
blive ligesom de Omkostninger, der foranlediges 
ved Foranstaltninger, som af Politiet træffes for 
at forhindre forberedte eller standse endnu ikke 
fu Id førte Handlinger, der ved V cdtægten cre 
forbudne, eller for at rydde afveicn Ulemper, 
eler ere foranledigede ved Brud paa denne Ved
tægt, at udrede af den Skyldige. 

~ 97. 
Overtr,cdclser af n,crværcnde Vedtægts Be· 

stemmclser, der ikke straffes dter Lov af 22clc 
l\Iai I 87 5 §~ 3 og· 5, blive ifolgc Lov af I 7dc 
Juni I R69 samtrenholdt med Lov af 26de i\fai 
1 R66. indcholdendc adskillige Bestemmelser om 
Politivæsenct i Christiania § 5, saafrcmt Tilfæl
ckt ikke gaar ind under noget strængere Straf-
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febud, at anse med Bøder fra 2 til 800 Kroner. 
Til saadant strængerc ~traffebud 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 i(on
gen bestemmes, tilfalde Politikassen, indtales 
efter forgjæves af Politimesteren skeet Forelæg, 
ved Politiret. 

§ 98. 
1 Tærværende V cdtægt træder efter erholdt 

kongelig Stadfæctelse i Kraft den Iste April 1883. 
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Politiets Bestræbelser bør gaa ud paa : 
a. a t f o r e b y g g c F o r b r y d e 1 s e r o g 

Lovovertrædelser af enhver 
Art og, 

b. n a a r F o r b r y d e 1 s e r e 11 er F o r s c
c l s e r e r e b e g a a e d e, a t f a a d c n 
S k y 1 d i g e o p d a g e t o g s t r a ff e t. 
Politikonstablerne have fornemmelig at paase 

Orden overholdt paa offentlige Gader og paa of
fentlige Forlystelses- og Skjænkesteder. 

Politiet og Politikonstablerne have ogsaa 
den Pligt at hjælpe Folk, saasom smaa Børn, 
der have forvildet sig, syge eller affældige Per
soner, der ere ude af Stand til at hjælpe sig 
selv, og Beskjænkede, der ikke paa egen Haand 
kunne klare sig. Alle disse have Konstablcrne 
at yde Bi3tand, ved efter Omstændighcderne 
at følge dem til deres Hjem eller til nærmeste 
eller bekvemmest liggende Politistation. 

Som almindelige Regler for, hvorledes en 
Politikonstabel skal opføre sig, kan mærkcs: 

I. Ban bør altid og mod Alle være høfiig i 
Tale og Væsen, og maa ikke, om Andre 
ere uartige, derved lade sig forlede til selv 
at være det 

2. Han maa altid lægge an paa at være be-



sindig og rolig. Lader han Vreden faa 
Overhaand, taber han Evnen til Omtanke og kan let forivre sig. 

3. Han maa, naar han efter modent Overlæg 
har fattet sin Beslutnining, være bestemt -
ikke famlende eller ustø. 

4. Han maa vogte sig for at anse den, han 
finder Grund til at tiltale, advare, anholde 
eller arrestere, som sin personlige Uven 
eller Fiende, selv om han mødes med U artig heder. 
Efterkomme Konstablene disse Regler, kan 

det ikke slaa Feil, at forstandige og retsindige 
Folk af alle Samfundskiasser ville faa Agtelse 
for dem og yde dem Bistand, naar det tiitræn
ges, - og at Urostifterne ville faa Respekt for 
dem. Den simple Mand vil da forstaa, at Po· 
Iitiets Opgave er at opretholde Orden, retlede, 
hjælpe og beskytte, og ikke at undertrykke, plage eller forfølge. 

