
Nd. 249. Frumvarp til laga
um þjóðfána íslendinga.

(Lagt fyrir Alþingi á 63. löggjafarþingi, 1944.)

1. gr.
Hinn almenni þjóðfáni Íslendinga er heiðblár (ultramarineblár) með mjallhvít-

um krossi og eldrauðum (hárauðum) krossi innan í hvíta krossinum. Armar kross-
anna ná alveg út í jaðra fánans, og er breidd þeirra %, en rauða krossins }9 af fána-
breiddinni. Bláu reitirnir eru rétthyrndir ferhyrningar : stangarreitirnir jafnhliða
og ytri reitirnir jafnbreiðir þeim, en helmingi lengri. Hlutfallið milli breiddar fán-
ans og lengdar er 18 :25.

2. gr.
Ríkisstjórnin og opinberar stofnanir svo og fulltrúar utanríkisráðuneytis Íslands

erlendis skulu nota þjóðfánann klofinn að framan: tjúgufána.
Tjúgufáninn er að því leyti frábrugðinn hinum almenna þjóðfána, að ytri reitir

hans eru þrefalt lengri en stangarreitirnir og klauf upp í hann að framan, skorin eftir
beinum línum, dregnum frá ytri hornum fánans inn að miðlínu hans. Línur þessar
skera innjaðra ytri reitanna, þar sem saman koma * ytri og ~7innri hlutar lengdar
þeirra. Þar sem línur þessar nema við arm rauða krossins, er hann þverskorinn.

Póst- og símafáni svo og tollgæzlufáni eru tjúgufánar með merki í efra stangar-
reit miðjum: póst- og símafáninn með póstlúðri hringuðum utan um stjörnu og út frá
stjörnunni eldingarleiftur á alla vegu, en, tollfáninn með upphafstéi (T). Merki þessi
eru silfurlit og gylt merki æðsta valdsmanns þjóðarinnar yfir.



3. gr.
Fáni hafnsögumanns er hinn almenni þjóðfáni með hvítum jöðrum á alla vegu,

jafnbreiðum krossunum, þ. e. 0/7 af breidd bláu reitanna.

4. gr.
Engin önnur merki en þau, er greinir í 2. og 3. gr., má nota i nokkrum þjóðfána.

5. gr.
Tjúgufánann má aðeins nota á húsum, sem eru eign ríkis eða ríkisstofnana,

nema um sé að ræða heimili eða embættisskrifstofu fulltrúa utanríkisráðuneytis
íslands erlendis. Þótt hús sé eign ríkis eða ríkisstofnana, má ekki nota tjúgufán-
ann á því, ef leigt er að mestu eða öllu einstökum mönnum eða einkastofnunum.
Hins vegar má nota tjúgufánann á húsi, sem er í eign einstakra manna eða einka-
stofnana, ef ríkið eða ríkisstofnanir hafa húsið á leigu og nota það að öllu eða mestu
leyti til sinna þarfa.

Tjúgufánann má aðeins nota á skipum, sem eru í eign ríkis eða ríkisstofnana
og notuð í þeirra þarfir, með þeim undantekningum, sem hér greinir:

Ef ríkið tekur skip á leigu til embættisþarfa (strandgæzlu, tollgæzlu, póstflutn-
ings, vitaeftirlits, hafnsögu o. s. frv.), má það nota tjúgufánann af þeirri gerð, sem
við á samkvæmt 2. gr.

Skip, sem annast póstflutning eftir samkomulagi eða samningi við ríkisstjórn-
ina, mega nota póstfánann á umsömdum póstleiðum, enda hafi þau rétt til að sigla
undir íslenzkum fána.

6. gr.
Þjóðfánann skal draga að hún á þar til gerðri stöng. A húsum getur stöngin

verið annaðhvort beint upp af þaki hússins eða gengið út frá hlið þess, enda sé
stönginni í báðum tilfellum komið fyrir á smekklegan hátt. Enn fremur má nota
stöng, sem reist er á jörðu. A skipum skal stönginni komið fyrir í skut eða á ásenda
aftur af aftara siglutré. Ef um smáskip eða báta er að ræða, má draga fánann að
hún á aftara siglutré, enda séu siglutrén tvö.

7. gr.
Frá 1. marz til 31. október skal ekki draga þjóðfánann að hún á landi fyrr en

kl. 8 að morgni og frá 1. nóvember til febrúarloka ekki fyrr en kl. 9 að morgni.
Fáninn skal dreginn niður, er sól sezt, þó ekki síðar en kl. 22, ef sól sezt síðar.

Um notkun fánans á skipum fer eftir reglum þeim, er gilda á hverjum tíma um
slíka notkun.

A húsum og skipum strandgæzlu og tollstjórnar má víkja frá þessum reglum.

