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Landskapsnä 
mndens 

I\IQ 1/1942. 
till Ålands land,sting med förslag 

till landskapslag 

framställning 

ang ående offentliga .• 
nciJen på lan~sb_ ygden i 

landskapet 

Åland. 

Ehuru lagen om självstyrelse för hand, , given den 6 maj 1920 , från 

Landstingets kompetens i~ 9 undantagit särskilda lA~stift i • 
., n ngsomräden, 

vilka ansetts vara av den b t d 1 e y e se, att hithörande lagbestämmelser utan 
I 

vidare träda i kraft även i landskapet !land, upptages bland dessa rätts-

områden likväl icke lagstiftningen angående den allmänna ordningen och sä 

kerheten. Detta lagstiftningsgebit utgör fördenskull, med stöd av nämnda 

lagrum och j 17 självst,yrelselagen, i 

såväl med avseende å lagstiftning som 

princip en landskapets angelägenhe~ 
I 

förvaltning, med undantag av omsor j 

gen om statens säkerhet och uppgifterna på de specialgebit, för vilka st~ 

tens lagstiftning enligt ~ 9 skall gälla även på .hand, såsom t.ex. åtals 

väsendet, uppdagande av förbrytare, straffverkställigheten,m.m. 
' 

Emedan uttrycket "allmän ordning och säkerhet" utgör ett redan hävd-

vunnet begrepp i förvaltningsterminologin, förtjänar dess innebörd och 

räckvidd att i korthet beröras. Under detta begrepp hänföres nämligen i 

huvudsak polisens befattning icke blott med upprät~hållande och befräm-

jande av allmän ordning och säkerhet, utan även med förebyggande och 

Oordningar, missbruk och vådliga händelser av alle
stävjande av brott, 

'L-.~r det städse betraktats såsom en uppgift för ord- i 

handa slag. Dessutom 1w. 

Polisorgan, som äger uppdaga och beivra 
ningspolisen och icke för det 



brott, att ingripa mot fi'idsstörare aroh att anhålla dem. 

Den polis.förvaltning, som hän.för sig till övervakandet av allmänna no, 

jen m.m. i stad och på landsbygden, faller helt och hållet inom landska, 

pets kompetens, dock med skyldighet för lamskapsorganen att lämna state 

polis de· upplysningar, som för beivrande av brottsliga handlingar äro På 

kallade. Med beaktande av denna behörighetssynpunk:t ingick även landskap 

nämnden den 13 oktober 1923 till La,ndstinget med framställning om antag 

de av .förordningen den 1 juni 1922 angående offentliga nöjen på landsbyg 1 

den med vissa av självstyrelselagen betingade ändringar, och landskaps-

nämndens förslag blev jämväl av Landstinget antaget· samt vann Landstinge 

beslut laga kra.ft den 4 augusti 1924. 

Emellertid har 1 riket efter den· 1 juni 1922 tillkommit en senare för 

ordning angående offentliga nöjen på landsbygden av den 20 maj 1924 med 

ändring av den 4 juni 1931, vilken i stället .för endast anmälningsplikt 

.för dem, vilka på landsbygden föranstaltat offentliga nöjen, fordrar, at 

den, som önskar anordna of.fentliga förlustelser på landet, bör därom skr 

ligen ansöka hos vederbörande länsman med uppgift om tid, plats och pro-

I, 

gram rar _förlustelsen samt de' personers namn, vilka föreslagits till ord , 

ningsmän. Och en annan än m:i r betydelsefull ändring har genom nämnda för 

ordning införts, En viss prcSvningsrätt har nämligen .förbehållits länsman / 

och landshövding kan till och med förbjuda föranstaltare av nöje, därest 

vid sådana, som av honom anordnats, o.fta förekommit allvarligare störin~ ~ 

gar av ordningen, att under högst ett års tid .föranstalta · .förlustelser• 
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Dessutom har i åberopade förordning upptagits ' förbud att till offentlig 

förlustelse infinna sig försedd med vapen och olika slag av livsfarliga 

tillllyggen. Till förstnämnda förordning har därjämte genom förordningen 

av den 31 maj 1940 fogats en ny bestämmelse om förbud för dylika nöjen 

och restriktiva stadganden angående dem. 

