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I faneregulativet kan du læse, hvilke regler der skal overholdes, når Dansk Sygepleje-
råds faner tages i brug. Faneregulativet er oprindeligt udarbejdet i 1980, men sprogligt 
opdateret i 2016. Det er altså de samme regler, der gælder for brug af fanen i dag, som 
dengang faneregulativet blev til. Her kan du læse om både brug af faner, opbevaring og 
lidt om fanens historie.

Forord
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Dansk Sygeplejeråd fik sin egen fane
Den 27. oktober 1939 fejrede Dansk Sygeplejeråd sit 40 års jubilæum i Odd-Fellow Palæ-
ets koncertsal. Her skænkede medlemmer fanen til Dansk Sygeplejeråd ved at overræk-
ke den til daværende formand Elisabeth With. Fanen skulle bringe medlemmerne og 
Dansk Sygeplejeråd held, lykke, mod og initiativ. 

I 1980 besluttede Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, at de daværende femten 
amtskredse (som nu er erstattet af fem lokale kredse) kunne få deres egne faner, som de 
kunne bruge i overensstemmelse med de fælles retningslinjer for fanebrug, som samti-
digt blev nedskrevet i et egentligt faneregulativ. 

Fanens formål er at være samlingsmærke for danske sygeplejersker. 

Fanen har sygeplejefaglig symbolværdi
Fanen er lavet af hvid dug med kantet guldsnor. Den hvide dug symboliserer sygepleje-
faget og dets renhed i forhold til de svære situationer, som patienter og pårørende ofte 
er i, hvor sygeplejersken bringer pleje og lindring. Dansk Sygeplejeråds emblem er bro-
deret på fanedugen sammen med Dansk Sygeplejeråds navn. På de enkelte kredsfaner 
er det kredsbetegnelsen, der er broderet. 

Emblemet symboliserer med firkløveren lykke i arbejdet. Den røde bundfarve symboli-
serer kærlighed til medmennesket som grundlag for arbejdet. Den røde og hvide farve i 
forening er symbol på, at emblemet tilhører danske sygeplejersker. Fanen bærer præg af 
denne symbolværdi.
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Sådan er fanen udformet
Fanedugen er fastgjort til fanestangen, som har dupsko og fanespyd med fanesnore 
med kvaster. 

Fanestangen er delt i to og er 250 cm lang (uden fanespyddet). Det er to en halv gang 
fanedugens bredde. Fanesnorene plus kvaster er lige så lange som fanedugen, der er 
125 cm lang. Der hører et fanehylster, fanesvøb og bandolér til fanen.

Inddragelse af fanen
Hvis der sker ændring af Dansk Sygeplejeråds struktur i form af ændret opdeling af 
kredse eller nedlæggelse af kredse, overføres tildelte kredsfaner til opbevaring i Dansk 
Sygeplejeråds sekretariat.

Hvornår bruger Dansk Sygeplejeråd fanen? 
Dansk Sygeplejeråd tager fanen i brug, når der er aktiviteter, som falder inden for orga-
nisationens sædvanlige virksomhedsområde, og/eller aktiviteter hvor det er naturligt at 
markere tilstedeværelse. Dansk Sygeplejeråd kan også bruge fanen i forbindelse med 
andre aktiviteter i kredsene efter aftale. 

Dansk Sygeplejeråds hvide silkefane må udelukkende bruges i forbindelse med inden-
dørs aktiviteter.

Hvordan bliver fanen opbevaret?
Fanen bliver opbevaret i Dansk Sygeplejeråds sekretariat. Kredsfanerne bliver opbeva-
ret på kredskontorene. 
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Transport af fanen 
Fanen skal transporteres adskilt og sammenrullet i fanehylstret. 
Når man er komme frem til det samlingssted, hvor fanen skal bæres, så kan fanen tages 
ud af opbevaringshylstret. 