Om en Person bør anholdes eller arresteres, beror paa forskjellige Omstændigheder: Enhver, 
der gribes i Tyvereri eller anden større For
brydelse, bør bringes til Politistation. Hvor det 
gjælder mindre Overtrædelser, vil flere Hensyn 
komme i Betragtning. En Drukken, der gjør 
sig skyldig i Uordener eller Spektakler, bør sna
rere arresteres end en Ædru, som gjør sig skyl
dig deri, da man kan befrygte, at den Drukne, 
om man lader ham gaa, vil forøve nye U orde
ner. En Ukjendt eller Fremmed bør snarere 
arresteres end en V elkjendt og her Hjemme· 



hørende. Har man Grund til at tro, at Ved
kommende opgiver urigtigt Navn eller urigtig 
Bopæ1, eller at han vil unddrage sig for senere 
at møde for Retten, bliver han at føre til Poli
tistationen. 

Da Erfaring viser1 at en Arrestation ofte 
har større Spektalder til Følge end dem, man 
ved Arrestationen vil afværge, bør man ikke 
unødig gribe til dette Middel. Naar der er Grund 
i:il at tro, at Vedkommende vil holde sig rolig, 
om man lader ham gaa, og at Undladelsen af 
at arrestere ham ikke vil være til Hinder for, 
at han bliver straff et, bør Arrest ikke fmde 
Sted. Forstaar en Konstabel tilfolde, naar han 
bør arrestere, og naar han bør lade det være, 
og forstaar han derhos at udføre en Arrestation 
paa en rask, letvindt og til samme Tid lemfæl
dig og lidet opsigtvækkende Maade, da giver 
han derved Beviset for, at han har Anlæg for 
sin Stilling. Ved Arrestationen gjælder det 
netop at vise Rolighed, Besindighed og Sikker
hed. Man maa ikke tro, at den, der fører de 
Fleste i Arrest, derved beviser sig at være den 
Dygtigste. - Det er bedre, at man uden Arre
station kan tilveiebringe Orden og dog skaffe 
alle de Oplysninger, som behøves, for senere, 
~den Vanskelighed, at faa den Skyldige draget 
til vedbørligt Ansvar. 

v Hvor mange og hvor fuldstændige Regler 
m~n end maatte opstille for Politikonstablerne, 
bliver der dog altid Spillerum for, hvad man 
kalder C o n d u i t e. En Konstabel maa altid 
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søge at gjøre sig Rede for, hvilken Fremgangs
maade der under de forhaandenværende Om
stændighcder er den bedste og hensigtsmæssigste, 
og lempe sin Optrædcn efter Tilfældets Beskaf. 
fcnhcd. Hertil uclkrc:evcs forst og fremst Besin
dighed . · Altsaa: Vær høflig og besindig! Har 
Du Be\ idsthcdcn om at have opfyldt disse Bud, 
saa vær ogsaa bestemt! 

Sine Foresatte har Konstab len at vise , \g
tclsc og .A.<:rbødighed. Enhver af Overordnet 
given Befaling skal strax adlydes. I !ar Kon
stablcn Tvivl om Lovli~hedcn eller Betimelig 
heden af den givne Befaling, har han derom 
senere at gjøre Anmeldelse for vedkommende 
Embedsmand. 

I Ian har at indfindc sig i betimelig Tid og 
minds·t 5 :\Iinutter, førcnd han skal begynde sin 
Tjeneste, paa det for Udmo1istring bestemte Sted. 
Kan han formedelst Sygdom ikke udfo1:e sin Tje
neste, maa h-m snarest muligt, og i ekt seneste § 
Time før Mødetiden, meddele vedkommende Vagt
mester eller Vagthavende paa Stationen Under
retning derom. 

Konstablen er ansvarlig for Sikkerbed og 
god Orden inden det Distrikt, hvor han har at 
patruller<:.. Han bor derfor gjøre sig noie bekjendt 
med alle Lokaliteter, Gader, Smug, Smit, Bryg
ger, Herberger, Udskjænknings - og Bcværtnings· 
steder, offentlige Kontorer osv. samt, saav·clt 
muligt tillige med alle i Distriktet boende Per-
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soner, saaledes at han kan give Enhver, der 
spørger ham, Besked om Bopæle, til hvilke han 
i fornødent Fald selv viser Veien. 