Redan nästnämnda ändringar i ovanåberopade förordning och övriga i 

densamma vidtagna förtydliganden giva klart. vid handen, att landskapsla-

gen av den 4 augusti 1924 erfordrar omredigering. Och med den utveckling 

nöjeslivet, särskilt under senaste krig och även under det pågående ta

git, synes det landskapsnämnden framstå såsom en nödvändighet att stifta 

en egen landskapslag om anordnande av offentliga nöjen, i vilken noggran-

nare stadganden än i berörda landskapslag böra bestämmas för nöjenas an-

ordnande. I detta sammanhang må nämnas de s,k. knutdanserna, vilka den 

vackra tiden av året under krigstiden ofta tillställts här och var inom 

landskapet, Sådana danser betraktas allmäntsåväl i Sverige som i riket 

såsom ett oskick och äro ur or dningssynpunkt helt f örkastliga, men då 

kommunalfullmäktige i varje landskapets so,cken, jämlikt f 13 mom. 3 i 

landskapslagen den 21 augusti 1930 om kommunallag för landskommunerna i 

landskapet Al.and, hava rätt att besluta beträ ffande åtgärder, som anses 

nödiga till främjande, bl.a., av allmän ordning och säkerhet, har land-

skapsnämnden ej velat i nämnt hänseende förgripa sig på kommunernas rätt 

till kommunal självstyrelse. 

Landskapsnämndens förevarande lagförslag innehåller i huvudsak ens-



.. k t förordning av den 20 maj 1924 med 
artade bestammelser med ri e s 

av den 4 juni 1931 samt torde icke erfordra närmare utredning. 

Dock har landskapsnämnden i förslaget icke kunnat intaga bestäzmnelse r 

. a . 

na i 3 § av förordningen den 20 maj 1924, samt nödgats giva 10:: ~ i rt .. 

kets ovannämnda förordning av den 31 maj 1940, eller · 11 ~· i landskaps ... 

nämndens förslag, en annan formulering av orsaker, som här nedan skola 

närmare beröras. Förenämnda 3 § lyder i rikets förordning · sålunda: "Mi .. ~ 

nisteriet .för inrikesärendena meddelar närmare t'öreskrif't·er om vad med 

avseende å den allmänna ordningens upprätthållande samt till förebyggan , 

av eldfara och olycksfall vid förlustelse Wr iakttagas-". Och nämnda 1 

f lyder: "Ministeriet för inrikesärendena äger, där synnerliga skäl så-

dant påfordra, förbjuda ·anordnande av offentliga nöjen eller meddela all 

männa restriktiva bestämmelser beträffande dem, sa ock, i mån av behov, 

meddela närmare föreskrifter anglende tillämpningen av denna rorordning ) 

Högsta domstolen har nämligen 1 sitt till Presidenten den 9 maj 1927 gi 

na utlAtande angående den av Landstinget den 26 f'ebruari samma år · antag 

na pensionslågen .ft'amhållit, att stadgandet därom att landskapsnämnden 1 

fall av behov äger utf'ärda ;wtterligare föreskrifter rörande tillämpnin· 

gen av denna lendskepsleg, "måste anses stå 1 strid med de av självsty-

relselagen fastställda grunderna rör utövningen av den lagstiftande och 

verkställande makten i landskapet samt uppdelningen av hithörande befo-

genheter. Jämlikt 2, 10 och 12 §§ självstyrelselagen tillkommer den 1° 

la lagstif'tningsrätten uteslutande landstinget, vars lagstif'tningsbehö-
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righet alltså omfattar jämväl de till den ekonomiska lagstiftningens om-

