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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 2/1942 med anled

ning av landskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

offentliga nöjen i Mariehamn, 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

u·tutande, har utskottet behandlat, och efter det utskottet infört ett 

förtydligande i§ 1 mom. l samt vidtagit smärre språkliga ändringar i 

särskilda andra paragrafer, betingade av att landskapslagen är avsedd 

att tillämpas endast i Mariehamns stad, får utskottet på skäl, som i 

framställningen anföras,. vördsammast för landstinget föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

Lands k a 'p s 1 ag 

angående offentliga nöjen i Mariehamn. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas härmed: 

1 §. 

Offentlig förlustelse må i Mariehamn föranstaltas endast med till

stånd av stadens polismyndighet. 

Såsom offentlig förlustelse anses i denna förordning i nöjes- eller 

tidsfördrivssyfte föranstaltad tillställning, till vilken allmänheten ä

ger tillträde mot betalning eller avgiftsfritt eller som anordnas å all

män plats eller i lokal, vilken allmänt begagnas eller är avsedd att be

gagnas till föranstaltande av ovan avsedda tillställningar. 

önskar sällskap, förening eller annan sammanslutning för sina egna meg 

lemmar anordna nöjestillställning i sin lokal, som är avsedd att begagnas 

såsom allmän nöjeslokal, behöver ej tillstånd därtill utverkas, men bör 

dock anmälan därom inom tid, som i 2 § sägs, göras hos polismyndighet. 

2 §. 

Den, som ärnar föranstalta offentlig förlustelse, skall skriftligen an 

söka om tillstånd därtill hos polismyndigheten. Ansökningen, vari böra an 

givas tiden, platsen och programmet för förlustelsen ävensom de personer, 

som skola utföra programmet, samt i fall, som äro omförmälda i 4 §, de 

personers namn, som föreslås till ordningsmän, skall ingivas till polis

myndigheten senast två dagar före nöj estillställningen. Dock är polis

myndigheten berättigad att, där synnerliga skäl sådant påkalla, upptaga 

till behandling jämväl efter sagda termin ingiven ansökan. 



035 -2_-

3 §. 

Ä ansökan om tillstånd till fö~anst_a ltande av offentlig förlustelse 

ti v polismyndigheten mot stadgad avgift utfärda b~~ 
s\triftl~g resolu on a s • 13e 

111 förlustelsens föranst_altande; skola tillika till·· ~! 

jas tillstånd t · - avent 

anvisningar för ordningens upprätthållande samt i avseena. 

erforderliga _ _ . e ~ 

. . d v eldfara och olycksfall meddelas och i resolutionen i 
fbrebyggan e a 

. nta.i> 
. ~ 

t .. ff · de dessa anvisningar skall polismyndigheten vid behov r..ådg·ö~ 
Re ra an 

.. ...,a. ,,, 
- • 

. "'8 

b. dmyndigheterna: Resolutionen bör jämväl innehålla uppgift om belo 

. ran . . _ _ PPet 

av den stffulpelskatt~ som _för inträdesbiljetterna till 1'örlustelsen skall 

er),ägp:as, samt om ordningsmännens vid nö_jestillfället namn:, för såvitt 
• , 6j 

åt dessa enligt 4 § 2 mom·. utfärdas särs ki 1 t bev 1 ·s·, 

Tillstånd till föranstaltande av förlustelse må beviljas antingen föl' 

varje tillfälle särskilt eller~ där fråga är om teat~r, kinematograf-, v 

t6:_ eller andra dylika nöjestillställningar, som upprepat anordnas med 

banda program och på sannna plats·, för viss tid. · 

Finner polismynd~gheten, att nöjestillställnings anordnande konnne 

kränka la~ eller god sed, avböj e tillst åndsans ökriinge·n. Dessutom äge po] 

myndip:heten rätt att förbjuda förlustelses föranstaltande, såframt den ij 

sannolika skäl att mis s 'tänka, att ordningen därvid ej kan upprätthållas 

ler där fara för spridning av epidemisk sjukdom, lokalens eller förlusta 

platsens olämplighet eller ock annan giltig orsak nödvÄndiggör förbud. 

~judes förlustelse, skall skälet härtill i resolutionen uppgivas., 

4 _ §. 

Anordnare av nöjestillställning är skyldig att på anfordran av polfs

myndigheten tillsätta för tillfället erforderligt 

godk"ånda ordningsmän för ordningens och säkerhetens upprätthållande samt 

till förebyggande av brott. 

Ordningsman må av polismyndigheten godkännas antingen för viss nöjes

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

godkänts för viss tid, skall av polismyndigheten utfärdas bevis, som vid 

b ehov t:nå förses med vederbörandes fotografi och som polismyndigheten är 

berättigad att återkalla, då anledning därtill förekommer. 

Vid nöjestillställning tjänstgörande ordn1ngsm~n skall bära antingen 

hans bef.attninp.: anp:ivande uniform eller å vänstra armen ett 10 om. brett 

vit~; band med tydlig svart påskrift 11 Qrdning sman11 • 

5 §. 