Konstablen patrullerer ind=n sit Distrikt i 
den ham anviste Route og som Regel der, hvor 
Færdselen er størst - dog saaledes, at ingen i 
Distriktet værende offentlig Passage, der fører til 
eller gjennem tættere bebyggede Strøg, bliver 
ukontrolleret. Allerede hans Fremtrædenog Hold
ning maa lægge for Dagen, at han udviser Op
mærksomhed; hans Gang maa hverken være 
meget hurtig eller meget langsom. Han maa 
gaa i Kjørebanen, undtagen naar det, for i den 
varme Sommertid at erholde Skygge, er fornø
dent at følge Fortoget; ligesaa kan han i ubro· 
lagte Ga der og V eie følge Fortoget, naar der 
ikke i Kjørebanen er godt. og tørt Fø re. Han 
maa ikke sætte eller lægge sig ned og heller 
ikke staa stille, medmindre Tjenesten fordrer det, 
f. Ex. for at iagttage Et eller Andet eller en 
eller anden Person, som opvækker hans ·Mis
tanke. Bliver han nedsaget til at forlade den 
befalede Route for at bistaa ogen, der begj< -
rer hans Hjælp, eller af andre Grunde, skal han, 
1~aar hans Forretning er endt, ufortøvent vende 
t1lbage i samme og fortsætte ·in Gang. m 
saadanne Fr:1værelser skal han underrette Over
ordnede ved første ammcntræf med en af disse. 

Han maa ikke gaa ind i noget Hus, und
tagen naar det sker forat udføre en Tjeneste 
pligt, og navnlig er det ham strængt forbudt i 
andet Øiemed at gaa ind i noget offcntligt Be-
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værtningssted, medmindre han dertil, under extraordinære Omstændigheder, erholder særskilt Tilladelse for hver Gang af en Overordnet. Hvad han fortærer, skal han betale kontant, og ikke under nogen Omstændighed modtage V ærtens eller hans Folks Indbydclse til at fortære .\Joget. 
Ogsaa ved enhver anden Anledning er det Konstablen forbudt at modtage nogensomhdst Gave af Penge eller Andet for uclvist Tjcnneste i hans Bestilling, uden i de TilLelde) hvor saadant in<lkommer gjcnncm Politimest<..:ren og cJennc dertil giver sit Samtykke. 

Konstablen maa aldrig indblande sig i Andres Sager, udcn naar hans Hjælp med Rette paaka1des eller naar han paa Bestillings V egne finder sig opfordrct til at skride ind, hvilket al , tid maa ske med Hoflighed og Venlighed, men <..krhos med Bestcmhed og Sikkerhcd. I private Anliggender, ham selv eller andre vedkommende, maa Konstablcn ikke optrædc som Politiofficiant. 
Han maa egne Tjenesten hele sin Opmærksomhe<l og han maa ikke, saalænge han er i denne, indladc sig i Samtale med 1 r ogen -- det være sig andre Ko1 1stabler eller Private - udcn om hvad der vedkommer hans Tjeneste og forsaavidt dette fordrer øieblikkelig Samtale. og selv da maa Samtalen gjøres saa kort som mulig. 

Saavidt skc kan og naar sladant maattc fornøcliges, skulle Y onstablcrne bist~a hveranclr · og indfinde sig skyndsomt paa de Steder, hvorfra <le høre Stød i Signalpibcrnc. For ikke at frem-
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kalde Sammenstimlen af Folk, skulle Piberne 
kun benyttes, naar saadant nødvendigt paafordres. 

