
 

DDS og DDP  

medaljer 

og 

hædersbevisninger 
 

 

 

Stenlændernes Spejdermuseum, sept. 2021, 2. udgave  



2 
 

Medaljer og hædersbevisninger i DDS og DDP 

Spejderbevægelsen i såvel Danmark som udlandet udsprang i de tidlige år af den militære 

tradition, hvor Baden-Powell jo som bekendt var officer. I Danmark var de første 

spejder(korps)chefer også alle militærpersoner af forskellig rang. 

Derfor kan det næppe overraske, at der siden starten ligeledes var en lang række medaljer og 

andre hædersbevisninger, der kunne tildeles spejdere og førere, der på forskellig vis havde gjort 

sig fortjent til dette. 

I de første år havde DDP og DDDS fælles medaljer, allerede fordi de var et fælles korps, og 

derved havde delvist fælles uniformsreglementer, men ret hurtigt kom der forskelle. 

Dette er et forsøg på at give en oversigt over de forskellige medaljer og hædersbevisninger, der er 

udgivet i de to korps og i fælleskorpset efter sammenslutningen i 1973 (DDS). Lokale 

hædersbevisninger er således som udgangspunkt ikke medtaget. 

Artiklen tager udgangspunkt i officielle reglementer mv, men navnlig i de tidlige år er det 

oplevelsen, at der var en underskov af mere eller mindre autoriserede hædersbevisninger, som 

ikke altid fandt vej i beskrivelserne i de officielle udgivelser.  

Stort set alle medaljer og hædersbevisninger er brugte, hvorfor farvegengivelsen mv. skal tages 

med det forbehold. Medaljerne er ikke gengivet i naturlig størrelse, men de korrekte mål er 

anført. Målene er anført i diameter (Ø) og ellers højde x bredde. ”BB” er båndbredden på 

medaljebåndet, som skal tages med et stort forbehold, da stof kan ændre størrelse med alderen 

mv. ”GT” er ”godstykkelse”, altså tykkelsen af medaljen målt ved det yderste af kanten. 

Artiklen skal læses med det forbehold, at jeg med sikkerhed ikke er i besiddelse af alle medaljer, 

reglementer, cirkulærer mv, hvorfor der er mindre unøjagtigheder. Supplerende materiale 

modtages meget gerne på mail. 

Oplysning herom vil kunne sendes til mig på nedenstående mail eller Spejdermuseet på mail  

spejdermuseet@stenlanderne.dk 

Udover denne papirudgave vil oversigten være tilgængelig for alle i elektronisk form via 

www.spejderstaven.dk (Stenlændernes Spejdermuseums hjemmeside).  

Stor tak til alle der har bidraget med oplysninger og medaljer, navnlig Leif Nielsen og Ib 

Sandahl, begge fra Spejderfrimærkeklubben. 

Gengivelse alene tilladt med tydelig kildeangivelse.  

Stenlændernes Spejdermuseum 

Morten Frederiksen 

Møllevejen 11 

4600 Køge, tlf. 26 654 456 

E-mail: county4x4@hotmail.com  
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Det Danske Spejderkorps (1909-1973) 
 

Det Danske Spejderkorps (1909-1973) omtales i denne artikel som DDDS, hvor Det Danske 

Spejderkorps fra Sammenslutningen i 1973 og frem betegnes DDS. 

 

Sølvulven 

 

Ifølge DDDS’ æresrulle mv. blev der i perioden fra 1912 til 1972 uddelt 58 

sølvulve (inkl. én til udstilling i Gilwell Park). Oversigt over modtagere er 

indsat som bilag bagerst i artiklen. Umiddelbart vurderes det, at listen er 

retvisende. Tal i parentes i dette afsnit henviser til tildelingsår. 

Allerede fra de første optegnelser er Sølvulven omtalt som den fornemste 

hædersbevisning. Den blev uddelt en gang om året til den spejder, der ”i 

årets løb havde udmærket sig særligt i patrouilletjenesten”. Sølvulven blev 

uddelt af Spejderchefen efter Distriktschefernes indstilling 1.  

Det skal bemærkes, at spejderbogen fra august 1910 blev skrevet på et tidspunkt, hvor DDDS 

ikke formelt var stiftet endnu, og at mange af beskrivelserne, herunder illustrationer, var direkte 

kopieret fra BP’s Scouting for Boys, hvorfor det ikke kan læses som et udtryk for den gældende 

tilstand, snarere som et håb om en fremtidig tilstand, og altså at emblemer og medaljer ikke var 

indført endnu. Eksempelvis eksisterede der hverken Spejderchef eller Distriktschefer… 

At dømme efter Æresrullens liste er Sølvulven dog ikke uddelt til almindelige spejdere, måske 

lige bortset fra foråret 1912, hvor Frants Blom fra 1. Nykøbing Falster modtog den. Oplysninger 

om baggrunden for denne tildeling efterlyses. 

 
1 Patrouilleøvelser for Drenge, 1910 

 

Illustration fra 
Patrouilleøvelser for 
Drenge, 1910 
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Senere beskrives det, at Sølvulven tildeles for ”særlig fortjenstfuld 

Spejdervirksomhed” 2. 

Det er usikkert, hvordan Sølvulven skulle bæres og således hvad der er forside og bagside. På 

fotos af bærere ses den vende begge veje. På de første afbildninger ses den kiggende mod venstre 
3, men i de senere gengivelser i uniformsreglementer mv. 4 ses den afbilledet kiggende mod højre. 

Forside og bagside er i øvrigt ens. 

Sølvulven blev båret i et bånd om halsen. 

Sølvulven er i hvert fald udkommet i to udgaver. Hvornår skiftet præcist sker er usikkert. I 

tegningen i Spejderbogen 1919 og 1924 fremstår det umiddelbart som værende 2. udgaven. Jens 

Hvass (1924) eksemplar er imidlertid 1. udgaven og fra fotos ses det med sikkerhed, at såvel 

prinsesse Margrethe (1921) og K.V. Høyer (maj, 1926) også har fået 1. udgaven. Den næste 

modtager var den svenske spejderchef Ebbe Lieberath (1927). Et foto forestillende ham med en 

sølvulv fremstår umiddelbart som 2. udgave, men det er usikkert om det er en dansk sølvulv. 

Hans eksemplar er i øvrigt pt ukendt. Frode Palm Greisen (1930) har på foto tydeligt en 2. 

udgave.  

På den baggrund vurderes det, at skiftet er sket efter maj 1926, men før 1930. Der skete en større 

ændring af DDDS’ mærker og medaljer den 1/10 1926, hvorfor det sandsynligvis også er der, at 

skiftet sker fsva Sølvulven (hvilket igen stemmer overens med at Lieberaths sølvulv skulle være 

2. udgave). Dog bemærkes det, at først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 5. 

