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Lands k apsnämndens framställning 

till Ålands landsting med f ör slag till landskapslae 

angående offentliga nöjen i Mariehamn. 

Landskapsnämnden har i sin framställning till Landstinge t av denna 

dag med förslag till landsk~ slag angående off entlirsa nöjen på lands-

. b-ygden i landskapet Åland allaredan utrett, hurusom landskapet i princi-i: 

har såväl l ,ags;tiftnings- som förvaltnin t srätt beträffande allmän ordnin§ 

och säkerhet samt särskilt även vidkommande den polisförvaltning, som 

hänför sig ti.11 övervakandet av allmänna nö,i en m.m. såväl på landsbygder 

som i stad. 

I riket har ut:t;ärdats en förordning angående offentliga nöjen i stad 

eller köping den 23 januari 1931 och stadgandet i ae ~s 14 § h ar under-

_gått ändring genom förordnineen av den 31 maj 1940. För landskapets 

enda stad, Marieha mn, för efinnas däremot icke några andra föreskrifter 

om off entliga _förl ustelser, än de, som ingå i tredj e kapitlet av den 

för staden den 25 maj 1912 av guvernören i Åbo och Björneborgs län fast-

ställda pol_isordningen. Nämnda bestämmelser i den snart trettioåriga 

polisordningen ä ro s,iälvf'.allet i hög grad föråldrade och ej heller till

fyllest för ett r ätt handhavande av ordningens upprätthå llande vid of-

f'entliga nö ,jen och, framför allt, för övervakandet av desamma i denna 

stad. Och om även en ny polisordning för staden tillkommer, en s å dan 

torde komma a t t utarbetas, o'lllsst när - kan denna dock icke i sig uppta-

ga alla best ämmels er, som i,iro i ämnet be!1övliga och enbart kunna infö-

ras i en särskild landskapslag. 

Även för Marieharnns vidkommande har nöjes livet ntvecklats i sådan 
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onfi och säkerhetens intresse icke blott c-, ~ -1, riktning, at t det ur ordningens ~ 

d . t att en· landslrn.ps_-:).ag ·angående de önskvärt utan även nödvän ig , - Offellt 

lLga nöjena i staden antages. Och de bestännnels er, som i f'öreva:r.c.-.
~td.e 

h änseende ing8_ i rikets ovannämnda tvenne förordningar äro sådana, a.tlr 

de i huvudsak kunna intagas även i sagda landskapslag, varf'ör landsk · 

nämnders före1iggande förslag bygger på nänmda r örordningar, med ne~l 
nämnda undantag beträffande försl~gets 14 §. 

Sistnämnda paragr~f lyder i rikets förordning av den 31 maj 194o s 

lunda: .11M.inisteriet för inrikesärendena ä g e:i;-, dä r s -:nm.e rlig a skäl så 

påfordra, förbjuda anordnande av offentliga nö j-en eller meddela all-

männa restriktiva bestämmelser beträffa nde dem, så ock, i mån av beh 

meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordn 

Emedan ·Landstinget enligt de Högsta domstolens utlåtanden, för vilka 

landskapsnämndens insända frBlll1ställning av denna dag om 1 andskapsla 

angående of f entliga nöjen på landsbygden i landskapet Äland allare 

utförligt redogjorts, icke har rätt att överf'lytta sin lagstiftning 

befogenhet i något avseende å landgkapsnämnden, h a r landskapsnämnd en 

änskönt det vore fullt naturligt, att åt landskapsnämnden skulle öve 

låtas rätten att vid behov meddela n ä rmare föreskrifter angående den 

blivande landskapsl11.gens ·tillämpning, likväl ansett nödvändig t uteslu 

ta sistnämnda bestämmelse .för att icke äventyra iandS'kapslagens träd 

de i kraft. 

På grund härav får · lands k apsnämnd en föreläg g a Landsting et till a.!'l 

tagande fHljande f örslag tfll landskapalag: 
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angående offentliga ·nöjen 1 Mariehamn. 

I enlighet med Ålands landstin,,s 
u beslut stadgas härmed: 

1 §. 

Offentlig förlustelse må i Mariehamn föranstaitas endast med po-

lismyndighets tillstånd. 

Såsom offentlig förlustelse anses i denna förodning i nöjes- eller 

tidsfördrivssyfte föranstaltad tiJ.lst'ällning, tiJ.1 vilken allmänheten 

äger tillträde mot betalning eJ.J.er aveiftsfritt eller som anordnas å 

allmän plats eller i lokal, vilken allmänt begagna s eller är avsedd att 

begagnas t ,ill föranstal tande av ovan avsedda tillställningar. 