KonstabJerne maa under deres Patrullering, 
saavcl Dag som at, være særlig opmærk
somn; e paa Ildsvaader, og, saasnart de opdage 
nogen saadan, gjøre Husets Beboere bekjendte 
dermed ved at ringe paa Dør- eller Portklok
ken til Huset, gjøre Ans krig eller lignende. 
:-Jaar dette er skeet, bcgive de sig skyndsomst 
til nærmeste Brandstation for at gjøre Melding 
eller, hvis Tid derved kan spares. signalisere 
Ildlos gjennem nærmeste Brandsignalapparat. 
Derefter begive de sig strax tilbage til ~it Distrikt 

De ikke patrullercnde Konstabler skulle, saasnart de enten gjennem Brandsignaler eller 
paa anden Maade kon1me til Kundskab om ud
brudt Hus- eller Skadeild, øieblikkelig og hurtigst 
multg bcgive sig til Brandstedet, hvor de ved 
Ankomsten har at melde sig for en af sine Overordnede. 

Den Konstablen til Forsvar levcrede Kølle 
skal han under sin Tjeneste stedse bære hos sig; 
den maa kun brugcs til 1 ødværge, naar der 
under ~ \ nholdelse eller Arrcstationer eller iøvrigt 
er øiensynlig og overh ngendc Fare for Liv el
kr Lemmer. Kol!en maa saaledes ikke brugcs 
blot tor at fremtvinge Lydighed mod en given 
Befaling eller fordi Konstablcn maattc se sig ud
sat for mindre betydelig Overlast ved Stød, el
kr S

1
ag. Før Kollen brug-es, bør den forsvarli

g-en være fæstet til Haandledet ved den i Køllen 
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fastgjorte Rem og Slaget af Køllen bør aldrig rettes 
mod Angjældendes Hoved, men mod Kravebe
net, Arm eller Been. Hver Gang, der er gjort 
Brug af Køllen, skal Anmeldelse derom snarest 
muligt ske til vedkommende Em bedsmand. 

I Tjenesteanlliggender skal Konstablen iagt
tage Taushed med Hensyn til Alt, som er af 
saadan Beskaff enhed, at fornøden Diskretion bør 
iagttage'3, Naar han afgivcr Forklaring, det 
være sig for en Overordnet, under For hør eller 
for Retten, skal han forklare sig tydeligt og 
fu[dstændigt, uden ufornøden Vidtløftighed, 
samt fremfor Alt -- overensstemmende med Sand· 
heden. 

Konstablens private Liv maa være udadlc
ligt og han maa udenfor Tjenesten vise en Op
førscl, der ikke giver skjellig Grund til nogen 
Klage, det være sig for mindre sædeligt eller 
anstændigt Levnet eller 1 andre Henseender. 

Dru kkenskab i eller udenfor Tjennesten vil 
ubetinget medføre Straf og - i Gjentagelsestil
fælcle - Afsked. 

Ligesaa utilbørligt som det vilde være, at en 
Konstabel uden Grund angav en Kammerat lige· 
saa utilbørligt er det, hvis han ikLe anmelder for 
sine Overordnede Forseelser og uhæderlige Hand
linger, hvori en Kollega gjør sig skyldig. For
tielse af saadant vil være en misforstaaet Opfat
ning af Kammeratskabets } ordringer, med ens 
Agtelsen for det Korps, hvortil han hører, og 
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tilbørlig Omsorg for dets Anseelse fordrer. at han 
i saadanne Tilfælde gjør Anmeldelse til sine 
Overor::1nede. 

Det paaliggcr Politiet b1andt Andet at vaage 
over og paasc: 

t Tyverier og andre Forbrydclser opda
gcs og at Gjcrningsmændene anholdes og af
straffes. 

At Betlere blive anholdte. 
~--\t den under 16de Febnnr d. A. appro

bcrcdc Politivcdtægt tilligemed de Bcstemmcl
scr1 der ved I Ijemmcl af samme gives, bliver 
overholdt 

t der under Gudstjenesten er stille og ro
ligt udenfor Kirkerne og at Helligdagsanordnin
gen overholdes 

Efterlevelse af Lovene om Bygningsvæscnet 
og af Brandanordningen. 