Ove Holms eksemplar (1924) er imidlertid 2. udgaven, men det er sandsynligt, at den senere 

spejderchef på et tidspunkt har fået ombyttet sin sølvulv til den nyeste udgave. 

Første gang båndet omtales, beskrives det som lyseblåt 6. 

I 1914 beskrives båndet som mørkegrønt silkebånd med gul stribe i midten og ulven beskrives 

som ”ulv i hel figur” 7. Om dette skal ses som udtryk for, at sølvulven hidtil alene har været et 

hoved som illustreret i 1910, er usikkert, men på senere fotos af Lembcke (1913) ses han dog 

med sølvulv i ”hel figur”. 

I 1916 8 beskrives båndet så endeligt som mørkegrønt, hvidbræmmet silkebånd. Denne 

farvekombination bibeholdes frem til 1973, idet det i 1926 anføres, at båndet er grønt med to 

hvide striber 9. 

I 1921 anføres det, at Sølvulven kun kan tildeles Ridderspejdere, der ved deres spejder-

virksomhed har indlagt sig ganske særlig fortjeneste (f.eks. ved at udvise gentagne eller ganske 

særlige beviser på mod, udholdenhed eller selvopofrelse) 10. Samtidig lyder det, at Sølvulven (og i 

 
2 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, 1912/13? 
3 Spejderbogen 1919 og 1924 
4 Spejderprøverne 1931 og fremefter 
5 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
6 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, 1912/13? og Phila-Spejd, nr. 169 
7 Foreløbigt Udrustnings- og Påklædningsreglement, Spejderliljen nr. 5, 1914 
8 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), 1/9-1916 
9 Uniforms- og Udrustnings-Reglement, 1926 
10 Nordisk Spejdersport, juni 1921 

Illustration fra 
Spejderbogen 1919 



7 
 

øvrigt Fortjenstmedaljen og Fortjenstkorset) tildeles for: ”særlig fortjenstfuld spejdervirksomhed i 

Trop, Kolonne, Division eller Korps og kan kun tildeles aktive førere”. 

Det anføres videre, at Sølvulven kun bæres ved parader og højtidelige lejligheder. 

Fra 1928 11 bestemmes det at Sølvulven gives for ”Udmærket Spejderarbejde”, uden at dette 

nærmere defineres, idet også Fortjenstmedalje og Fortjenstkors gives for udmærket 

spejderarbejde. 

Medaljen udgår i forbindelse med sammenslutningen med DDP i 1973. Sidste Sølvulv uddeles i 

1972. 

 

Spejderchef Lembcke (1913) og Prinsesse Margrethe (1921). 
Begge med sølvulv i ”hel figur”, der kigger hver sin vej. Fotoet er 
taget i 1921 i forbindelse med tildeling af sølvulven til Prinsesse 
Margrethe 

 

 
11 Haandbog for Førere, 1928 (Love for DDS vedtaget 22/4 1927) og Spejderprøverne 1931 og 1932 
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Nærbillede af henholdsvis Lembckes og Prinsesse Margrethes sølvulve 
 

 

  

Jens Hvass’ sølvulv (1924)  
 

Ove Holms Sølvulv (”1924”)  
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K. V. Høyer med sølvulv (1926) 
 

Nærbillede af Høyers sølvulv, 1. udgave 

 

 

 

 

Ebbe Lieberath med sølvulv (1927) Nærbillede af Lieberaths sølvulv. 
Måske dansk 2. udgave 
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Fr. Palm Greisen med sølvulv (1930) Nærbillede af Palm Greisens sølvulv. 
2. udgave 

 

 
 

 

  

Format: 25x53 mm, BB 27 mm 
Note: 1. udgave. 1910- ~ 1926/30 
 
 

Note: ”Bagside”.  
Båndet er grønt/hvidt som bestemt i 1916 
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Format: 34x66 mm, BB 28 mm 
Note: 2. udgave. ~ 1926/30 - 1973 

Note: ”Bagside” 
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Fortjenstmedaljen 

 

Også kaldet Korpsets Fortjenstmedaille (forgyldt) og Korpsets Sølvmedalje. 

Blev i 1950 afløst af Korpsets Fortjenstlilje i sølv 12. 

Ifølge DDDS æresrulle 13 blev der i perioden fra 1915 til 1949 uddelt 303 

Fortjenstmedaljer. Listen er imidlertid ikke komplet. 

Denne medalje er formentlig den mest ”problematiske” DDDS medalje at få 

styr på, da den undervejs skifter navn og udseende flere gange, men især fordi 

selv Korpset i de officielle optegnelser anvender forskellige navne for medaljen, 

og formentlig blander den sammen med bl.a. Medaljen for Behjertet Daad (se nedenfor). 

Fortjenstmedaljen (forgyldt) blev første gang omtalt i Patrouilleøvelser for Drenge i 1910 og blev 

tildelt for ganske særlig fortjenstfulde handlinger 14.  

Det skal bemærkes, at spejderbogen er fra august 1910 og blev skrevet på et tidspunkt, hvor 

DDDS ikke formelt var stiftet endnu, og at mange af beskrivelserne, herunder 

illustrationer, var direkte kopieret fra BP’s Scouting for Boys, hvorfor det 

ikke kan læses som et udtryk for den gældende tilstand, men snarere som et 

håb om en fremtidig tilstand, og altså at emblemer og medaljer ikke var 

indført endnu.  

Medaljen kendes således fra England som ”Medal of Merit” og uddelt som 

sådan i flere grader (guld, sølv og bronze). Der kendes imidlertid ikke 

umiddelbart nogen danske medaljer i dette design, hvorfor det er usikkert om 

der er uddelt nogle af disse svarende til illustrationen. 

I den engelske udgave beskrives medaljen som havende hvidt bånd. I den 

første danske omtale i 1910 er der ingen beskrivelse af båndet, men i 

Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn (1912) anføres det, at båndet er 

mørkegrønt og at medaljen er forgyldt og at medaljen gives for ”ganske 

særlig behjertet optræden” 15. 

I Æresrullen for DDDS fra 1921 er angivet, at der i perioden fra 1911 til 

sommeren 1913 er uddelt 9 Fortjenstmedaljer 16. Baggrunden for tildelingen 

var typisk at standse løbske heste, men også en særlig behjertet optræden 

under kælkning er belønnet (se om denne under Medaljen for behjertet dåd). 

I 1914 er medaljen pludselig væk, såvel i det foreløbige som det endelige uniformsreglement 17. 