Önskar sällskap, förening eller annan san manslutning för sina egna· 

medlemmar anordna nöjestillställnlng i sin lokal, som är avsedd att be• 

gagnas s å som allmän nöjeslokal, behöver ej tillstånd därtill utverkas, 

. - men bör dock anmälan därom inom tid, som i 2 § sägs· , göras hos polis• 

myndighet. 

2 §. 

Dent som iirnar föranstalta offentlig förlustelse , skall skriftligen 

ansöka om tillstånd d~rtill hos polism;mdigheten rå orten. Ansökningen, 

vari böra angivas tiden, pla tsen och programmet för förlustelsen även-

1 

som de personer, som skola utföra programmet , samt i fall, som bi.ro om-

förmälda i 4 §, de personers namn, som föreslus till ar dnint;smän, skall 

ingivas till polismyndigheten senast t vå dagar föPe nöjestillställnin-

gen . Dock är polismyndighet berättigad a t t, där synn~rliga skäl svdant 

påkalla, upptaga till behandl ing jämyäl eft er s agda termin ingiven an .. 
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i3 § • 

till föranstaltande av offentlig förluste, 
Å ansökan om tillstånd ~ 

av pqlismyndighet mot stadgad avgift utfäi, 
bör skriftliS resolution 

1 s föranstaltande, skola tillika 
Beviljas tillstånd till förluste sen 

i ningar för ordningens upprättMllanc1e 
tilläventyrs erforderliga anv s •· 

d • fo .. rebyggande av eldfara och olycksfall meddela s och samt i avseen e a 

i . t as Beträffande dessa anvisningar skall polismYnd resolut onen 1n ag • 

heten vid behov rådgöra med brandmyndigheterna. Resolutionen bör j" 

väl innehålla uppgift om belopp_et av den stämpelskatt, som för inträ 

desbiljetterna till förlustelsen skall erläggas, samt om ordningsm" 

vicl nöjestillfället nan.n, för såvitt ej_ åt dess a enlig t 4 § 2 mom. u 

f ärdaå .särskilt bevis. 

Tillstånd till föranstaltande av förlustelse må bevil~as a ntinge 

för varje tillfälle särskilt eller, där fr åga är om teater-, kinamat 

variet6- eller andra dylika nöjestillställningar., som upprepa t anor 

nas med enahanda program och p~ sanma plats, f ör viss tid. 

Finner polismyndighet, at t nöjestillställnings o.~ordnande komme~ 

~änka l ag eller god sed, avbö je tills tåndsansökningen. Dessutom äg 

polismyndighet rätt att förbjuda f 9rlustelses fö ranstaltande , s åfr antt 

den har sannolika skäl att miss tänka, att ordningen därvid ej kan 

upprätthållas eller där fara för Rpridning av epidemisk sjukdom, lok~ 

lens eller förlustelseplatsens ol ämplighet eller ock annan giltig 0 r-

sak nödvändiggör förbud. Förbjldes förlustelse , skall skäl et hltrtill -

r esolutionen uppgivas. 



4 §. 

Anordnare av nöjes~ills~ällning är skyldig at t på anfordran av pm-

lismyndighet tillsätta för tillfället erforderligt antal av polismyn-

dighe~en godkända ordningsmän för ordningens och _s äkerhetens upprätt-

hållande samt till förebyggande av brott. 

Ordningsman må av polismyndigheten godkännas antingen för viss nö-

jestillställning eller för viss tid ej utöver ett år. Åt ordningsman, 

som godkänts för viss ·tid,_ skall av polismyndigheten utfärda s bevis, 

som vid behov må f'örses med :11ederbö.r andes fotografi och som polismyn-

-digheten är berät~igad a tt å terkalla, då anlednin~ därtill förekommer. 

Vid nöjestillställning t jäns t gör ande ·ordningsman skall b ära a ntingen 

hans befattning angivande uniform eller å vänstra armen ett 10 cm. 

brett vitt band med t ydlig svar t påsk rift 110r dningsman11 ~ 

I 5 §. 

Polis .. och brandchef'? av chefs kapet beordra t polisbefäl och -man-_ . 

~kap ~~ensom brandbefä l och -manskap, s å ock ~ederbör a nde ordning smän 

~ga fritt tillträde till af fentli~ nöj estills t äll~ing . 

6 §. 