råde hörande ämnen, vilka i riket regleras genom förordningar, utfärdade 

av Presidenten eller Statsrådet. I.andskapsnämnden handhar, enligt 3 ~ 

självstyrelselagen, landskapsförvaltningen, men har ej någon lagstiftning 

befogenhet sig u ppdragen och äger således icke makt att utfärda stadgan-

den, som till sitt innehåll äro ,rättssatser. Till sådana äro även att 

räkna närmare bestämmelser om landskapslagars av ifrågavarande slag verk• 

ställande. I anledning härav och enär landstinget, Jämlikt självstyre!-

selagen, icke tillkommer rätt att delegera sin lagstiftningsbefogenhet 

i något avseende å landskapsnämnden (kursiv, av landskapsnämnden), men 

så emellertid skett genom förberö~d~ stadgande, finner Högsta domstolen 

att landstinget överskridit sin lagstiftningsbehörighet och får förty 

hemställa att ifrågavarande landstingsbelut finge förfalla". Ålandsdele-

gationen har även i sitt utlåtande i sagda ärende av den 28 mars 1927 

givit uttryck åt samma uppfattning som Högsta domstolen. Och rörande ett 

annat landstingsbeslut av den 2 mars 1928 i fråga om landskapslag angåen-

de utnämningsbre~ m.m. för innehavare av landskapets tjänster och fasta 

befattningar har handsdelegationen i sitt utlåtande av den 4 maj 1928 

och Högsta domstolen den 18 juni 1928 gjort enahanda principiella utta-

lande. På grund härav och då inrikesministeriet. enligt ovannämnda 3 § 

"meddelar föreskrifter", d .v .s. vad som blir någon ålagt till efterföljd, 

efterrättelse, iakttagande, och lendskapsnfunnden sålunda, om bestämmel-

sen i denna paragraf skulle intagas i landskapslag, skulle komma att ut-



innehåll torde böra anses så.som rättssat, färda stadganden, som till sitt 

i icke kunna äventyra den blivande landsira. \ ser, anser lsndskapsnämnden s g 

t intaga bestännnelserna i i 3 i sitt för_ lagens ikraftträdande genom· at 

Och detta med så mycket större skäl, släg, varför desamma uteslutits, 

som i förslagets 2 paragraf allaredan finnas bestämmelser om ordningens 

I 

upprätthållande samt förebyggande av eldfara och olycksfall och landskaps 

nämnden kan, i.fal 1 av behov, giva länsmännen instruktioner 1 nämnda hän-

seenden. 

otvivelaktigt måste det anses kunna ligga i · 1ands-kapsnämndens be fogen 

heter ~tt ~örbjuda föranstaltande av offentliga nöjen, där synnerliga 

skäl sådant påfordra, t.ex. under krigstid eller vid tid för allmän fara 

och meddela allmänna inskränkande bestämmelser beträffande dem. Och 1 så 

dant syfte har förslagets 11 ~formulerats.Men 1 övri~t är stadgandet 

10 ~§av riks~örordningen av sådant innehåll att dess senare del måste l'I 

anses stå i strid med Hl:Sgsta domstolens ovannämnda e.µktorit_ati va upp.fatt i-
ning och fl:Srty icke kl.qina infl:Sras i landskapslagen. 

Slutligen må erinras, att om landskapenämndens lagförslag blir antaga 

bör landskapslagen, angående förbud att å offentlig nöjestillställning b 

ra vapen av den 26 maj 1925, upphävas, enär stadgande härom ingAr i för• 

slagets 7 t . 

Med hänsikt till här framl:agde: synpunkter flir landskapsnämnden .före1·· 

ga Landstinget till antagande följande förslag till landskapslag: 

" L a n d s k a p s 1 a g 

angående offentliga nöjen på landsbygden i landskapet hand. 
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I enlighet med Ål.ands landstings beslut stadgas härmed: 

1 ~-

Såsom offentlig anses i denna landskapslag förlustelse, till vilken 

allmänheten ager tillträde antingen mQt betalning eller a,'vgiftsfritt. 