Overholdelse af Bestemmdscrnc angaacndc 
Behandling af ildsfarlige Gjen tande 

At der benyttes rigtig Maal og Vægt . 
. \ t Gadel" gtcrnc i cchørig Tid tændes og 

og slukkes og at de holdes rene 
At gjældende Ta, ·tcr overholdes. Specielt 

bcmærkes Taxterne og Reglerne for de Vogn
mænd, der· holde paa Almindingerne og andre 
Steder ti] Befordring af Personer eller Varer, 
samt for Fløtmændenc. 

At der ikke holdes tilfalds beda~rvcde, 
umodne eller skadelige Madvarcr. 
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At der ikke spilles Kort, T ærninger eller 
Andet i Skjænkestuerne. 

At der ikke drives uberettiget Handel hver 
ken med Brændevin eller andre Varer. 

At ikke uberettigede Personer befatte sig 
med at helbrede Sygdomme eller tilberede Me
dicin. 

At Byens V eie og Gader og disses Bro
lægning samt Vandledningen er i tilbørlig Stand. 

At Lovgivningen om Fredning af Vi!dt m. 
m. efterleves. 

At Urenlighed og Affald ikke udkastes i 
Havnen eller ved Vintertid hen bringes paa Isen 
i Havnen. 

Af Politiet og dets Virksomhed vedrørende 
Lovforskrifter og andre Bestemmelser bemærkes: 

Handel - med U ndtagelse dog af Handel 
med Brød - maa ikke finde Sted paa Søn- og 
Helligdage før Kl. 5 hitermiddag; larmende el
ler opsigtvækketlde Arbeide og Arbeide uden~or 
Ilus 'ne maa ikke forcgaa paa Søn- og Hell1g
dagc. 

Ethvert Iluus skal være forsynet med Num- . 
mer og hver Gade med Skildt paa et eller flere 
af dens I ljørner. 

I Stald, Fjøs eller andre U dhuse maa al
drig bæres bart Lys eller Fyrstikker tændes. 

Paa de Steder, hvor der er indlagt Foder, 
Lin, Hamp, Tjære eller andre ildsfarlige Varer, 
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maa ikke bruges Lys e1Ier røges Tobak, hver
ken med Pibe eller Cigar. 

Kul og Aske maa kun opbevares i Kar af 
Kobber, Jern eller Stentøi, saalænge de ikke ere 
aldeles kolde og udbrændte. 

Kogning af Fernisser og andet, hvortil be
nyttes Terpentinspiritus eller anden letfængelig 
Materie, maa kun foretages i Bryggerhu e eller 
paa Steder, hvor Gulv, V ægge og Loft er af Mur
værk. Hø, Halm, Brændeved eller Spaaner maa 
ikke lægges nærmere ved Skorstenen end I 2 5 
Meter. Snedkere og Bogbindere skulle hver Mor
gen bringe Høvel- og Papirspaaner ud af V ærk
stedet og henlægge den paa et Sted, hvor der 
ikke er Fare for, at de kunne antændes. 

Ingen maa i Byen have større Oplag af 
l\ rudt end 5 Kilogram og af Dynamit end z 5 
Kilogram. Krudt skal i U dsalgssted forvares 
i Kar af Kobber, Zink eller fortinnet Jern, 
der er forsynet med tætsluttende Laag af samme Metal. 

Ved enhver Transport af Dynamit eller 
Krudt har Transportens Ledsager at rette sig 
efter de Bestemmelser, Politiet for den almindelige 
Sikkerheds Skyld maatte give. Dynamit i 
Mængder over I 2. 5 Kilogram og Krudt i Mæng
der over 50 Kilogram maa ikke, uden at Politiet 
derom i hvert Tilfælde forud er underrettet, trans
porteres gjennem Byen; til Transport af hvil
kensomhelst l\Tængdc itroglycerin gjenncm Byen 
udfordres særlig Tilladelse af Politiet. 