Til gengæld indføres der (bl.a.) en ”Medalje for behjertet Daad” med hvidt bånd. Den vurderes 

 
12 Spejdersport, dec. 1949 
13 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
14 Patrouilleøvelser for Drenge, 1910 
15 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, Første udkast, formentlig 1912 og Phila-Spejd nr. 144 
16 Phila-Spejd, nr. 144 og Æresrulle for DDS, Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
17 Spejderliljen 31/5 1914 og Spejderliljen sept. 1914 

 

Illustration fra 
Patrouilleøvelser for 
Drenge, 1910 

 

Den engelske             
Medal of Merit 
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imidlertid at være forløberen for Medaljen for rask dåd, som omtales nedenfor og ikke et andet 

navn for Fortjenstmedaljen, selvom disse medaljer i æresrullerne er blevet blandet sammen. 

I Spejderkorpsets uniformsreglement fra 1916 er Fortjenstmedaljen tilbage, men nu angivet til at 

være i sølv, men fortsat med mørkegrønt bånd 18. Fra denne tid kendes bl.a. medaljer givet i 

anledning af Epidemien 1918 (Den spanske syge) og Kartoffelkampagnen 1918, dog med en 

anden farve bånd. Begge disse medaljer er beskrevet nedenfor i særskilt afsnit. 

I 1919 er kriterierne for Fortjenstmedaljen ”ganske særlig behjertet optræden under farefulde 

omstændigheder” 19, hvilket igen lugter kraftigt af Medaljen for behjertet/rask dåd. Imidlertid har 

bl.a. divisionschef Gelardi fået Korpsets Fortjenstmedalje for sin indsats under Jamboreen i 1920, 

hvilket intet har med ”Rask dåd” at gøre 20, så kriterierne må have ændret sig siden. 

I ”Bestemmelser for Tildeling af Udmærkelsestegn” i 1921 omtales såvel Fortjenstmedaljen som 

Medaljen for rask dåd 21. Om kriterierne for tildeling af Fortjenstmedaljen (og i øvrigt også 

Sølvulv og Fortjenstkors) lyder det: ”For særlig fortjenstfuld spejdervirksomhed i Trop, Kolonne, 

Division eller Korps og kan kun tildeles aktive førere”. 

Det anføres videre, at medaljen kun bæres ved parader og højtidelige lejligheder, og bæres på 

venstre side af brystet. 

I 1923 er medaljen på ny ikke nævnt 22. Det samme gør sig imidlertid gældende for flere andre 

udmærkelser og kan ikke ses som udtryk for at medaljen er afskaffet. 

1925 er Fortjenstmedaljen atter nævnt, men nu benævnt ”Korpsets Sølvmedalje”, der ligesom 

Korpsets Fortjenstkors, tildeles for ”godt spejderarbejde” 23. Allerede i 1920 ses medaljen omtalt 

i Nordisk Spejdersport som ”Korpsets Sølvmedalje” i forbindelse med en tildeling til en 

englænder Frederick Child 24. I samme nummer af Nordisk Spejdersport i september 1920 

benævnes medaljen både som ”Korpsets Fortjenstmedalje” og ”Korpsets Sølvmedalje” 25. 

På intet tidspunkt frem til 1931 er medaljens udseende (for- og bagside) beskrevet eller illustreret. 

De nedenfor viste eksempler skal således tages med det forbehold.  

Ved en gennemgang af alle kendte medaljer fra 1913 til 1927, tyder det på, at Fortjenstmedaljen 

er en medalje med egeløvskrans og lilje på forsiden. Liljen formodes at være en ”støbt” lilje og 

ikke en indgraveret lilje som i de samtidige divisionsmedaljer mv. (se nedenfor). 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

formodes at omfatte Fortjenstmedaljen 26. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet fremstille ny 

udmærkelsestegn i en noget ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget smukke” 27. 

 
18 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne) 1/9 1916 
19 Spejderbogen 1919 
20 Spejdernes Magasin, nov. -dec. 1920 
21 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
22 Nordisk Spejdersport, marts-april 1923 
23 Cirkulære angående Medaljer og Udmærkelsestegn, marts 1925 
24 Nordisk Spejdersport, jan. 1920 
25 Nordisk Spejdersport, sept. 1920 
26 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
27 Nordisk Spejdersport, marts 1928 
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Hvilke udmærkelsestegn der præcist er tale om, anføres desværre ikke. Og så bemærkes det, at 

først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 28.  

I reglementet for 1926 er Fortjenstmedaljen beskrevet med grønt bånd med to hvide striber 29. 

Først i 1931 er der illustration af udseendet af den nye medalje, nemlig med BP på forsiden 30. 

Bagsiden er ikke gengivet.  

De første ”BP-medaljer” var i sølv og mærket som sådan med 990S på kanten. Dette vurderet ud 

fra sammenligning med samtidige divisionsmedaljer, hvor forsiden er ens, men hvor der på 

divisionsmedaljerne er påført dato for tildeling på bagsiden.  

Senere kom producenten Heimbürger også til at figurere på forsiden af medaljen. Ved en 

sammenligning med den tilsvarende divisionsmedalje, er det sandsynligt, at der også har været en 

variant mellem sølvudgaven og udgaven med Heimbürger påført, nemlig ”ikke sølv” og uden 

Heimbürger. Denne udgave har jeg dog endnu til gode at se. 

Ved en sammenligning med divisionsmedaljerne skønnes det, at varianten i sølv kom omkring 

1929. Videre vurderes det som nævnt, at der i perioden 1934-36 kom en medalje uden 

Heimbürger i ”ikke sølv”. 

Endelig kom medaljen med Heimbürger i ca. 1936. 

Medaljen er herefter uændret i udseende frem til 1950, hvor den afløses af Korpsets Fortjenstlilje 

i sølv 31. 

Mærkningen Heimbürger er sølvmærkning for firmaet Fritz S Heimbürger i perioden 1925-1948. 

 

Oversigt over ændringer via reglementer mv. 

