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015 ,, 

STORA UTSKOT TETS bet änkande Nro 1/1942 i an-

, ledn:i,ng av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

ang~ende offentliga nöjen på landsbygden i land

skapet Åland. 
I 

Låndstinget, _som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande N:o 

1/1942, _har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

I likhet med lagtsko~tet får stora utskottet på de skäl, som i landskaps

nämndens framställninganförts, vördsamt föreslå 

att landst;i.nget ville antaga bilagda förslag 

till lannskapslag angAende offentliga nöjen på 

lands~ygden i landskapet, Åland. 

Mariehamn den 20 febrµari ~942. 

På stora utskottets vägnar: . 

Närvarande i utskottet : ordföranden .dengtz_ 
Holm-

qvist, Oskar Holmstr(:im,_ Larson, Lennart ivlatts son, Nordstr öm, På

vals och Wil~n samt suppleanten Carl Holmström. 



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

angående--offentl-iga nöjen på landsbygden i la,ndskapet Åland, 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas härmed: 

Såsom q.f.fentlig '. anses i denna landskap slag förlustelse, till ~ilken a. 

ni?inheten äger tillträde antingen mot betalning eller avgiftsfr.'itt~ 

ö~skar någon föranstalta offentlig förlustelse på land5bYgden, ansöke 

skriftligen om tillstånd därtill hos länsmannen med uppgift om tiden 
? :Pla. 

och programmet för förlustelsen samt de personers namn, vilka föreslagits 

tili ordningsmän, Ansökningen skall fus~vas till länsmannen eller i distti 

tet anställd poliskonstapel minst tre d9F före förlustelsen, 

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

vilka allmänheten sammankommer i förlustelsesyfte utan offentligt tillk\ 

givande och till vilka inträdesavgift icke uppbäres, men skola stadganden 

i denna förordning i övrim bet~äffande dem i tillämpliga delar lända till 

efter.r.ättelse, 

Beträffande lotterier samt teater• och biografföreställningar gäl.ler va 
~: 

om dem är särskilt ·1stadgat~ 

2 § ~ 

J. a.nsökan oro föranstaltande av offentlig förlustelse utfäro.ar länsman m 

stadgad avgift skriftlig resolution~ Beviljas tillstånd till förlustels ens 

anstaltande~ skola i resolutionen jämväl medde.las tilläventyrs erforder.-: 

liga särskilda anvisningr för ordningens upprätthåll ande samt f öreb}ggainde 

e ldfara och olycksfall, så ock uppgivas de personers namn, vilka såsom 

or.dningsmän godkänts~ 

Finner länsman vid behandling av ansökan eller eljest förlustelses för~ 

anstaltande vara uppenbart stridande mot lag eller god sed~ förbjude dess 

föranstaltande 1 Även i annat fall är länsman berätt~gad at t förbjuda för 

telses föranstaltande, i fall ordning där ej kan upprätthållas eller med a 

seende å förlustelselokalen meddelade föreskrifter icke iaktt~s eller oJJI 

fara för spridning av epidemisk sjukdom nödvändiggör förbud. Länsman äger 

li~aså förbju~a förlustelses föranstalt ande , därest på orten i allmänhet 

e ller. i den lokalt där förlustelsen är. avs edd att äga rum, störande av ord 

ningen tidigare förekommit och fara för upprepning därav prövas för.e '.ligga. 

Förbjudes förlustelse, skall skäl et hnrtill i resolutionen uppg ivas~ 



Landskapsnämnden kan, efter vederbö,randes hörande, . förbjuda föranstalto.re 

av förlustelse, d'ärest vid förlustelser., som av honom anordnats, ofta före

kommit allvarligre st·öringar av ordningen, at ': under höst ett l\rs tid för

anstalta förlustelser; och går landskapsnämndens beslut utan hinder av be

svär omedelbart i verkställighet. 

3 §. 