Hvordan skal fanen bæres? 
Det er en god idé at være to til at bære fanen. Som fanebærer skal man både have den 
nødvendige fysiske styrke til at bære fanen og have et håndelag som sikrer, at fanen 
kommer til sin ret, når den bliver båret frem. 

Sådan bruger fanebæreren bandolér
Der hører et bandolér til fanen. Det er et bælte med en holder til fanestangen (fane-
skoen), så den der bærer fanen har et sted at hvile fanen.  Bandoleret skal bæres over 
venstre skulder, så fanebæreren har faneskoen cirka i knæhøjde.

Det er en god idé at bruge bandolér, hvis den der bærer fanen skal gå langt med den 
udfoldede fane. Fanesnorene er desuden gode at bruge i blæsevejr. Slå en løs knude 
med fanesnorene udfor fanens nederste del. Bind derefter fanesnorene omkring stang 
og fane i endnu en løs knude.

Sådan samler man
Når der samles, støtter fanebæreren fanestangen mod jorden med dupskoen ved den 
udvendige side af højre fod.
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Sådan holder man fanen i retstilling
I retstilling trækker fanebæreren fanestangen ind mod højre skulder med højre hånd 
med tommelfingeren bagved og de øvrige fingre foran. 

Sådan afmarcherer man
Når fanebæreren skal afmarchere, løfter han eller hun fanen, indtil højre hånd er på 
højde med issen, og griber fat om fanestangen med venstre hånd i bæltehøjde. Sådan 
skal fanen bæres under marchen. 

Hvis bandoléret ikke bliver brugt, kan man bære fanen ved at holde nederst på fane-
stangen med højre hånd, mens venstre hånd eventuelt støtter fanestangen i brysthøjde.
 

Sådan hilser man med fanen
Fanebæreren sænker fanen ved at føre den nederste del af fanestangen over på venstre 
side af kroppen med venstre hånd, mens højre hånd bliver sænket så meget, at fane-
stangen så vidt muligt står vandret og peger skråt fremad til højre, så fanedugen hænger 
lige ned uden at røre jorden.

Når fanebæreren er ti skridt fra den, der skal hilses, begynder fanebæreren at sænke fanen. 
Når fanebæreren er ti skridt forbi den, der skal hilses, sænker han eller hun fanen helt.

Fanen skal desuden sænkes, når der udbringes et leve, og når nationalsangen bliver 
spillet eller sunget.

Fanen skal også sænkes i sammenhænge, hvor der bliver udtalt mindeord. Det kunne 
eksempelvis være på Dansk Sygeplejeråds kongres eller ved bisættelser.
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Sådan bruger man fanen ved fester 
Fanen kan både indgå som del af ceremonien eller uformelt ved et arrangement, hvor 
den eksempelvis er anbragt på forhånd. Hvis fanen skal bruges i forbindelse med en 
ceremoni, er der særlige regler for det. Fanen skal føres op af en fanevagt som består 
af en fanefører og en fanebærer uden bandolér. Faneføreren går foran fanen. Er der to 
eller flere faner, marcherer de efter hinanden og stiller sig på et eller flere geledder med 
hver enkelt fanefører på højre side af sin fane. Man kan evt. nøjes med en fanefører. 

Man tager fanerne ved fod og indtager rørstilling. 

Under indmarchen rejser alle sig med front mod fanerne. Forsamlingen sætter sig igen, 
når opmarchen er slut.

Hvornår må fanerne stilles i fanefod?
Under fællesspisning, underholdning, foredrag eller lignende skal fanerne stilles i fa-
nefod, hvis det er muligt, så fanebærerne har mulighed for at deltage i arrangementet. 
Fanebærerne kan også afløses af andre faneførere eller fanebærere.

Inden den officielle fest slutter, skal fanerne føres ud i samme orden og rækkefølge, 
som de blev ført ind ved indmarchen (ceremonielt). Medmindre man lader dem blive i 
fanefod, til festen er forbi (uformelt).

Kirkefester
I kirken medtages faner kun til kirkefester efter aftale med den pågældende præst.