1910 (Patr. for drenge)  Fortjenstmedaillen (forgyldt) 

1912 (?) (Spejderkorpsets prøver 
og duelighedstegn)  

Fortjenstmedaljen (forgyldt, mørkegrønt bånd)  

1916 (reglement 1/9) Fortjenstmedaljen (sølv, mørkegrønt bånd) 

1919 (Spejderbogen) Fortjenstmedaljen 

Juni 1921 (Nordisk Spejdersport) Fortjenstmedaljen 

Marts 1925 (cirkulære) Korpsets sølvmedalje 

1926 (reglement 1/10) Fortjenstmedaljen (grønt bånd med 2 hvide striber) 

1926 (Nordisk Spejdersport, nr. 6, 
juni 1926) 

Fortjenstmedaljen (korpsets) 

Feb. 1929 (Nordisk Spejdersport) Ny type dekorationer er alle fremkommet 

1949 (Spejdersport, dec) Nye udmærkelsestegn pr 1/1-50 

 

 

 
28 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
29 Uniforms- og Udrustningsreglement 16/5 1926, ikrafttræden 1/10 1926 
30 Spejderprøverne, 1931 
31 Spejdersport, dec. 1949 
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? ? 

Format:  
Note: Variant # 1. 1910-16.  
Fortjenstmedaillen (forgyldt).  
Ukendt udseende 

Note: 

 

Variant # 2 og 3 er flyttet til andre medaljetyper 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,1 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 4. ”Sølv”. Støbt lilje og åben krans. 
Mulig Fortjenstmedalje 1916-26.  

 

Note: Uden inskription 

 



16 
 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,6 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 5. ”Sølv”. Støbt lilje og lukket krans  
Mulig Fortjenstmedalje 1916-26.  

 

Note: Inskription: Tak for godt Arbejde 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,6 mm 
Note: Støbt lilje og lukket krans. 
Svarende til variant # 5, uden bånd 

Note: Uden inskription 
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Note: Variant # 4: Åben krans Note: Variant # 5: Lukket krans 
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”BP-medaljer”, 1926/29-1950 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,0 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 1. 1926/29-1950. Ægte Sølv 
Petroleumsfarvet bånd.  
Der er byttet om på for og bagside.  

Note: Uden mærkning med ”Heimbürger” 

 

  

Note: Variant # 1. Mærket med 990S  
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Format: Ø 29 mm, GT 1,9 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 2. 1926/29-1950. Ikke sølv 
Mærket med ”Heimbürger”.  
Lys grønt bånd 

Note: 

 

  

Note: Variant # 2 med ”Heimbürger  
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Format: Ø 29mm, GT 1,9 mm, BB 26 
Note: Variant # 3. 1926/29-1950 
Båndfarve variant. Petroleumsgrøn 

Note: 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,7 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 4. 1926/29-1950 
Krigsudgave i zink 

Note: 
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Fortjenstkorset 

 

Også kaldet Korpsets Fortjenstkors. Blev indført i 1914 som ny dekoration med ”rang” lige efter 

Sølvulven og før Fortjenstmedaljen. Fortjenstkorset blev tildelt som ”Korpsanerkendelse til 

veltjente Ledere” 32. 

Ifølge DDDS æresrulle mv. blev der i perioden fra 1916 til 1949 uddelt 86 Fortjenstkors. 

Oversigt over modtagere er indsat som bilag bagerst i artiklen. Umiddelbart vurderes det, at listen 

ikke er komplet.  

Fortjenstkorset blev i 1914 beskrevet som ”Malteserkors med en lilje i midten” båret i grønt bånd 

med gule striber langs randen. Senere på året ændres det til ”grønt bånd med gul stribe [ental] 

langs randen” 33. Fortjenstkorset kendes ikke umiddelbart med disse bånd. 

Allerede i 1916 er båndet ændret til mørkegrønt, hvidbræmmet silkebånd 34. I alle senere omtaler 

benævnes båndet som grønt med to hvide striber. 

Fortjenstkorset er ikke nævnt hverken i Spejderbogen fra 1919 eller 1924, men omtales i 1921, 

hvor det sammen med Sølvulv og Fortjenstmedalje kan gives for ”ganske særlig fortjenstfuld 

spejdervirksomhed i Trop, Kolonne, Division eller Korps” 35. Korset bæres på venstre side af 

brystet, og kun ved parader og højtidelige lejligheder. 

Udover den allerførste beskrivelse i 1914 er Korsets udseende (for- og bagside) ikke beskrevet 

eller illustreret.  

I 1925 anføres det, at Fortjenstkorset (og Sølvulv og Fortjenstmedalje) tildeles for ”godt 

spejderarbejde” 36 

Fra 1927 gives korset for ”udmærket spejderarbejde” 37, i øvrigt de samme kriterier som for 

Sølvulven og Fortjenstmedaljen. 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

formodes at omfatte Fortjenstkorset 38. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet fremstille ny 

udmærkelsestegn i en noget ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget smukke” 39. 

Hvilke udmærkelsestegn der præcist er tale om, anføres desværre ikke. Dog bemærkes det, at 

først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 40.  

Først i 1931 er der illustration af udseendet af den nye medalje 41. Bagsiden er ikke gengivet.  

 
32 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement, Spejderliljen, maj 1914 
33 Uniformsreglement, Spejderliljen, sept. 1914 
34 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), sept. 1916 
35 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
36 Cirkulære, marts 1925 
37 Haandbog for Førere 1928, Love vedt. 22/4 1927 
38 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
39 Nordisk Spejdersport, marts 1928 
40 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
41 Spejderprøverne, 1931 
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Medaljen er herefter uændret i udseende frem til 1950, hvor den afløses af Korpsets Fortjenstlilje 

i guld 42. 

Mærkningen Heimbürger er Sølvmærkning for firmaet Fritz S Heimbürger i perioden 1925-1948 

 

Oversigt over ændringer via reglementer mv. 

1914 (Spejderliljen, maj) Fortjenstkorset (Malteserkors m lilje i midten, grønt bånd m gule striber 
langs kanten) (indstiftes med rang lige efter Sølvulven) 

1916 (reglement 1/9) Fortjenstkorset (mørkegrønt hvidbræmmet silkebånd) 

Juni 1921 (Nordisk 
Spejdersport) 

Fortjenstkorset 

Marts 1925 (cirkulære) Korpsets fortjenstkors 

1926 (reglement 1/10) Fortjenstkorset (grønt bånd med 2 hvide striber) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) 

Fortjenstkorset 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Love for DDS vedt. 22/4-27) 

Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd med 2 hvide striber) 

Feb. 1929 (Nordisk 
Spejdersport) 

Ny type dekorationer er alle fremkommet 

1931 og 1932 
(Spejderprøverne) 

Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd m to hvide striber) 

1949 (Spejdersport, dec) Nye udmærkelsestegn pr 1/1-50 

 

  

Format: 40x36 mm, GT 1,2 mm, BB 25 mm 
Note: Muligt tidligt Fortjenstkors. Messing/bronze 
Inskription: DDSK (Det Danske SpejderKorps) 

Note: Ingen inskription 

 
42 Spejdersport, dec. 1949 
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Format: 27x27 mm, GT 1,2 mm, BB 27 mm 
Note: 1. udgave 1914– 1926/29. Ægte sølv 
Båndet er grønt/hvidt som bestemt i 1916. 
 

