
Ed. 677. JVefhdarálit
nm frumvarp til laga um íslenskan fána.

Frá meiri hluta nefndar.

Hjer á landi er öllum heimilt að prýða bústað sinn með blæju eða fána 
af hvaða gerð sem er. jM. er það alsiða, að útlendingar, sem hjer búa, hafa fána 
ættjarðar sinnar á húsum sinum, tilmerkis um þjóðerni sitt. Þess vegnaer það 
lika auðskilið, að oss íslendingum sjálfum hefir lengi verið hugleikið, að eignast 
islenskan fána til sýnilegs merkis um þjóðerni vort.

Einkennislitir þjóðar vorrar eru blátt og hvitt; hefir svo verið um langan 
aldur og aldrei á annan veg; er því með rjettu jafnan talið sjálfsagt, að þeir litir 
eigi að vera fánalitir þjóðarinnar.

Á 19. öld var tekinn upp blár fáni með fálkamynd hvitri í miðju. En 
1903 fjekk landið sitt skjaldarmerki, hvítanfáika á bláum grunni, og varð mönn- 
um þá ijóst, að islenskur fáni yrði að vera af annari gerð, litunum öðruvisi 
fyrir komið.

Fyrir þá sök var skömmu síðar — 1906 — tekinn upp blár fáni með 
hvitum krossi i stað fálkafánans.

Þessi blái fáni er nú orðinn þjóðkunnur; hann hefir blaktað fyrir augum 
manna i samfleytt 7 ár; þjóðin er orðin honum vön; virðist þvi ekki geta komið 
til mála að breyta gerð fánans; er það eðlileg ósk og almenn, að Alþingi lög- 
helgi bláhvita fánann sem sýnilegt tákn íslensks þjóðernis. Virðist oss sjálfsagt, 
að Alþingi verði við þeim óskum, i því trausti að konungi vorum muni Ijúft að 
veita til þess sainþykki sitt.

Þess vegna leggjum vjer til, að frumvarpið verði samþykt hjer, eins og í 
háttv. neðri deild, með þeirri einni breytingu, að fyrir »landsfáni« í 1. gr. komi: 
fáni. Oss finst óviðfeldið að tala um islenskan landsfána, og fáum ekki sjeð, að 
nein ástæða sje til þess að hafa það orðalag. Það gefur að skilja, að notkun 
islenska fánans á ekki að fara i bága við nein gildandi lög.

Efri deild Alþingis, 2. sept. 1913.

Björn Þorláksson, Jósef Björnsson.
(formaður)

Eirikur Briem, 
(með fyrirvara að þvi er breytingartillöguna snertir).


