
Nd. 253. Nefndarálit
um frv. til I. um þjóðfána íslendinga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með samþykkt frv. Einn nefndarmanna (JörB) telur, að æski-
legast hefði verið, að gerð fánans væri bláhvíti fáninn, og áskilur sér rétt til að
flytja eða fylgja brtt. í þá átt.

Nefndin vill gera á frv. eftirfarandi

BREYTINGAR.
1. Við 1. gr. Orðin ,,(ultramarineblár)" og ,,(hárauðum)" falli niður.
2. Við 2. gr.

a. Upphaf gr. orðist svo:
Ríkisstjórn, Alþingi og aðrar opinberar stofnanir svo og fulltrúar o. s. frv.

b. Orðin "á alla vegu" í 3. málsgr. falli niður.
c. Síðari málsliður 3. málsgr. orðist svo: Merki þessi eru silfurlit.

3. Við 4. gr. Í stað "nokkrum þjóðfána" kemur: þjóðfánanum.
4. Við 5. gr. 1. málsgr. orðist svo:

Tjúgufánann má aðeins nota á húsum og við hús, sem notuð eru að öllu
eða mestu leyti í þágu ríkis eða ríkisstofnana,

5. Við 6. gr. 4. og 5. málsl. orðist svo:
A skipum skal stönginni komið fyrir í sk ut eða a ásenda aftur af því

siglutré, sem aftast er. Ef um smáskip eða báta er að ræða, má draga fánann
að hún á siglutré, eða aftasta siglutré, ef fleiri eru en eitt.

6. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Með forsetaúrskurði skal kveða á UIll fánadaga og hve lengi dags fánum

megi halda við hún.
7. Við 9. gr. Upphaf gr. orðist svo:

Sýnishorn af réttum litum og hlutföllum þjóðfánans skal vera til o. s. frv.
8. Við 13. gr. Orðin "eða ný fyrirniæli, sem þörf kann að vera á að dómi reynsl-'

unnar" falli burt.
9. Við 14. gr. Gr. orðist svo:

Brot gegn 4. og 5. gr. og 1. málsgr, 12. gr. varða sektum, varðhaldi eða
fangelsi allt að einu ári.

Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara og gegn forsetaúrskurðum eða
reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum.

Mál út af brotum þessum fara að hætti opinberra mála.
10. Við 15. gr. Gr. orðist svo:

Með lögum þessum falla úr gildi konungsúrskurðir nr .. 41 frá 30. nóv.
1918, nr. 1 frá 12. febr. 1919, nr. 23 frá 5. júlí 1920, nr. 30 frá 13. jan. 1938 og
ríkisstjóraúrskurður nr. 119 frá 9. des. 1941.

ll. A eftir 15. gr. komi ný grein, er verði 16. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 14. júní 1944.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen,
form. fundaskr. frsm.

Jörundur Brynjólfsson. Þóroddur Guðmundsson.


