
Nd. 311. Befndarálit

um frumvarp til laga um íslenskan sjerfána.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Nefndin hefir því miður klofnað, þar sem hv. þm. Norður-fsfirðinga hef- 
ir tekið sig út úr og jafnframt óvænt afgreitt álit sitt til hv. deildar á undan 
meiri hlutanum.

Meirihlutinn er sammála flutningsmönnum um það, að rjett sje að lög- 
leiða islenskan sjerfána, eða fána, er blakta megi i friði innan íslensks valdsvæð- 
is. Til hins ætlast meirihlutinn aftur á móti ekki, að fáninn sje siglinga- eða 
verslunarfáni landsins, telur það bæði ókleift og óþarft. Því er nauðsynlegt, að 
þess sje skýrt getið í frumvarpinu, til hvernig lagaðs fána er stofnað. Orðið »sjer- 
fáni« er í rauninni vel fallið til að lýsa tilgangi frumvarpsins, en það má gjöra 
jafn vel með öðrum orðum, svo sem með orðinu: »heimafáni« eða: »landsfáni«. 
Meiri hlutinn hefir eftir atvikum hallast að orðinu: »landsfáni«. Hins vegar telur 
meiri hlutinn það nægja, að tilgangi frumvarpsins sje lýst á einum stað í frum- 
varpinu, og þá fremur í meginmáli þess en í fyrirsögn.

Þá er meiri hluti nefndarinnar og flutningsmönnum sammála um það, að 
gerð fánans skifti lítt máli, en leggur þó til, að bláhvíti fáninn, sem notaður hefir 
verið hjer á landi um nokkur ár, verði beint lögákveðinn. Er það hyggja vor, 
að hann hafi nú, ekki síst upp á síðkastið, eignast þau ítök í mönnum. að hann 
mundi verða vinsælastur og valinn, þó að sameinuðu alþingi væri ætlað að á- 
kveða gerð fánans. Þó viljum vjer láta þess gelið, að vjer teljum rjett, að blái 
liturinn væri hafður dekkri, af þyi að hann er að miklum mun endingarbetri og 
að margra dómi fegurri. *

Samkvæmt framansögðu leyfum vjer oss að ráða hv. deild til að sam- 
þykkja frumvarpið á þingskjali 35 með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Framan af orðinu »sjerfána« í fyrirsögn frumv. falli alkvæðið »sjer«.
2. Meginmál frumvarpsins skiftist í 2 greinir og hljóði svo:

1- gr.
Hjer á landi skal vera löggildur landsfáni.

2. gr.
Fáninn skal vera blár með hvilum krossi þvert og endilangt og nemi 

breidd krossálmanna Vt hluta af breidd fánans.
Bláu reitirnir nær stönginni skulu vera rjetlir ferhymingar og þeir jafn- 

breiðir, en tvöfalt lengri þeir reitirnir, sem Qær eru stönginni.



Að ööru leyti verður gerð grein fyrir skoðun meiri hlutans i framsög- 
unni, eftir þvi sem umræður kunna að renna tii
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