Tills tädesvarande polisman eller or dningsman må avbr yt a nö j estill-

ställning oc h förbjuda dess forts ä ttande , om de i 5 § niimnda pers oner 

f örvägras tillträde till nö j estillställningen, om förlustelsen a nordnas 

utan poli smyndi ghets tillstånd , om progr ammet befinnes vara mot l ag el-

l er god sed stridande, om f ör inträdesbilj e t t erna till nö j estills t äll-

ningen i cke erlagts stadgad ~t ämpelskatt, om för er dningen s cc h säker

het ens uppr ätthål la nde meddel ade allmänna för eskrift er eller vi d nöjes -
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sto · eddelade anvisnincar icke iakttaga 

tillst~ndet s beviljande m s ell 
e~ 

Oordninga.r, som ej med andra tillbud 
virl tillfället inträffa Sst 4e 

.. . ller oclc om dä rvid allmä nhetens s äkerhet 
medel Irunna stav J8S e hot 

eJ. annorledes kan omedelbart avvärjas_• 
av fara, som 

Polisman eller ordningsman bör från nö jestillställning avlägs 

d ··r stör ordningen och ej efter tillsägelse upphör d ;,·.,,. 
den, som a . ' - ·nie 

ler som underlåter · att f'ölja. för or dnins ens och säkerhetens Uppi,ä 

hållande meddelade anvisningar; Eindå att han därpå uppmärksamgjo 

Vid nöjestillställning närvarande polisman eller ar dnine;s man 
8 

tillse, att dörrarnå till nöjeslokalen, medan nö jet påg år, 

les låsta eller reglade samt att beträff and e f örlust e l sen s 

de och nöjeslokalen även i övrigt iakttages, vad dä rom f ör den a 

1nänna ordningens och säkerhetens upprätthållande ä r eller framde 

varder särskilt stadgat. · 

7 §~ 

Till nöjestillställning må ingen medföra skjut-, e gg~ elier h 

Våpen. Förbudet gäller dock ,ej till tj änstedräkt h örande vapen 

heller i 5 § nämnda personer. 

8 §. 

Nö j estillställning b ör avslutas senast k lockan 1 pii nat t en, s 

ej polismyndigheten vid nöjestills t åndets bevilja nde för den al lJII 

ordningens upprätthå l l ande elle r i anseende t ill de st öringar f öf 

telsen vållar allmänheten eller n ärboende f öreskrivit, a tt förlus 

sen skall avslutas tidigare. 

Polismyndichet är dock berättigad att arter e gen prövning till 



tta .. 
· 032 

stlidja förlustelses förtsättande ä ven utöver den i 1 mom. n ämnna tiden. 

9 §. 

Deq som ej nöjes åt piblismy.r;idighets på grum a v denna lands kapslag med-

delade beslut, må däri söka ändring hos länsstyrelsen i landskapet i;land 

inom femton dagar ef'ter delf'åendet, men skall polismyndighetens beslut 

dock utan hinder av besvären omedelbart länd a till efterrättelse. Be-

svärsskriften bör åtf'öljas av polismyndighetens bes lut anting en i origi-

nal eller i officielJ.t s:tip-kt avskrift. 

10 §. 

Landskapsnämnden, må efter vederbörandes hörande, förbjuda anordnare 

av nöjestillställninc , d ä rest vid av honom föranstalt ad f'örlustelse ord-

ningen blivit allvarligen störd, att under högs t et t å_rs tid anordna · .för-

lustelser. 

11 §. 

Ändring i av läns styrelsen i landskapet Ål a nd eller av landskapsnämn-

den på grund av denna l a ndskapslag givna utslag sökes hos högsta f'crvalt-

ningsdomstolen inom trettio d a gar ef'ter delfå endet, men skall länsstyrel-

sens eller landskapsnämndens utslag u tan hinder av besvären lända ttil 

efterrättelse. 

12 §. 

Med polismyndighet avses i d enna landskapslR.g polisinriit tninc;en i Ma- · 

riehamn. 

13 §. 

Den som bryter mot denna landskapslag eller polismyndighets på erund 

av donsamMa meddelade anvisningar, straffes, där e j sträne are straff för 
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är annorstädes sta dt;at, med högst et l; htmclra dagsböt 

Gärningen 
e~. 

14 §. 

Landskapsnäm.nden ii1_;er, där synnerliga skäl s å dant fordra, 
fö:r-b j 

ordnande av offentlig nöjen eller meddela. allmänna inskränkand 
. e bea 

melser beträffande dem. 

16 §. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. 
11 

l.a riehamn den 21 januari 1942. 

På landskapsnämndens v ägnar: 