Inden een Eiendom i Byen maa ikke have 



større Beholdning af Jordolie, Træolie, Parafin
olie og Terpentinolie end 800 Liter, medmindre 
de op bevares i egne dertil indrettede Kjældcrc. 

Ingen maa benytte 1'.Iaal eller Y ægt, der 
ikke er forsynet med nor k Justermesters Stem
pel, og som ikke i alle Dele er helt og i god 
Stand. 

Handel med Brændevin i 40 Liter og der
over maa ikke findc Sted efter Kl. 5 Eftermid
dag Dagen for øn- og Helligdag, heller ikke 
paa Son- og Helligdag - herunder indbefattct 
Tidsrummet til sædvanlig Udsalgstid næstc 
Dags Iorg n - eller efter Kl. I o Aften. 

Salg af Brændevin i ~ ma.1t ( under 40 Liter) 
samt Ud kjænkning af Ik ndevin maa kun tinde 
Sted fra Brændevins am lagets U dsalgssteder, 
(samt paa Damp kibe, om have Kgl. Bevilling 
- se nccenfor) 

~aadant alg eller Udskjænkning maa ikke 
foregaa fra Kl. 5 Eftermiddag Dagen for S011-
00- Hclliadarr orr til n ) den paafolrrende Dags 

::-, l:> l:> b h J"[ 
Iorgcn. Paa andre Dage heller ikke før '- · 

~• Morgen dier efter 1 · i I o \ften. . . 
In(l'cn af de til Cd~kJ·ænknina at Brændevlil 

o ::, lrl Berr tt ig de maa have Gjæ~tcr ho sig efter '- · 
10 _ ftcn. 

ljc nkc,·ærterne maa ikke tillade. ~orn 
'lier Lcredr 'nge at opholdc ig paa Sk3æn
l· st el '1'11 ·, ell r at d ·amm steds nyde Br:en· 
d vin. 

Lnhvcr, d r r ber ttigd til Udsalg cl~er 
Udskj~ ·nl·ninrr f Br "ndc rin i mindre Partier 
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cnd 40 Liter, skal have sit Udsalgsstcd forsynet 
med Brændevinsskildt. 

Der maa ikke udskjænkes stærke Drik1::e til 
~ ogen i saadant Overmaal, at han bliver beru
set ; ei heller maa der udskjænkes stær:, e Drikke 
til dem, der allerede ere berusede, og saadanne 
Personer maa af V ærterne ikke kastes ud eller 
paa anden Maade forulempes. 

Det er forbudt enhver Bosiddende - stilti
ende eller utrykkelig - at tillade Tjenestetyende 
eller løse og ledige Personer, der selv anskaffe sig 
Brændevin, at samles i deres Huse, for der at 
hensidde og fortære samme. 

Ved Kirker, paa Thinge, ved Auktioner el
ler anden offentlig Forsamling maa ingen Ud
deling af Brændevin finde Sted. 

Dampskibe, som have Bevilling til Salg i 
Smaat og U dskjænkning af Brændevin, maa 
kun levere til Passagerer og Skibets Mandskab. 

Øludskjænkning er forbudt fra Kl. 5 paa 
Aftener før Søn- og I Iclligdage til Kl. 7 Mor
gen den paafølgende Søgnedag. Der maa heller 
ikke paa nogen anden Dag skjænkes før RI. 7 
Morgen eller efter Kl. IO Aften. 

Denne Indskrænkning gjælder dog ikke for 
Herbergerere eller Spiseværter med indskrænket 
U dskjænkningsret, og ikke heller almindelige 
Udskjænkningsberettigede, der af Politiet have 
erholdt Ret til at holde aaben sildigere paa 
Aftenen. (Fortegnelse over disse ere til enhver 
Tid at erholde paa Politikammeret). 

Ingen af de almindelige U dskjænkere maa 
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tillade Børn, at opholde sig hos ham for at nyde 
Øl, Vin, Mjød eller Cider eller til disse ll dskjænke 
saadan Drik. 