önskar någon föranstalta offentlig förlustelse på landsbygden, ansö-

ke skriftligen om tillstånd därtill hos länsmannen med uppgift om tiden, 

platsen oc~ programmet för förlustelsen samt de personers namn, vilka 

föreslagits till ordningsmän. Ansölmingen skall in~ivas till ; änsmannen 

eller i distriktet anställd poliskonstapel minst tre dagar före förlus-

telsen. 

Ansökning om tillstånd är dock icke av nöden för sådana tillfällen, 

till vilka allmänheten sammankommer i förlustelsesyfte utan offentligt 

tillkännagivanpe och till vilka inträdesavgift icke uppbäres, men skola 

L 
stadgandena i denna förordning i övrigt beträffande dem i tillämpliga de 

. lar lända ti 11 efterrättelse. 

Beträffande lo.tterier samt teater- och biografföreställningar gäller 

vad om dem är särskilt stadgat,. 

2 §. 

1 ansökan om .föranstaltande av offentlig förlustelse utfärdar länsman 

mot stadgad avgift skriftlig resolution.Bevi_ljas tillstånd till förlus-

telsens föranstaltande, skola i resolutionen jämväl meddelas tilläven-

tyrs erforderliga särskilda anvisningar för ordningens upprätthållande 

samt förebyggande avå.dfara och olycksfall, så ock uppgivas de personers 



011 
r ~-811amn: vilka ~ äsom ordningsmän godkänts• 

ansökan eller· elje_st förlustelses f'•• 
Finner länsman vid behandling e.v 

0
~ 

b t tri
dande mot le.g eller god · sed, .förbjude dea~ 

staltande vare. uppen ar s . .., ~ 

anstaltande. Aven ann -!-<Il 
.. i at .fall är länsman berättigad att .förbjuda f'örl"{ 

. f 11 ordning där ej kan upprätthållas eller~ 
telses .föranste.ltande, i e. e 

.2 .,.. •• 

1 
t 

1 1 
ke.len meddela.de föreskrifter icke iakttagas eli .. , 

avseende 1::1.,1,or us e se o _ ~ta 

om fara ~ör spridning av epidemisk sjukdom nödvändiggör förbud. Lä.nslilan 

äger likaså förbjuda förlustelses föranstaltande, därest på orten i all 

mänhet eller i den lokal, där förlustelsen är avsedd att äga rum, störa~ 

de av ordningen tidigare förekommit och fara. för upprepning därav prövas 

föreligga. Förbjudes förlustelse, skall skälet härtill 1 resolutionen up 

gi va,s. 

I.a.ndskapsnämnden kan, efter vederbörandes hörande, förbjuda föranstal 

tare av förlustelse, därest vid förlustelser, som av honom anordnats, o 

ta förekommit allvarllga:re störingar av - ordningen, att under högst ett år 

tid föranstalta förlustelser; och går landskapsnämndens beslut utan bin 

der av besvär omedelbart i verkställighet • 

.Länsman bör, såvitt möjligtr, personligen vid förlustelse närvara, 

ordningens upprätthållande sådant påkallar .I annat fall är han berättiga 

att· efter Egen prövning ombetro ordningens upprätthållande åt honom under 

lydande polismän eller ~ särskilda •ordningsmä.n, för vilket uppdrag ved.1 

· börande kommun eller föranstalta.ren av ;förlustelsen bör anskaf fa av länSf. 

mannen godkända plu.1 tliga och därti 11 lämpliga personer, och skall läns .. 1 
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man därvid tillse, att polis- och ordningsmännen fullgöra sina åligganden. 

Til~ offentlig förlustelse har polisman och tillförordnad ordningsma.n 

fritt ti 11 träde. 

