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framställning till ]lands landsting med förslag 

till landskapslag om f öranstaltande av offent-

N ~o 26/1949. liga nöjen på helgdagar i landakapet fai land. 

. 
Vid sammanträde den 12 juli 1949 handlade landskapsnämnden en av 

Ungdomsföreningen Odlingens Vänner i Jomala ingiven ansökan om till-

stånd att lördagen den 23 juli få, trots infallande böndagshelg, anord-

na en teaterföreställning å Berghyddan i Jomala klockan 20,30. Enär 

landskapslagstiftning angående föranstaltande och beviljande av till-

stånd till offentliga nöjestillställningar på helgdagar icke finnes, 

lrunde landskapsnämnden icke bifalla ansökan. Samma dag föredr'ogs i 

landskapsnämnden länsstyrelsens i landsk apet f land skrivelse N: o 627 / 

5.7.1949, vari anhölls om meddelande, huruvida landskapsnämnden ansåg, 

att riksförordningarnas av den 8 april 1938 och 11 juni 1948 bestämmel-

ser om föranstaltande av offentliga nöjestillställningar på helgdagar 

skola tillämpas även i lands_kapet Aland. Förenämnda ungdomsförening 

hade troligen, osäker om vilken myndighet kunde bevilja tillstånd till 

den beramade teaterföreställningen, i ärendet vänt sig även till läns-

styrelsen. 
Landskapsnämnden beslöt meddela länsstyrelsen, att enligt 



-

landskapsnämndens åsikt bestämrielserna i förenämnda riksförordningar 

icke äro tillämpliga i landskapet, enär förordnirgarna hänföra sig 

till området för allmän ordning och. säkerhet, som enligt s jälvstyre1. 

selagen utgör en landskapets angelägenhet såväl med avseende å lag-

stiftning som förvaltning. Då landskapslag i ämnet saknades fattade 

landskapsnämnden vid samma föredragning bes lut att till Landstinge t 

ingå med framställning angående landskapslagstiftning i ämnet. 

·ridigare nämnda riksförordningar stadga ( 155/38) att offentliga 

nöjen, utställningar, uppvisningar, tävlingar och därmed jämförliga 

offentliga tillställningar äro förbjudna, räknat från klockan 18 d a-

gen före de av Regeringen påbjudna tacksägelse-, bot- och böndagarna 

samt före långfredagen, första påskdagen och första juldagen under 21 

timnars tid ävensom på ·övriga kyrkliga helg- och söndagar före klo ck 

12. Genom förordningen den 11 juni 1948 (461/48) h a r länsstyrelse 

tillerkänts rätt att bevilja undantag från förenämnda förbudsbestäm· 

melser, dock icke från dem, som gälla långfredagen, första påskdagen 

och första juldagen. 

I enlighet med sitt beslut den 12 juli har landskapsnämnden, som 

anser .landskapslagstiftning i ämnet vara av behovet ~åkallad, utarbe 

d f' 0 f"ntl 
tat förslag till landskapslag, som ansluter sig till re an ore 

1 

ga landskaps lagar angående nöjes.tillställningar ( 11/42; 12/44 och 

13/44). Förslaget är helt kort och behöver knappast vidare motiveras·. 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden förelägga Lands-

tinget till antagande nedanstående 

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

om föranstaltande av offentliga nöjen på helgdagar i landskapet Jland. 

I enlighet med lands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

Föranstaltande av offentliga ··j t t··11 · no en, u s a ningar, uppvisningar, 

tävlingar och därmed jämförliga offentliga tillställningar är förbju-

det räknat från klockan aderton d f 0

' d 0 agan ore e av regeringen pabjudna 

tacksägelse~, bot- och böndagarna samt före långfredagen, första påsk-

dagen och första juldagen under tjugofyra timmars tid ävensom på övriga 

kyrkliga helgdagar och söndagar före klockan tolv. 

2 §. 

Landskapsnämnden är berättigad att på ansökan bevilja undantag från 

bestänL.~elserna i 1 §, för så vitt angår föranstaltande av tillställniR-

gar på annan tid än långfredagen, f'° t 0 

ors·a paskdagen och första juldagen 

från och med klockan aderton f ·· 0 

oregaende afton under tjugofyra timmars 

tid. 

3 §. 



Landskapsnämnden åligger att vid behov giva närmare anvisningar 

om tillämpningen av denna landslrnps lag. 

Mariehamn den 25 oktober 1949. 

på landskapsnäinndens vägnar: 

Lantråd \f. ~~ 
Viktor Strandfält 

Landskapssekreterare 

-

NQ 18/1949 .• 
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LAGUTSKOTTETS betänkande NQÅlS/1949 med an

till lands lancst:i,ng 
ledning av landskapsnämndens framställningtom 

.'förans tal tande av offentliga nöjen p~ helgdagar 

i landskapet Åland~ 
Utskottet; vars utlåtande äiver framställningen av lam stinget inbe ..., 

gärts, har i likhet-med landskapsnämnden ansett lagstiftning i ämnet va~ 
av behovet påkallad. För sin del anser utskottet~ att den synpunkt ,. som 

vid remiss~ehandlingen uttalades; nämligen att offentliga nöjen m.m . uta 

särskilt tillstånd skola vara förbjudna å kyrkliga helgdagar och söndag 

före klockan tretton, bör vinna beaktande,, varför utskottet ändrat ~ 1-

1 enlighet härmed och för landstinget vördsammast föreslår, 

~-att - landstinget vLlle godkänna lagförslaget, 

nock sålunna, ~tt ~ lerhåller följande lydelse: 

Il 1 ~. 

Föranstaltande aff offentliga nöjen , utställningar, upp~isningar, täv- . 

lingar och därmed jämförliga offentliga tillställningar är förbjudet 

räknat från klockan aderton dagen före de av regeringen påbjudna tacksä

ge lse-1 bot .... och böndagarna samt före långfredagen, första påskdagen och 
första julnagen under tjugofyra timmars tid ,ävensom på övriga kyrltliga 

helgdagar och söndagar före klockan t~~tton." 

Mariehamn den 21 november 1949. 

På lagutskottets yägnari 

N-ärvarende i utskottet: Tor Epe:rming, ordförande; Herman Mattsson,. J .A. 
Sjöblom, PA.Ul Påvals 1 Jan · Erik Eriksson·. 