Note: Mærkning: 826, Heimbürger. 
Det viste ekspl. har endvidere en 
museumsmærkning, der er dækket til 

 

  

Format: 30x30 mm, GT 1,5 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. 1926/29-1950. Ægte sølv. 
Petroleumsgrønt bånd 

Note: Mærkning: 990S 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
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Note: 1. udgave, 826, Heimbürger (Sølv) Note: Variant # 1, 990S (Sølv) 
 

 

  

Format: 30x30 mm, GT 1,3 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 2. 1926/29-1950 
”Sølv”. Lysegrønt bånd 

Note: Ingen mærkning 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
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Divisionsfortjenstmedaljen 

 

Også kaldet Divisionsmedaljen. 

Blev i 1950 afløst af Divisionens fortjenstlilje i kobber 43. 

Medaljer tildelt af divisioner er nok den hyppigst forekommende medalje i DDDS. Og navnlig 

uautoriserede medaljer for det ene og det andet. Det var åbenbart så udbredt, at korpset i 1925 

måtte fastslå i sit cirkulære, at Forretningsudvalget havde vedtaget, at divisionerne for fremtiden 

kan tildele sølvmedalje (som eneste medalje). ”Dette for at skaffe ensartethed til veje” 44. 

Flere af disse (formentlig) uautoriserede medaljer er vist i dette kapitel, der i øvrigt alene 

omhandler de af korpset fastsatte medaljer.  

Første gang en medalje relateret til divisionerne ses nævnt er i 1914 45 (de første divisioner blev 

oprettet i 1911). Divisionsfortjenstmedaljen beskrives her som en bronzemedalje i mørkegrønt 

bånd. På forsiden en laurbærkrans omkring en lilje. På bagsiden divisionens navn i ring udenom 

datoen for tildelingen. Til udlændinge kan anvendes et dannebrogsfarvet bånd. 

Den tidligste divisionsfortjenstmedalje jeg har set, er fra Nørrejyske Division den 4/7 1914, men 

at der har været tidligere medaljer, fremgår tydeligt at diverse divisionsblade. F.eks. nævnes det i 

1913, at Frederiksborg Division hædrede to patruljeførere fra 1. Hillerød Trop med divisionens 

fortjenstmedalje 46. Det samme gør sig gældende med Nørrejydske Division, der tildelte en 

patruljefører fra 1. Randers Trop fortjenstmedaljen 47. At der endda har været flere ”klasser” af 

fortjenstmedaljen, fremgår af, at den fratrædende divisionschef for Frederiksberg Division 

løjtnant G. Svendsen i 1913 fik divisionens fortjenstmedalje i guld 48. 

De tidligste medaljer der kendes, var faktisk en form for standardmedalje, der 

kunne købes med laurbærkrans på den ene side, og hvor liljen så efterfølgende 

er blevet indgraveret. Medaljetypen med laurbærkransen kendes nemlig også 

fra andre organisationer fra tiden. Det betyder også, at medaljerne i perioden 

fra 1914 til 1929 ses med forskellige størrelse på liljen i såvel bronze som 

”sølv”, samt forskellige typer laurbærkranse. 

Kriterierne for at modtage medaljen er ikke angivet i 1914. 

Nedenfor er vist eksempler på forskellige typer liljer og laurbærkranse.  

Der er bagerst i Appendix indsat en kronologisk oversigt med fotos af de 

forskellige typer liljer, der kendes, så udviklingen (eller mangel på samme) 

kan sammenlignes. 

 
43 Spejdersport, dec. 1949 
44 Cirkulære, marts 1925 
45 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement for Spejderkorpset, Spejderliljen maj 1914 
46 Vær Beredt, juni 1913 
47 Under Liljemærket, nr. 3, marts 1913 
48 Vær Beredt, sept. 1913 

Standardmedalje givet som 

2. præmie i ”Boxning”.  

Foto fra Internettet 
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I 1916 skifter farven på båndet til blå, hvilket det er resten af den tid, hvor divisionsmedaljen 

kunne uddeles 49. Det forhindrer dog ikke, at medaljen også ses med andre farver bånd… 

Båndfarven er endda muligvis indført tidligere, da den viste Pigespejdermedalje er fra 1915. 

I juni 1921 bliver divisionsmedaljen afskaffet 50. I stedet opfordres divisionerne til at indstille 

eventuelle kandidater til ”en med divisionsfortjenstmedaljen ligestillet anerkendelse”, nemlig 

Korpsets Fortjenstmedalje 51. Uagtet dette ses det faktisk omtalt i bladene, at der fortsat uddeles 

divisionsfortjenstmedaljer.  

Hvornår medaljen præcist indføres igen er usikkert, men i april 1924 uddeler Fyens division fire 

”Divisionens fortjenstmedalje i sølv” 52. Og 1/1 1925 uddeler Nørrejyske Division ikke færre end 

32 medaljer til personer fra Distriktschef til Patruljeførere 53. 

I referatet fra Korpsrådsmødet i 1925 anføres det ”Efter en kort diskussion om 

Divisionsmedaljer…” 54. Hvad diskussionen gik på og hvad resultatet var, skrives desværre ikke. 

I 1925 udsendte ”Forretningsudvalget” som nævnt et cirkulære, hvor det bestemtes at 

divisionerne for fremtiden kunne uddele en sølvmedalje for ”fortjenstfuldt spejderarbejde gennem 

længere tid”. Medaljen præges af korpset og rekvireres af divisionerne på korpskontoret 55. 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

formodes at omfatte divisionsmedaljen, da der specifikt er nævnt ”Divisionsmedaljer (gamle & 

ny)” 56. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet fremstille ny udmærkelsestegn i en noget 

ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget smukke” 57. Hvilke udmærkelsestegn der 

 
49 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne) 1/9 1916 
50 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
51 Nordisk Spejdersport, april 1922 
52 Nordisk Spejdersport, jan. 1925 
53 Nørrejyske Division 1912-1947 
54 Nordisk Spejdersport, april 1925 
55 Cirkulære, marts 1925 
56 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
57 Nordisk Spejdersport, marts 1928 

  

 

Lille lilje indgraveret Stor lilje indgraveret Anden type laurbærkrans 
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præcist er tale om, anføres desværre ikke. Dog bemærkes det, at først i 1929 er alle dekorationer 

(ny type) fremkommet 58.  