Det er ikke tilladt nogen U dskjænker sarn
tidigt at have U dskjænkning paa flere Steder. 

Med Hensyn til Øludskjænkning ombord i 
Darnskibe gjælder for Restauratørerne den samme ' 
Regel, som med Hensyn til U dskjænkning af 1 

Brændevin paa saadanne Fartøier, nemlig at der 
kun rnaa skjænkes til Passagererne og Mand
skabet ombord. 

At afhænde, kjøbe eller rnodtage Hare, Røi, 
Aarhøne, Tiur, Aarhane, Hjærpe, Rype og Rap
høns er forbudt i nedenstaaende Fredningstider: 

I. Hare fra Iste Juni til I 5de August. 
An rn. I Søndre og Nordre Bergenhuus 

Amter fra I ste April til I ste Septbr. 
2. Røi og Aarhøne fra I 5de Marts til I 5de 

August. 
3. Tiur, Aarhane, Hjærpe og Rype fra 15de 

Mai til I 5de August 
An rn. I Søndre og Nordre Bergenhuus 

Amter er Fredningstiden for Røi eg Tiur 
fra Iste Februar til Iste December. For 
Aarhane og Rype i Søndre Berg. Amt - fra 
Iste April til I 5de August og i Nordre Berg. 
Arnt - fra I ste Mai til I 5 de August. 

4. Rap høns fra I. Januar til I . Septbr. 
A n rn. I Stavanger Amt - hele Aaret til 

I. Januar I 892. 
5. Edderfugle fra r5. April til 15. August. 

An rn. I Søndre Bergenhus hele Aaret 
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til I. Januar 1886; i Nordre Bergcnh. Amt 
ligesaa til I. Januar l 888. 

6. Vilde Rensdyr fra I. Novbr til 15. August. 
7. Hjort fra I. Novbr. til 15. Septbr. 

A n m. I Søndre Bergenhus Amt - hele 
Aaret til I. August 1890. 
I ordre Bergenhus Amt ligesaa - til I. 
Januar 1887. 

8. Elgsdyr og Bæver fra 1. Novbr. til 1. Aug. 
Hummer, der er under 21 Centimeter lang 

fra Pandehornets Spidsc til Enden af Halens 
midterste Svømmelap, maa hverken gjemmes, 
falbydes, sælges, kjøbes eller modtages; det er 
ligeledes forbudt at falbyde, sælge, kjøbe eller 
modtage Hummer i Tidsrummei: fra 15 Juli ti1 
U dgangen af Septbr. 

Anm. I Søndre Bergenhus Amt er Fred
ningstiden fra 8 Juli til 30. Novbr.; i nordre 
Bergenhus Amt - August og Septbr. 

At falbyde, kjøbe eller modtage Lax, der 
er fanget i Tiden fra 14. Septbr. til 14. Febr. 
eller at falby de Søørret, der er fanget i samme 
Tidsrum, er forbudt. Derhos er det til envher 
Tid forbudt at falbyde Lax eller Søørretyngcl, 
af mindre Længde end 21 Centimeter. 

aar og saalænge Is kan befares af Gaa
ende, skal Enhver, der i samme anbringer nogen 
Aabning, tydelig afmærke den samt paa Steder, 
hvor Færdsel foregaar, vedligeholde de Mærker, 
som for at forebygge Fare ere nødvendige. 

Den regelmæssige Feining af Gader m. V. 
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er i Henhold til Politivedtægtens § 80 bestemt 
at skulle forcgaa Onsdag og Lørdag. 

Renovationen maa kun foretages fra Kl. JO 

Aften til Kl. 5 om Morgenen. 

Klager, der ikke af Konstablerne kunne af
hjælpcs, have de at henvise til ycdkommcnde 
Politiembcdsmand ; Anmeldelser om begaaede 
Lovovcrtrædelscr ske skriftligt og til Politime
steren. 