/a 
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po1is- och brandchef, a"'if -chefskapet beordrat -polisbefäl och -manskap äv e~ 

som brandcefäl och -manskap, så ock vederbörande ordningsman äga fritt till-

träde till offentlig nöjestillställning, 

6 § • 

Tillstädesvarande polisman eller ordningsman må avbryta nöjestillställ

ning och förbjuda dess fortsättande, om de i 5 § nämnda personer förvägras 

tillträde till nöjestillställningen, om förlustelsen anordnas utan polis

myndighets tillstånd, om programmet befinnes vara mot lag eller god sed 

stridande, om för inträdesbiljetterna till nöjestillställningen icke er

lagts stadgad stämpelskatt, om för ordningens och säkerhetens upprätthål .. 

1ande meddelade ·allmänna föreskrifter eller vid nöjestillstånde1rn beviljande 

meddelade anvisningar icke iakttagas eller om vid tillfället inträffa oord

nlngår, . som ej med andra t illbudsstående medel kunna stävjas eller oc·k om 

dervid allmänhetens säkerhet hotas av fara, som ej annorledes kan omedelbart 

avvärj ås _. 

Polisman eller· ordningsman bör från nöjestillställning avlägsna den, som 

där' :stör ordningen och eJ efter tillsägelse upphör därmed eller som under

låter att följa för ordningens och säkerhetens upprätthållande meddelade 

anvisningar, :ändå att han därpå uppmärksamgjortsA 

Vid nöj ~~,tillställ-ninp; närvarande polisman eller ordningsman skall t:'111-. 

se, at_t dör;~"x-na til"l ' nöjeslokalen, medan nöjet pågår; icke hållas låsta 

eller reglade samt att beträffande förlustelsens anordnande och nöjel:llokaler.. 

även i övrigt iakttages, vad därom för den allmänna ordningens och säke.rhe

tens upprätthållande är eller framdeles varder särskilt stadgat, 

7 §. 

Till nöjestillställning må ingen medföra skjut-, _egg- eller huggva_pen. 

Förbudet gäller dock ej till tjänstedräkt hörande vapen ej heller 1 5 § 

nämnda personer, 

8 §, 

Nöj est111stä11ning bör avslutas senast klockan 1 på n atten, såframt ej 

polismyndigheten vid nöjestillståndets beviljande för den allmänna ordningen., 

uppri:i tthållande eller i anseende till de störinga:t' förlustelsen vållar all

mänheten eller närboende föreskrivit, att förlustelsen skall avslutas tidi-• 

gare, 

Polismyndighet är dock berättigad att efter egen prclvning tillstädja för 

lust e lses fortsättande äv en utöver den i 1 mom,. nämnda tiden.-
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ren, som ej nöjes 

meddelade beslut, m~ 

-4-

9 §. 

dighetens på grund av denna land k 
åt polismyn s atisi 

··k "ndring bos länsstyrelsen i landsk &, 

deri so a a apet ~ 

d t men skall polismyndighetens b 

inom femton dagar efter delfåen e ' _esl~t 

dock utan binder a'IJ besvären omedelbart lända. till efterrättelse, Bes,.,~ 

di h tens beslut antingen i origi · 

skriften bör åtföljas av polismyn g e na.1 e 

i officiellt styrkt avskrift. 
10 § , 

• d b'" ndes hörande förbjuda an ord 
Landskapsnämnden ma efter ve er ora na~e 

nöjestillställning, dä~est vid av honom föranstaltad förlustelse ordniJ 

blivit allvarligen störd, att under högst ett års tid anordna förlus te1i 

11 §. 

Ändring i av länsstyrelsen i landskapet Å1and eller av lands kapsnäll!n 

på grund av denna 1andskapslag givna utslap: sökes hos högsta f ör va1tnin 

domstolen inom trettio dagar efter delfåendet , men ska ll l änsstyrelsens 

eller 1andskapsnämndens utslag utan hinder av besvären l ända till efter 

rättelse, 
J 

§ 12. ~1 
Med polismyndighet avses i denna· 1andskapslag polisinrät t ningen i Ma 

hamn, 
13 § , 

Den som bryter mot denna landskapslag eller poli smyndighet ens på , 

av densamma meddelade anvisningar, straff as, där ej strängare s~raf f föl 

gPrningen är annorstädes stadgat, med högst etthundr a dagsbö t er, 

14 §. 

1-andskapsnämnden äger, där synnerliga s käl sådant fordr a , fö r bjuda 1 
ordnande av off entliga nöj en eller meddela allmänna inskränkande bestä 

ser ceträffande dem. 

15 § , 

Denna landskapslag tröder omede lbart i kraft. 

Mariehamn den 18 f ebruari 1942 . 

På l agut skott ets vägnar: 

- j 11..-.-LL---_;tl;;;.,p.a 

7 

Närvarande 1 ut skottet: Tor Brenning , ordförande, Jonatan Sj öblo~, 

Johannes Holmberg, Harman Mattsson och Evald HJ:!ggblOlll• 