Først i 1931 er der illustration af udseendet af den nye medalje, nemlig med BP på forsiden 

svarende til Fortjenstmedaljen 59. Bagsiden er ikke gengivet. Kriterierne var fortsat som i 1925. 

I perioden fra 1926 til 1929 kendes imidlertid fortsat divisionsmedaljer med indgraveret lilje og 

støbt lilje og så den endelige variant med BP på forsiden. 

De første medaljer med BP var i sølv og mærket som sådan med 990S på bagsiden. Der kendes 

således en sådan medalje fra 1929. I og med medaljerne næsten alle er med datering, kan de 

enkelte varianter relativt nemt tidsfæstes. Der er også forskel på egeløvskransen på bagsiden. En 

enkelt variant er helt uden egeløv på bagsiden. 

Senere kom medaljen uden sølvmærkning og endelig kom producenten Heimbürger også til at 

figurere på forsiden af medaljen, svarende til anført under Fortjenstmedaljen.  

Det vurderes, at medaljen uden Heimbürger og uden sølvmærkning kom i perioden 1934-36 og 

at medaljen med Heimbürger kom i 1936. 

Medaljen er herefter uændret i udseende frem til 1950, hvor den afløses af Korpsets Fortjenstlilje 

i kobber 60. 

Mærkningen Heimbürger er sølvmærkning for firmaet Fritz S Heimbürger i perioden 1925-1948. 

 

Oversigt over ændringer via reglementer mv. 

1914 (Spejderliljen) Divisionsfortjenstmedaljen (Broncemedalje i mørkegrønt bånd. På 
forsiden en laurbærkrans omkring en lilje, på bagsiden div.navn + dato). 
Udlændinge kan bære i dannebrogsfarvet bånd 

1916 (reglement 1/9) Divisionsfortjentsmedaljen (Bronze) (foran en lilje i laurbærkrans, bagpå 
divisionens navn i ring udenom dato) (blåt bånd, udlændinge 
dannebrogsfarvet bånd) 

Juni 1921 (Nordisk 
Spejdersport) 

Divisionsfortjenstmedaljen afskaffes 

Marts 1925 (cirkulære) Divisionsmedaljen (rund sølvmedalje) 

1926 (reglement 1/10) Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) 

Divisionsmedaljer (gamle og ny) 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Love for DDS vedt. 22/4-27) 

Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

Feb. 1929 (Nordisk 
Spejdersport) 

Ny type dekorationer er alle fremkommet 

1931 og 1932 
(Spejderprøverne) 

Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

1949 (Spejdersport, dec) Nye udmærkelsestegn pr 1/1-50 

 
58 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
59 Spejderprøverne, 1931 
60 Spejdersport, dec. 1949 
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Format: Ø 26 mm, GT 1,9 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. Lille lilje. Bronze og affarvet 
grønt bånd 

Note: Inskription: Nørrejyske Division 4-7-1914 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT 2,1 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 2. Stor lilje. Blåt bånd.  
Se nedenfor under DDP.  

Note: Inskription: Pigespeider Divisionen.  
                                8-15 juli-1915 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,7 mm, BB 2 mm 
Note: Variant # 14. Kobber. Støbt påsat lilje i hvidt 
metal. Blåt bånd. 
Mulig Fortjenstmedalje. På DDS Spejdermuseet 
Randers, er den registreret som Fortjenstmedalje 
tildelt Tage Carstensen 

Note: Inskription: Vesterbro Division  
                                Fortjent 31-8-16 

 

  

Format: Ø 27 mm, 2,1 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 3. Lille lilje. ”Sølv”. Båndet kendes 
fra flere identiske eksemplarer: På DDS 
Spejdermuseet Randers, er den registreret som 
tildelt Tage Carstensen 

Note: Inskription: Vesterbro Division til erindring 
                                20/5 15 – 31/8 16 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,9 mm 
Note: Variant # 4. Lille lilje. ”Kobber” 

Note: Inskription: Vesterbro Division til erindring 
                                20/5 15 – 31/8 16 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,8 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 5. Lille lilje. Bronze.  
Blåt bånd, muligt eftermonteret 

Note: Inskription: Bydivisionen. 1911 - 1916 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,9 mm 
Note: Variant # 6. Lille lilje. Bronze/kobber 

Note: Inskription: Midtjyske Division. 5-5 1917 
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Format: Ø 27 mm, GT 1,8 mm 
Note: Variant # 7. Stor lilje. Bronze/kobber 

Note: Inskription: Lyngby Divisionen 4-6-18 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,0 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 8. Stor lilje. ”Sølv”.  
Blåt bånd, muligt eftermonteret 

Note: Inskription: Københavns Division 1.1.1920 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 9. Stor lilje. Bronze/kobber 
Tildelt TF Schiellerup, 3. Ø, forud for 1922 

Note: Inskription: Østerbro Division C.C. Schiellerup 
Medaljen er monteret på ”spange” under båndet 

 

 . 

Format: Ø 26 mm, GT 1,4 mm, BB 21 mm 
Note: Variant # 15. Kobber. Støbt påsat lilje. 
rødt/hvidt bånd. Kendes også med blåt bånd 
Formmentlig divisionsfortjenstmedalje.  
Medaljen kendes i to identiske ekspl. På DDS 
Spejdermuseet Randers, er den registreret som 
Fortjenstmedalje, men er sandsynligvis en 
divisionsfortjenstmedalje 

Note: Inskription: N.D. 1925. F.M.  
(Mulig betydning: Nørrejyske Division, 1925, 
Fortjenstmedalje).  
Medaljen er formentlig en af de 32 der blev uddelt 
i januar 1925. Tildelt Otto Christiansen 1. Randers 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 10. Støbt lilje. ”Sølv”.  
Blåt bånd, muligt eftermonteret 

Note: Inskription: 1. Kbhvn. Div. 1-1-26 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,0 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 11. Støbt lilje. Bronze.  
Rødt/hvidt bånd 

Note: Inskription: Nørrejydske Division.                                                                                                                                                   
                                Godt Spejderarbejde 1923-1927 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 29 mm 
Note: Variant # 12. Støbt lilje. ”Sølv”. Blåt bånd 

Note: Inskription: Lolland-Falsters Division.                                                                                                                                                   
                                1918-1928 

 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 13. Stor lilje. Bronze. Rødt/hvidt 
bånd. 
Sandsynligvis DDP bronze medalje.  

Note: Inskription: Svinkløv Divisionslejr 15-7-1929 

  



35 
 

”BP-medaljer” 1926/29-1950: 

  

Format: Ø 29 mm, GT 1,9 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. Ægte Sølv.  