Offentlig nöjestillställning må icke anordnas utan att länsman, annan 

polisman eller av länsmannen godkänd ordningsm~n är tillstädes. 

4 §. 

Åt godkänd ordningsman utfä~de länsman för viss tid, högst ett år, be-

vis, som vid behov bör förses med vederbörandes fotografi, och vilket läns· 

man är berättigad att återkalla, då anledning därtill förekommer. 

· ·· t fäst 
Ordningsman bör vid nöjestillställ~ing bära ett kring vana ra armen 

vitt band av 10 centimeters bredd, å vilket ordet "Ordnlngsman II är anbragt 

med tydliga bokstäver i svart färg. 

5 §. 

Den, som stör ordningen vid förlustelse och ej upphör därmed på tillsä-

' 

gelse, må fr_ån förlustelsen avlägsnas. 

Polisman eller ordningsman är jämväl berättigad at~ från förlustelse av-

lägsna den, som icke iaktta.ger till den allmänna ordningens och säkerhetenE 

' 

upprätthållande meddelade fö~eskrifter, ändå att han blivit därpå uppmärk-

samgjord. 

Uppstår oordning och kan den icke stävjas genom fridsstörarens avlägs

nande, eller befinnes förlustels~n avse något, som strider mot lag eller SE 

rar anständigheten, eller är densamma föranstaltad mot förbud, varom i 2 j 



ller ordningsman, med uppgif't å skälet ct ·· 

2 momentet stadgas, må polisman e e.ij 

f bj d dess fortsättande. 
till, avbryta förlustelsen och ör u a 

varder rörlustelse slllllld• avbruten, skall länsman röranstalta po11sun~J 

sökning 1 saken och till l.andskap snämnden inSända utdrag ur det därvid tilj 

komna protokollet. 

7 i• 

Till offentlig förlustelse må ingen infinna sig f'Brsedd med skjutvapen, ~ 

slidkniv, dolk, boxhandske· eller anna~ vapen eller livsfarligt tillhygge. 

-Detta :förbud gäller dock ej till· 1Jmiform hörande vapen, ej heller de i 3 f 

2 momentet nämnda personer. 

8 § ·. 

Var, som icke nöjes åt beslut av länsman, meddelat 1 stöd av denna l and 

skapslag, må däri söka ändring hos 1änsstyrelsen 1 landskapet hand inom 

trettio dagar efter delfåendet, denna dag oräknad, men går beslutet likväl 

utan hinder av besvären omhdelbart i verkställighet; 

9 §. 

Var, som föranstaltar offentlig förlustelse utan behörigt tillstmid, d 

utverkarrle av sådant är föreskrivet, eller annorledes bryter mot stadgande 

1 denna landskaps lag eller ock underlåter att iakttaga :för f'örlust else med 

delade anvisningar, straffes, där" ej straff därför är annorstädes stadgat, 

med högst tjugu dagsböter. 

10 ~-

öranstaltade offentliga förlust e/ 
Linsma.~ skall över inom hans distrikt f 1r 

I 



ser föra särskild förteckning, utvisande, av vem ansökan gjorts, när an-

sökningen inlämnats till länsmannen eller poliskonstapel och när länsman-

nens resolution därå utfärdats samt huruvida densamma inneburit tillstm-id 

eller avslag. 

11 ~. 

Landskapsnämnden äger, där synnerliga skäl sådant påfordra, förbjuda an-

ordnande av offentliga nöjen eller meddela allmänna inskränkande bestä.mmel-

ser beträffande dem, 

12 §. 

Denna l.Bndskapslag träder omedelbart i kraft och upphävas därigenom land-

skapslagarna av den 4 augusti 1924 om antagande av förordningen angående 

offentliga nöjen på lan:isbygden, given den 1 juni 1922, samt av den 26 maj 

1925 angående förbud att å offentlig nöjestillställning bära vapen, 11 

Mariehamn den 21 januari 1942, 

På landskapsnämndens vägnar: 




