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F.fni: Athugasemdir við frumvarp til laga um hreytingu á lögum um þjóðfána íslendinga  
og ríkisskjaldarmerkið, nr. 34/1944, með síðari breytingum (fánatími).

145. löggjafarþing 2015-2016.
Þingskjal 56— 56. mál.

Flm.: Silja Dögg Gunnarsdóttir o.fl.
1. gr.
7. gr. lagcmna ordast svo: Meö reglugeró skal kveóa á um fánadaga.
Fána skal ekki draga á stöng fyrr en klukkan sjö aö morgni og skal hann ekki vera uppi 
lengur en íil sólarlags og aldrei lengur en til miönættis.
E f  flaggaö er viö útisamkomu. opinbera athöfn. jaröarför eöa minningarathöfn má fáni vera 
uppi lengur en lil sólarlags eöa svo lengi sem athöfn varir. en þó aldrei lengur en til 
miönættis. Þrátt fvrir ákvæöi 2. o$z 3. mgr. má fáni vera uppi allan sólarhringinn frá 15. maí 
til 15. ágúsf ár hvert eöa á öörum timum efhann  er flóölýstur. Nú er fáni flóölýstur og skal þá  
gætt aö áhrifum lýsingarinnar á nánasta umhverfl

1 1. gr. stendur: ..eöa á öörum límum efhann  er flóölýstur “. E f flutningsmenn eiga við að 
fáninn megi vera uppi allan sólarhringinn allt árið, e f  hann er flóðlýstur þarf orðalagið að vera 
nákvæmara og standa skýrum stöfum að heimilt sé að ..fáninn sé viö hún allan sólarhringinn  
allt árið, svo fremi hann sé flóölýstur eftir sólseturN

Undirritaður telur afturför felist í því að breyta fánalögunum hvað þetta varðar og telur að 
alþingi eigi ekki að rýmka fánatímann og alls ekki eigi að leyfa að hafa þjóðfánann við hún 
allan sólarhringinn.

U m ræ ða
Þegar fáni er dreginn að húni að morgni og felldur að kveldi á sér stað ákveðin athöfn sem 
greinir þjóðfánann frá öðrum fánum. E f þjóðfáninn fær að vera við hún sólahringum saman 
fær hann fljótt á sig blæ annarra flagga, með minni virðingu og lélegra eftirliti varðandi 
upplitun og slit.

Eg hef farið víða um álfur og tekið eftir hvernig þjóðfánar blakta í hinum ýmsu löndum.
Einnig hef ég hlustað, að hluta til. á umræðu t.d. þingmanna og fyrirtækjaeiganda um íslenska 
þjóðfánann og hef tekið eftir að margir vilja að hann sé við hún sem lengst og verði að hluta 
til einskonar auglýsing fvrir vörur og þjónustu.

Til að vekja athygli þingheims á hvernig umgengni er um þjóðfána í nokkrum löndum langar 
mig til að senda með þessum athugsemdum ljósmyndir þar sem fánalög eru ..frjálsleg". Þessar 
myndir segja meira en mörg orð. Þar er einkennandi að fánar eru oft við hún allan 
sólarhringinn. oft flóðlýstir og alltof margir eru upplitaðir, rifnir eða skítugir. Mér flnnst þctta 
alltaf ömurleg sjón og fæ á tilfínninguna að þjóðfáninn sé meðhöndlaður eins og 
auglýsingafáni og í versta falli gólftuska.

Oft er líka hægt að sjá prentaða fána fjúkandi sem rusl um stræti og torg eða sem hluti a f 
umbúðum í ruslatunnum. Miðað við eftirlit og eftirfylgni hjá fjársveltum embættum sem um



málíð eiga að Ijalla hér á Iandi, er viðbúið að svipað verði uppi á teningnum hjá okkur. Vert 
væri fyrir þingmenn að kanna með eigin augum þjóðfána sem flaggað er framan við hótel hér 
á landi. Þrátt fyrir aö þeir eru oftast teknir niður að kvöldi verða þeir fljótt upplitaðir og slitnir 
í okkar vindasömu og saltstorknu veðráttu.

Vona að myndirna komi að gagni í umræðunni á Alþingi

Virðingarfyllst 
Kristbjörn Egilsson 
Mánatúni 4 
105 Reykjavík
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