 

Note: Åben krans 
Mærkning: 990S  
Inskription: Sydsj. Division 1929.  
Kendes med inskription fra 1929 til 1934 

 

 

 

 

Note: Variant # 1: 990S Note: Variant # 1: Åben krans 
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Format: Ø 29 mm, GT 1,8 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 2 ”Ikke-sølv”. Uden Heimbürger 

 

Note: Lukket krans 
Inskription: Midtjydske Division 12-4-36.  
Kendes med inskription fra 1936 

 

 

  

Note: Variant # 1: Åben krans Note: Variant # 2: Lukket krans 
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5 

Format: Ø 29 mm, GT 1,8 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 3. ”Ikke sølv”. Med Heimbürger 
anført.  

Note: Lukket krans. 
Inskription: 1/1-1936.  
Bemærk tidsmæssigt overlap med variant # 2 uden 
”Heimbürger” 
Kendes med inskription fra 1/1 1936 til 13/6 1941 

 

 

 

Note: Variant # 3: Producent Heimbürger  
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Format: Ø 29 mm, GT 2,5 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 3a. ”Ikke sølv”. Med Heimbürger 
anført. Variant med GT 2,5 mm 

 

Note: Lukket krans. 
Inskription: 1. Kbhvn. Div. 14-3-1948 
Kendes med inskription fra 1948 til 1949 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,6 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 4. Krigsudgave i malet zink.  

 

Note: Inskription: Lyngby Divisionen 26-9-46 
Kendes med inskription fra 5/12 1943 til 1947 
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Format: Ø 29 mm, GT 2,7 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 5. ”Ikke sølv”. Med Heimbürger 
anført.  

 

Note: Inskription: Sundby Divisionen 5-1-49 
Uden egeløvkrans 

 

 

  

Format: 35x70 mm 
Note: Mål på papæske 

Note: Krigsudgave i æske 
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Note: Medalje Note: Tilhørende diplom 
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Korpsets gyldne fortjenstlilje (forgyldt sølv) 

 

1. januar 1950 sker der en ændring i en række af DDDS’ medaljer og udmærkelser, idet 

divisionsmedaljen, Korpsets Fortjenstmedalje og Korpsets Fortjenstkors udgår og erstattes af 

”Fortjenstliljer” 61. Fortjenstkorset blev således erstattet af Korpsets gyldne fortjenstlilje (forgyldt 

sølv). Ifølge DDDS Æresrulle er der i perioden 1950-72 uddelt 138 gyldne fortjenstliljer 62. 

Tidligere modtagere af Fortjenstkorset, der fortsat var aktive, fik automatisk tilsendt den nye 

fortjenstlilje. Liljen skulle bæres midt på venstre brystlomme, og kun den ”højeste” fortjenstlilje 

(kobber, sølv og guld), som man havde fået, måtte bæres. Til gengæld skulle liljen bæres på 

uniformen altid 63. På bagsiden af liljen var der to øjer og liljen blev fastgjort på uniformen via en 

split stukket gennem disse øjer. 

Liljen blev givet for ”Udmærket spejderarbejde” 64 

Den gyldne fortjenstlilje udgik i forbindelse med sammenslutningen med DDP pr. 1/1 1973, men 

var stort set uændret i udseende indtil da. Alene en mindre ændring i skriftstørrelsen/-typen på 

”Vær Beredt” båndet ses på den seneste variant (ses tydeligst i bogstavet ”Æ”). 

Mærkningen OCK er sølvmærkning for Oluf Christian Kundby i perioden 1962-2010. 

Mærkningen VB er sølvmærkning for Volmer Bahner i perioden fra 1962-1987.  

Som det ses nedenfor under Fortjenstliljen i sølv, har der muligvis også været en tredje (første) 

variant i perioden 1950-1962 med en anden sølvmærkning. 

V. Bahner er i øvrigt producenten bag den sidste udgave af emalje korpsmærket, der muligt kom 

midt i 50’erne. 

 

 

 

 
61 Spejdersport, dec. 1949 
62 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
63 Uniformsreglement 1950 
64 Grundlov og love…, 1952 

Korpsmærke fra 50’erne Placering af (bronze)liljen Mærkning: V Bahner 
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Format: Ø 30 mm, GT 1,5 mm 
Note: Variant # 1. 1950-1973 

Note: Mærkning: 830S, OCK, Heimbürger 

 

 

 

Format: 30 mm, GT 1,6 mm 
Note: Variant # 2. 1950-1973 

Note: Mærkning: VB Sterling Denmark 

 



43 
 

  

Note: Variant # 1 Note: Variant # 2 
 

 

Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 

1. januar 1950 sker der en ændring i en række af DDDS’ medaljer og udmærkelser, idet 

divisionsmedaljen, Korpsets Fortjenstmedalje og Korpsets Fortjenstkors udgår og erstattes af 

”Fortjenstliljer” 65. Fortjenstmedaljen blev således erstattet af Korpsets fortjenstlilje i sølv.  

Tidligere modtagere af Fortjenstmedaljen, der fortsat var aktive, fik automatisk tilsendt den nye 

fortjenstlilje. Liljen skulle bæres midt på venstre brystlomme, og kun den ”højeste” fortjenstlilje 

(kobber, sølv og guld), som man havde fået, måtte bæres. Til gengæld skulle liljen bæres på 

uniformen altid 66. På bagsiden af liljen var der to øjer og liljen blev fastgjort på uniformen via en 

split stukket gennem disse øjer. 

Liljen blev givet for ”Udmærket spejderarbejde” 67 

Fortjenstliljen i sølv udgik i forbindelse med sammenslutningen med DDP pr. 1/1 1973, men var 

stort set uændret i udseende indtil da. Alene en mindre ændring i skriftstørrelsen/-typen på ”Vær 

Beredt” båndet ses på den seneste variant (se ovenfor under den gyldne Fortjenstlilje). 

Variant # 1 har umiddelbart en bagsidemærkning (indregistreret), der blev indført i DDDS i 1926 
68, og som faktisk er forladt i 1950, hvilket er lidt mystisk. Da emblemet i øvrigt fremstår identisk 

med variant # 2, vurderes det som værende en Fortjenstlilje. Muligvis findes Guld- (og 

Kobber)lilje også med tilsvarende mærkning. 

Mærkningen OCK er Sølvmærkning for Oluf Christian Kundby i perioden 1962-2010. 

Mærkningen VB er Sølvmærkning for Volmer Bahner i perioden fra 1962-1987.  