8. gr.
Nú rís ágreiningur um rétta notkun þjóðfánans, og sker þá dómsmálaráðu-

neytið úr.
9. gr.

Sýnishorn af réttum litum þjóðfánans skal vera til á vissum stöðum, sem dóms-
málaráðuneytið ákveður og auglýsir, svo og hjá öllum lögreglustjórum. Bannað er
að hafa á boðstólum, selja eða leigja aðra fána en þá, sem gerðir eru með réttum lit-
mn og réttum hlutföllum reita og krossa.

10. gr.
Lögreglan skal hafa eftirlit með því, að enginn noti þjóðfána, sem er ekki i sam-

ræmi við sýnishorn þau, er greinir í 9. gr., eða svo upplitaður eða slitinn, að verulega
frábrugðinn sé réttum fána um lit og stærðarhlutföll reita. Má gera slíka fána upp-
tæka, ef notaðir eru á stöng eða sýndir úti eða inni, þar sem almenningur getur
séð þá.



11. gr.
Lög þessi ná til allra þjóðfána, sem notaðir eru á venjulegan hátt, svo að almenn-

ingur eigi kost á að sjá þá úti eða inni, en ekki til skrautfána. borðfána eða því um
líkra fána, sem þó skulu jafnan vera gerðir þannig, að réttir séu litir og stærðar-
hlutföll reita og krossa.

12. gr.
Enginn má óvirða þjóðfánann, hvorki í orði né verki.
Óheimilt er að nota þjóðfánann sem einkamerki einstaklinga, félaga eða stofn-

ana eða auðkennismerki á aðgöngumiðum, samskotamerkjum eða öðru þess háttar.
Óheimilt er einstökum stjórnmálaflokkum að nota þjóðfáriann í áróðursskyni

við kosningaundirbúning eða kosningar.
Óheimilt er að nota fána nn í Iirmamerki, vörumerki eða á söluvarning, umbúðir

um eða auglýsingu á vörum.
Nú hefur verið skrásett af misgáningi vörumerki, þar sem notaður er þjóð-

fáninn án heimildar, og skal þá afmá það úr vörumerkjaskrá samkvæmt kröfu
dómsmálaráðuneytisins.

Nú setur maður þjóðfánann á söluvarning eða umbúðir hans, og skal þá feng-
inn dómsúrskurður um, að honum sé óheimilt að nota fánamerkið eða hafa vörur til
sölu, sem auðkenndar eru með því. Auk þess má skylda hann til þess, ef nauðsyn
Irref'ur, að ónýta vörurnar eða umbúðir þeirra, svo framarlega sem þær eru þá í
vörzlum hans eða hann á annan hátt hefur umráð yfir þeim.

13. gr.
Dómsmálaráðuneytið getur, ef þörf þykir, sett með reglugerð sérstök ákvæði

til skýringar ákvæðum laga þessara eða ný fyrirmæli, sem þörf kann að vera á að
.dómi reynslunnar.

14. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum frá 10-1000 krónum. Með sekt-

um frá 5(}O-5000 krónum eða fangelsi allt að 6 mánuðum skal refsa skipstjóra,
sem notar þjóðfánann ólöglega eða notar á sjó, þar sem islenzkt vald nær til, nokk-
urn fána, sem hann á ekki rétt á að nota. Með mál út af brotunum skal farið sem
almenn lögreglumál. •.

15. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi konungsúrskurðir nr. 41 frá 30. nóv. 1918,

nr. 1 frá 12. febr. 1919 og nr. 30 13. jan. 1938.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Árið 1941 lagði þáverandi ríkisstjórn fyrir Alþingi frumvarp til laga um þjóð-

fána Íslendinga. Allsherjarnefnd neðri deildar fékk málið til meðferðar og lagði
til, að frumvarpið yrði samþykkt með nokkrum breytingum, en málið komst ekki
lengra að því sinni. Árið 1942 var frumvarpið borið fram af hálfu þingmanna í
neðri deild eins og allsherjarnefnd hafði gengið frá því árið áður. Málinu var
vísað til allsherjarnefndar, sem skilaði áliti og lagði til einróma, að frumvarpið
yrði samþykkt óbreytt eins og það var lagt fyrir. En málið dagaði aftur uppi.

Litlu áður en þingi var frestað í marz s. l. var stjórninni með þingsályktun m. a.
falið að leggja frumvarp til fánalaga fyrir Alþingi, er það kæmi næst saman. Með
því að frumvarpið, sem lagt var fyrir Alþingi 1941, hafði verið rækilega undirbúið
og það siðan verið athugað gaumgæfilega í nefndum á tveimur þingum, þá hefur
stjórnin talið rétt að leggja frumvarpið fyrir þingið nú í þeirri sömu mynd og það
lá fyrir þinginu 1942, enda lagði nefndin, sem fjallaði um málið, það til, eins og
áður var sagt, að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt.