9

Fanen ved bisættelser
Dansk Sygeplejeråds fane er tilstede ved bisættelser af tidligere formænd af Dansk 
Sygeplejeråd, medmindre der er udtrykt ønske om andet.  

Der gælder samme regler for bisættelse indenfor landets grænser af æresmedlemmer 
af Dansk Sygeplejeråd. 

Hvis et medlem af Dansk Sygeplejeråd har udtrykt ønske om, at der er fane tilstede ved egen 
bisættelse, har den kreds, som medlemmet hører til, pligt til at stille sin fane ved bisættelsen 
efter nærmere aftale med de pårørende og præsten. Det sker efter følgende regler: 

Fanen kan være tilstede under selve bisættelsen og skal have sort fanesnor.  
Den korrekte påklædning for fanevagten, som består af en fanefører og en fanebærer, 
er mørkt tøj. 

Fanevagten samles i kirkens eller kapellets våbenhus, hvor de pakker fanen ud.

Stiller der flere faner ved en bisættelse, skal de samordnes af en fælles fanefører, som 
fører fanerne fra samlingsstedet til de forud bestemte pladser.

De faner, der er har nærmest tilknytning til den afdøde, skal stilles op ved kistens 
hovedende. De øvrige fanebærere tager opstilling ved midtergangen (hovedskibet) med 
front mod hinanden. Når præsten træder frem, gør fanebærerne front mod ham. 

Når velsignelsen lyses, står fanebærerne ret. 

Efter præstens tale vender fanebærerne i hovedskibet igen front mod hinanden. Ved 
slutningen af sidste salmes næstsidste vers føres fanerne ud af kirken. De faner, der blev 
ført først ind, skal også føres først ud, så fanebærerne kommer til at passere mellem de 
opstillede faner. 

Fanedugene skal holdes samlet om stangen, når de bliver ført tilbage til samlingsplad-
sen (våbenhuset). Her skal de rulles sammen igen og puttes tilbage i fanehylsteret. 
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Fanen ved demonstrationer
Fanen kan være tilstede ved demonstrationer efter faneregulativets retningslinjer. 
Ved demonstrationer vil der normalt på forhånd være udarbejdet planer for, hvordan 
demonstrationen skal gennemføres, og herunder hvordan den enkelte fane skal place-
res i optoget. 

Fanerne føres i overensstemmelse med det tidligere beskrevne under fanebæreren. 

Praktiske oplysninger
Når en fane ikke er i brug, bør den opbevares og behandles efter anbefalingerne, da der 
ellers er risiko for, at dugen krøller og evt. mugner. Fanen skal opbevares i fanehylster og 
med fanesvøb. 

Hvis fanen er blevet våd, skal den tørres i det omfang det er muligt inden den igen rulles 
sammen og anbringes i fanehylstret. Fanen må under ingen omstændigheder pakkes 
ind til opbevaring, før dugen og fanesnorene er helt tørre. Tørringen bør foregå lang-
somt og ikke ved anbringelse i sollys eller ved et varmeapparat. 

Når fanen skal pakkes ind til opbevaring, skal fanespyd og fanesnore først tages af. Den ne-
derste del af fanestangen skrues af. Fanesvøbet lægges på et bord eller lignende, og fanen 
lægges på svøbet og fanesvøb og fanedug rulles sammen om stangen, men ikke for stramt. 

Fanespyddet og fanesnorene lægges i den udvendige lomme på fanehylstret. 

Opbevaringen efter sammenrulningen bør ske i et tørt rum med normaltemperatur 
(ikke i nærheden af varmeapparat eller lignende). 

Hvis fanen bruges som dekoration eller lignende indendørs igennem længere tid, kan 
den stilles lodret eller skråt i en fanefod (eller – støtte), men da fanedugen ikke har godt 
af det, vil det altid være bedst, hvis fanen er anbragt, så dugen hænger fuldt udfoldet 
ned fra den vandret anbragte stang. 
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