Den, der erholder 4 nsættclsc som Politi
konstabel, forpligter sig derved til at gjøre Tje
neste inden den Del af Byen, som til enhver 
Tid bestemmes. og maa stcdse være rede til at 
udføre de Forretninger, der maatte blive ham 
paalagt. Ønsker han igjen at fratræde sin Stil
ling, er han pligtig til at give I - en ·- l\'Iaa
ncds Opsigelse, men kan dog vente, at han, forsaa
vidt det maatte være onskeligt for ham. vil erholde 
Tilladelse til at fratræde efter kortere Va1'sel. Om 
vendt er Konstabelen pligtig til at fratrædc efter 
Opsigelse ved hvilketsomhelst Varsel, naar man 
ikke er tilfreds med hans Tjeneste. I<onstab
lerne ere af Iste og 2den Klasse, og i den 
sidste indtræder i Regelen enhver ny Ansat. 
Opflytning i første Klasse sker ikke efter Tje
nestetid, men eftc · den Dygtighed og· Paalidc
Jighed, de have udvist i Tjenesten, og efter deres 
Forhold i det hele udcnfor Tjenesten. 

Ved hver Maancds Slutning erholde Kon-
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stablerne gjennem Vagtmesteren udbetalt den til 
enhver Tid bestemte Maanedslon. 

Til Beklædning er K onstablerne for Tiden 
tilstaaet 100 Kroner aarlig. 

Hjelm (Casque) Livrem, Fløite med Kjede, 
Kølle, Ciffernummer og, efter hvad der hidtil har 
fund et Sted, 16 Kr. til Indkjøb af Regn ha bit -
leveres, naar Behov gjøres, af Byen. 

Konstablerne skulle behandle sine Uniforms
stykker forsvarligt og ere pligtige til at erstatte 
den Skade, som de Gjenstande, der anskaffes 
for Byens Regning, lide ved slet og skjødesløs 
Behandling fra .deres Side - efter Politimesterens 
Bestemmelse. aar en Konstabel maatte fra
træde sin Stilling, har han selvfølgelig at levere 
tilbag-e de ham anbetrocde Uniformssager. 

h onstablerne skulle altid i Tjenesten være 
iførte fuldstændig reglcmenteret Uniform, og det 
ti1lades dem ikke, det være sig I~ at eller Dag, 
a~ gjøre nogen Forandring eller Tilsætning til 
samme. 

Saafremt 1- ogct af hvad Konstablene til
komme, maatte forholdes dem, have de strax 
derom at gjøre Ar~meldelse direkte til Politi
mesteren . 

Forfremmelse fra I,onstabel til Overkon
stabel skcr ikke efter Tjenestetid men alene efter 
det Forhold, der udvises i og udenfor Tjenesten. 

For Forseelse i eller udenfor Tjenesten straf
fes Konstablcn med: 

Advarsel eller Irettesættclse. 
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Irettesættelse med Antegnelse vedkom-
mende Protokol. 

Mulct. 
Midlertidig Suspension. 
Afsked, 

hvorhos selvfølgelig Straffelovgivningen anvendes 
mod ham, hvis han har gjort sig skyldig i For
gaaelse mod den. 

Den, der ønsker at blive ansat som Politi
konstabel, har at fremstille sig for Overvagtme
steren med de Attester, hvoraf han er i Besiddelse, 
og naar disse befmdes tilfredsstillende og han 
forøvrigt er i Besiddelse af de udfordrendes 
Egenskaber, bliver han opført paa Ansøger1isten . 

De Egenskaber, der udfordres for at komme 
paa Ansøgerlisten, ere : 

At være imellem 22 og 30 Aar gammel. 
At være mindst I ,70 Meter høi. 
At kunne læse og skrive. 
At være fri for al legemlig Brøst og at 

være af god Helbred samt 
At have ført en ordentlig og retskaffen Vandel. 

Bergens Politikammer d. I. Mai 1883. 

Th. Magelssen. 
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