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minni hluta nefndarinnar i málinu: Frumvarp til laga um íslenskan sjerfána.

Minni hlutinn: Skúli Thoroddsen, þm. Norður-ísfirðinga.

Jeg hefl eigi getað orðið sammála virðulegum meðnefndarmönnum mínum, 
að því er til fánamálsins kemur.

Mjer þykir það ckki rjett, er um löggildingu ísl. fána ræðir, að binda sig 
þá eingöngu við staðarfána, þ. e. við fána, er eigi sje heimilt að nota, nema hjer 
á landi, eða þá að minsta kosti eigi utan landhelginnar, enda eigi tilhlutunar 
löggjafarvaldsins þörf, að þvi er til slíks fána kemur.

Virðist það ekkert áhorfsmál, að þegar íslendingar löggilda sjer fána, þá 
eigi hann að vera engu siður siglinga- en staðar-fáni, enda væri það engu líkara, 
en þvi, að vilja óvirða fánann, ef eigi mætti nota hann, er út fyrir landhelgina, 
eða landsteinana, kemur.

Með þessu niælir það og, hve afar-óviðfeldið það væri, að neðii deild Al- 
þingis, sem fyrir að eins frekum tveim árum, þ. e. á alþinginu 1911, samþykti 
frumvarp um isl. siglingafána, færi nú, að hörfa svo mjög aftur á bak i málinu, 
að.láta sjer nægja staðarfána, er hlyti að vonum að særa þá alla að mun, sem 
orðinn er íslenski fáninn kær, og þá eigi hvað sist uppvaxandi kynslóðina, sem 
þegar farin er að venjast þvi, og óðum venst þvi æ meira og meira, að skoða hann, 
sem tákn íslenska þjóðernisins, og hverja lítilsvirðingu honum sýnda, sem lítils- 
virðingu þjóðerni voru sýnda, sbr. atburðina 12. júní þ. á.

En um rjett vorn íslendinga til þess að hafa sjerstakan siglingafána, engu 
siður en hvert annað þjóðerni, ætti eigi að þurfa að ræða, og það jafnvel eigi, 
hvort er um siðfræðilega eða lagalega rjettinn ræðir.

Skal í því tilliti bent á:
I. að hvað siðfræðilega rjettinn snertir, getur hvert þjóðerni sem er, að sjálf- 

sögðu æ sagt við hvert hinna:
»I*að er ekki þítt, nje einstaklinga þins þjóöernis, heldur er það 

mitt, og einstaklinga míns þjóðernis, að segja, eða taka ákvörðun um það, hvað 
mjer (þ. e. minu þjóðerni) er siðfræðilega gott, eða rjett að gera«.

— getur sagt það, og á æ að segja, engu síður en hver einstaklingurinn finnur 
sjer æ rjett og skylt að segja hið sama — mutata mutandis — um sín málefni, 
við hvern annan einstakling, sem er.

Aðgætandi er það og, hvað siðfræðilega rjettinn snertir, að fámenni þfóð-



ernis vors, sem og eigi siður fátcekt þess, og það, hve afskektir vjer erum, gerir 
hinn siðfræðilega rjett vorn enn ríkari, eða sterkari, en ella, — þ. e. gerir 
öllum, einmitt þess vegna, en Ijótara, og þá og ábyrgðarmeira, að traðka hon- 
um, en ef vjer værum fjölmennari, auðgari og betur i sveit komnir á hnettinum.

II. En að því er snertir lagalegan rjett vorn, þá geta hvorki Danir, nje 
aðrir, vefengt það, að fánamálið sje eingöngu íslenskt sjermál, — mál, er isl. 
löggjafarvaldinu beri því einu um að ijalla.

Skal í þessu efni bent á það, að i 3. gr. stöðulaganna frá 2. janúar 1871 
eru »siglingamar« taldar »sjerstaklegt málefni íslands«, og þá alt, er yfirleitt að 
þeim, eða að skipunum, á einhvern hátt lýtur.

En allir vita, að fáninn er tákn eða merki, sem ætlast er til, að hvert 
skip bregði upp, er sýna skal, hvert þjóðerni þess er, eða heilsast skal á sjó, 
o. fl. o. fl.

Fáninn þvi engu siður óaðskiljanlegur og nauðsynlegur hluti hvers skips, 
en hvað annað, er þvi hegrir til, t. d. stýrið, seglin, leiðarsteinninn o. fl. o. fl.

En um »sjerstaklegu málefnin«, sbr. 3. gr. slöðulaganna frá 2. janúar 
1871, ákveður stjórnarskráin frá 5. janúar 1874, — 1. gr., að í þeim hafi landið 
»löggjöf sína og stjórn út af fyrir sig«.