Länsman bör, såvitt möjligt) personligen vid förlustelse närvara, då ord

ningens upprätthållande sådant påkallar. I annat fall är han berättigad att 

efter egen prövning ombetro ordningens upprätthållande åt honom underlydande 

polismän eller åt särskilda ordningsmän, för vilket uppdri:g ve:ierbörande kom~ 

mun eller föranstaltaren av f 0rlustelsen bör anskaffa av länsmannen godkända 

pålitliga och därtill lämpliga personer, och skall länsman därvid tillse, 

att polis- och ordningsmännen fullgöra sina åliggandenr 

Till offentlig förlustelse har .poli,sman och tillförordnad ordningsman 

fritt tillträde. 

Offentlig nöjestillställning må icke anordnas utan att länsman, annan 

polisman eller av länsmannen godkänd ordningsman är tillstädes. 

4 §. 

kt godkänd ordningsman utfärde länsman för viss tid, högst ett ·e:f, be

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

man är berätt~ att återkalla, då anledning därtill förekommer. 

Ordningsman bör vid nöjest illställning bära ett kring vänstra armen fäst 

vitt band av 10 centimeters bredd, å vilket ordet 11 0rdningsman 11 är anbragt 

med tydliga bokstäver i svart färg ~ 

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

gelse , må från förlustelsen avlägsnas. 

Polisman eller ordningsman är jämväl b erättigad att fr~n förlustelse av

l ägsna den, som icke iakt tager till den allmänna ordningens och säkerhetens 

Upprätthållande meddelade föreskrift er, ändå att han blivit därpå uppmärk

samg j ord. 

6 §. 

Uppstår oordning och kan den icke st ävjas genom fridsstörarens avl ägs 

l•ande , eller b efi nnes förlust elsen avse någpt, s om strider nw-t lag eller 

särar anständ1@.~ten, e ller är densamna föran s t alt ad mot förbud, varom i 



(!llt , 01.8 
ller ordningsman, med uppgift å Skäi 

,,1"11.,, må polisman e 
e~ 

2 §. 2 momentet sta~, . d dess forts ätt ande• I 
h förbJU a 

a vbryta förlustelsen oc 

därtill, 
k 11 länsman föranstalta Pol:1. 

förlustelse sålunda avbruten, sa s'-lli 

Varder insända utdrag ur det därv1a. t{ 

sölming i saken och ti 11 landskapsnämnden ~ 

lrnmna protokollet, 
7 §. 

infinna sig försedd med skjt.tvape 

Till offentlig förlustelse må ingen 
~, 

annat vapen eller livsfarligt tillhygge: 

slidkniv, dolk, boxhandske eller 

uniform·hörande vapen, ej heller de i 3 

Detta förbud gäller dock e~ till 

2 momentet nämnda personer. 

8 §. 

a•t beslut av länsman, meddelat i stöd av denna lan 

Var, som icke nöjes 
1 · landskapet Åland in0~ 

skapslag, må däri söka ändring hos länsstyre sen i 

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

utan hinder av besvären omedelbart i verkställiget. 

9 §. 

Var, som föranstaltar offentlig förlustelse utan behörigt tillstå nd, d 

utverkande av sådant är föreskrivet, eller anoror.ledes bryter mot stadga 

den i denna landskap slag eller ock underlåter att :i,akt taga för förlu.st el 

meddelade anvisningar, s'traffes, där ej straff därför är annorstädes 

med högst tjugu dagsböter. 

10 §. 

Länsman S!:all över inom hans distrikt föranstaltade offentliga f örlu.s 

ser föra särskild förteckning, utvisande, av vem ansökan gjort s , när ans ö 

gen inlämnats till länsmannen e ller poliskonstapel och när Jänsmannens r es 

on därå utfärda ts samt huruvida d e nsarrnna inneburit tillstånd eller avs l ag 

11 §, 

Landslrnpsnämnden äger, där synnerliga skä l sådant påfordra, f örbjuda a 

ordnande av offentliga nöjen ell er medd e la a llmänna inskr änkande bestärnrnel 

beträffande dem 0 

12 § 0 

Denna landskap slag träder omedelbart 1 kraft h 1 n,,, 
6c upphävas d ärigenom eu• . 

skapslaga~na a v den 4 augusti 1924 om antagande c 
a v förordningen a n g~ende 

~entliga n ö • • 1 
J en pa a

n d s bygden, given d en 1 juni 1922, samt a v d en 26 maj l 

a.n gnende f'örbud att • aff 
"' e ntlig nöj estillställning bära vapeno 


