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Dannebrog
Oprindelse
Det ældste danske flag man kender, er ”Ravnefanen” – en rød dug med Odins hellige ravn broderet i sort. Dette mærke var
gennem hele vikingetiden danskernes kendingsmærke i krig!
Efter kristendommens indførelse, måtte ravnen ganske naturligt vige for korset. Det hvide kors på den røde dug dukkede op i
begyndelsen af 1200-tallet som korsfarerbanner. Det siges, at Kong Valdemar benyttede Dannebrog i det afgørende slag – den
15. juni 1219 – i Estland. Siden da har kongen anvendt dette mærke ”Dannebrog” som Danmarks symbol.

Anskaffelse
Ansøgning om tildeling af en fane stiles til: Danmarks-Samfundet. Idrættens Hus, 2605 Brøndby.
og fremsendes gennem landsformanden.
Brodering af FSF-emblemet og evt. afdelingens navn, koordineres af hovedbestyrelsen. Fanen stilles frit til rådighed af
Danmarks-Samfundet. Brodering af emblem m.v. skal betales af afdelingen.

Indvielse
Indvielsen af fanen bør foregå under festlige former. Når en ny fane tages i brug, er det skik at slå tre søm i fanestangen. Ét for
regenten, ét for fædrelandet og ét for afdelingen, der tager fanen i brug. (Sømmene er islået i forvejen, hvorfor der kun skal slås
symbolsk på sømmene 2-3 lette slag. Husk tilstedeværelsen af en lille hammer). Husk også altid at have en fanebærer og en
fanevagt, der forud har indøvet ceremonien!
Er der en talerstol, kan fanen lægges på denne under ceremonien, ellers lægges fanen på et bord eller lignende (husk at
fanedugen holdes fri af gulv eller jord).
Når de praktiske spørgsmål er i orden, gennemføres selve faneindvielsen let i nedennævnte rækkefølge:
1. Skal fanen udleveres ved samme lejlighed, står en repræsentant for den givende organisation klar med fanen
sammenrullet. Fanen overrækkes afdelingsformanden med en kort lykønskningstale. Formanden takker meget kort og
giver fanen til fanebæreren, og giver derefter ordren: ”Rul fanen ud”! Når udrulningen er forbi, ventes få sekunder,
hvorefter fanen rejses til lodret og tages ved fod.
2. Formanden annoncerer: ”Vi går nu til indvielse af vor nye fane. Jeg giver ordet til XX, der vil slå det første søm i for
Majestæten”! NN får hammeren og med front mod publikum f.eks. siger: ”Det er mig en glæde og ære, at slå det første
søm i for Hendes Majestæt Dronningen”! Herefter udføres de symbolske tre slag. Hammeren gives tilbage til formanden,
der herefter giver hammeren til YY, der slår det andet søm i for fædrelandet med et par korte ord. Til sidst gives
hammeren til XX, der slår det tredje søm i for afdelingen, ligeledes efter et par korte ord til denne.
3. Når det sidste søm er slået i, gives ordren: ”Før fanen på plads”! Det planlagte sted, bør være et synligt og roligt sted.

Opbevaring
Når en fane ikke er i brug, bør den opbevares med omhu, idet uhensigtsmæssig behandling kan medføre, at duen krøller stærkt
og evt. mugner og skørner. Hvis fanen under brug er blevet våd, skal man altid sørge for, at den tørrer helt inden
sammenrulning. Tørring sker bedst ved at den udrullede fane hænger ned fra en vandret stang. Efter tørring bør fanen
opbevares i et fanehylster.
En fane er en kostbar genstand! Husk derfor at have den forsikret mod ildebrand, tyveri og hærværk.
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