Hjer liggur því fyrir svo glögg viðurkenning þess — af hálfú danska lög- 
gjafarvaldsins og konungsvaldsins — að fánamálið sje íslenskt sjermál, sem frek- 
ast getur verið. ’)

En að láta sjer detta það í hug, að danska löggjafarvaldið — beint ofan 
i jafn glöggar viðurkenningar, sem og heityrði, af þess hálfu — fari þó engu að 
síður að vefengja það, að islenski siglingafáninn sje íslenskt sjermál, virðist ganga 
óhæfa næst.

Vissulega hlyti og hver dómstóllinn, ef til kæmi, að komast að þeirri 
niðurstöðu, að danska löggjafarvaldið hafi, með 3. gr. stöðulaganna frá 2. janúar 
1871, afsalað sjer öllum rjetti til hverskonar afskifta af siglingamálefnum Islands, 
og þá og af þvi, hvaða fána oss þóknast að láta skip vor hafa, hvort er hjer 
við land eru, eða erlendis.

Má og enn fremur geta þess, að síst minkar það konungsveldið i augum 
annara þjóðerna — en ]ætur það þvert á móti sýnast enn stærra, göfugra og 
glæsilegra —, er i erlendum höfnum o. s. frv., sjást skip, er tvennskonar, og þó 
gagnólika fána bera, og lúta þó öll einum og sama konunginum.

Hefir það og aldrel nokkurn mann lækkað, að sgna þeim veglgndi, eða 
göfugmennnsku, sem minni máttar eru, en gert hann — þvert á móti — enn meiri, 
eða veglegri, i augum allra þeirra, sem góðir og ijettsýnir eru.

Dönum er og sjálfum, sem eðlilegt er, afar-sárt, eður viðkvæmt, sje þjóð- 
arfána sjálfra þeirra, þ. e. »Dannebrog«, á einhvern hátt misboðið, og því og að 
mun óliklegra, en ella — enda þeim þá enn ábyrgðarmeira —, að þeir vilji þá

1) Sbr. pá og enn tremur það, er stööulögin frá 2. janúar 1871, — 3. gr. telja 
»fiskiveiöarnar« og »verslunina«, meðal »sjerstaklegu málefnanna«. — En hvorttveggja er 
þetta »siglingunum« mjög náskylt, þar sem þær eru eigi hvað síst í »verslunarinnar« þágu, 
en mega þvert á móti teljast einn liður hennar, og felast því í raun og veru i oröinu 
»verslun«, i viöari merkingu þess orðs. — Sama þá og eigi síður, hvað »fiskiveiðarnar«, 
eina af megin-stoöum »verslunarinnar« snertir, enda þær æ með »siglingum«, þ. e. al skip- 
um, stundaðar. — -



eigi í altan máta virða, sem skylt er, samskonar tilfinningar annara, þ. e. islensku 
þjóðarinnar. —

Þá má og eigi gleyma þvi, hve afar-mikla og si-vaxandi þýðingu isl.
verslunarfáni hlýtur æ að hafa, sem tákn ísl. þjóðernis, í útlöndum, — gerandi 
þjóð vora þar þekta, vekjandi henni þar hlýjan huga hjer og þar, o. fl. o. fl.

En að því er þjóð vora sjálfa snertir, verður því tæpast lýst, hve mjög 
ísl. verslunarfáni hlýtur að glæða þjóðarsjálfstæðið, eða þjóðernistilfinninguna — 
sem enn er því miður viða hvergi nærri svo vakandi, sem skyldi —, sem og að 
auka þjóðinni metnað, þ. e. löngunina til þess, að verða eigi öðrum þjóðernum 
síðri, en öllu heldur, ef unt væri, fremri, að því er til þess kemur, að geta látið 
sem mest gott, og æ fleira og meira gott af sjer leiða, einstaklingum sínum og 
annara þjóðerna til unaðar og hagsælda.

Af framangreindum ástæðum verða tillögur minar:
Að frumvarpið verði fœrt i sama horfið. sem neðri deild alþingis, árið 

1911, samþykti, þ. e. að samþyktar verði breytingartillögurnar á þingskj. 42.

Til vara legg jeg það þó til, að gerðar verði við frumvarpið (á þingskj. 
35) svofeldar breytingar:

1. að fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um íslenskan fána.

2. að í stað frumvarpsgreinarinnar komi þrjár svolátandi greinar:

1- gr.
ísland skal hafa sjerstakan fána.

2. gr.
Fáni sá, er getur í 1. gr., skal vera blár, með hvitum krossi, þvert og 

endilangt, og nemi breidd krossálmanna einum sjöunda hluta af breidd fánans. — 
Bláu reitirnir, nær stönginni, skulu vera rjettir ferhyrningar, og þeir jafn breiðir, 
en tvöfalt lengri, sem fjær eru stönginni.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin öll þau ákvæði í íslenskum lög- 

um, er heimila íslenskum skipum, að nota annan fána.

Alþingi, 3. ágúst 1913.