 
65 Spejdersport, dec. 1949 
66 Uniformsreglement 1950 
67 Grundlov og love…, 1952 
68 Nordisk Spejdersport, okt. 1926 
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Format: Ø 30 mm, GT 1,2 mm,  
Note: Variant # 1, 1950-1973 

Note: Mærkning:  
/ Det Danske \\ Spejderkorps // Indreg. \ *** 
Mærkningen kendes fra betydeligt ældre (1926-) 
emblemer.  

 

  

Format: Ø 30 mm, GT 1,5 mm 
Note: Variant # 2, Sølv, 1950-1973 

Note: Mærkning: 830S, OCK, Heimbürger 
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Format: Ø 30 mm, GT 1,7 mm 
Note: Variant # 3, Sølv, 1950-1973 

Note: Mærkning: VB Sterling Denmark.  

 
 

 

Divisionens fortjenstlilje, kobber/bronze 

 

1. januar 1950 sker der en ændring i en række af DDDS’ medaljer og udmærkelser, idet 

divisionsmedaljen, Korpsets Fortjenstmedalje og Korpsets Fortjenstkors udgår og erstattes af 

”Fortjenstliljer” 69. Divisionsmedaljen blev således erstattet af Divisionens fortjenstlilje i kobber.  

Tidligere modtagere af Divisionsmedaljen, der fortsat var aktive, fik automatisk tilsendt den nye 

fortjenstlilje. Liljen skulle bæres midt på venstre brystlomme, og kun den ”højeste” fortjenstlilje 

(kobber, sølv og guld), som man havde fået, måtte bæres. Til gengæld skulle liljen bæres på 

uniformen altid 70. På bagsiden af liljen var der to øjer og liljen blev fastgjort på uniformen via en 

split stukket gennem disse øjer. 

Liljen blev givet for ”fortjenstfuldt spejderarbejde gennem længere tid”. Liljen blev tildelt af 

divisionen efter samråd med korpsets standardudvalg 71. 

I 1952 ændres metallet til bronze og liljen hedder herefter Divisionens fortjenstlilje i bronze 72. 

Fortjenstliljen i bronze udgik i forbindelse med sammenslutningen med DDP pr. 1/1 1973, men 

var stort set uændret i udseende indtil da. Alene en mindre ændring i skriftstørrelsen/-typen på 

”Vær Beredt” båndet ses på den seneste variant (se ovenfor under den gyldne Fortjenstlilje). 

 
69 Spejdersport, dec. 1949 
70 Uniformsreglement 1950 
71 Grundlov og love…, 1952 
72 Grundlov og love…, 1952 
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Format: Ø 30 mm, GT 1,4 mm 
Note: Kobber, 1950-1952 

Note: Ingen mærkning 

 

 

  

Format: Ø 30 mm, GT 1,0 mm 
Note: Variant # 1. Bronze. 1952-1973 

Note: Ingen mærkning 
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Format: Ø 30 mm, GT 2,0 mm 
Note: Variant # 1a. Bronze. 1952-1973 

Note: Ingen mærkning 

 

 

Æresmedlemmer 

 

I 1914 indføres der kortvarigt et tegn til æresmedlemmer. Udlændinge, som er aktive førere, får 

et forgyldt tropsføreremblem. Andre får en forgyldt passiv lilje (usikkert om dette betyder: andre 

end udlændinge, eller udlændinge, der ikke er aktive førere, eller evt. begge dele). Til 

udlændinge kan emblemet forsynes med en dannebrogsfarvet kokarde 73. 

Det er ukendt, hvordan disse emblemer ser ud. Tropsføreremblemet er i samme reglement 

beskrevet som hattemærket og passiv liljen som en ”sølvlilje (nuværende nål)”. 

I senere reglementer efter 1914 er emblemerne ikke nævnt. Bliver muligvis afløst af nedenstående 

Ærestegn. 

? ? 

Format:  
Note: Æresmedlemmer, 1914-1916 

Note: 

 
73 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement, Spejderliljen maj 1914 
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Det store Ærestegn 

Det lille Ærestegn 

 

I 1916 indføres det store og det lille Ærestegn. Begge er liljer i rød emalje med hvid kant 74. 

Ifølge DDDS’ æresrulle blev der alene uddelt 20 små Ærestegn, alle i 1920  75. Dette er imidlertid 

ikke korrekt og udtømmende, jf. nedenfor. Det store Ærestegn er slet ikke nævnt i æresrullen, 

men derimod ”Hæderstegnet”, som formentlig er en sammenblanding af Ærestegnet og det senere 

Hæderstegn, se nedenfor. Første tildeling af ”Hæderstegnet” (formentlig Det store Ærestegn) er 

ifølge æresrullen i november 1916. 

Begge Ærestegn uddeltes af korpset, det lille tillige af divisionerne, og modtagerne var 

”Udlændinge, æresmedlemmer og andre ikke aktive medlemmer, som havde gjort sig fortjent af 

korpset” 76. 

Sidste gang Ærestegnet omtales er i 1921, og her bemærkes det nu, at det kun tildeles aktive [min 

fremhævning], for ganske særlig fortjenstfuld støtte af spejderarbejdet i trop, kolonne, division 

eller korps 77. Af det reglement, der trådte i kraft samme dato, er den oprindelige tekst dog fortsat 

gengivet, hvorfor det formodes, at det er en skrivefejl i Nordisk Spejdersport, og at Ærestegnet 

fortsat skulle tildeles passive / civile medlemmer. 

Ifølge Korpsets Æresrulle er ”Hæderstegnet” (benævnt sådan) imidlertid uddelt til en tropsfører i 

1919 i anledning af Hindsgavllejren (Korpslejr) 78. Øvrige modtagere ses at være enten 

udlændinge eller civile frem til Jamboreen 1924, hvor en del spejdere får hæderstegnet (fx Ove 

Holm, Torry Gredsted og Tage Carstensen, men ikke Jens Hvass, der først får det i sept. 1925). 

Der er således en del forvirring vedr. de to Ærestegn. Ved en gennemgang af Nordisk 

Spejdersport årgang 1919-1926 kan det konstateres, at Ærestegnene har haft skiftende betegnelser 

og sandsynligvis blandes sammen med det nedenfor omtalte ”Korpsets Hæderstegn”. Således 

omtales konsekvent Det lille Ærestegn, blot som ”(Spejder)Korpsets Ærestegn”. Fra september 

1920 bliver de omtalt som henholdsvis ”Korpsets Hæderstegn” og ”Korpsets store Hæderstegn”, 

selvom reglementet fra 1921 fortsat benævner dem ”Ærestegn”. Sidste gang Korpsets store 

Hæderstegn ses uddelt ifølge Nordisk Spejdersport er i marts 1922 79.  

Betegnelsen ”Korpsets hæderstegn for førere” ses også anvendt, men vurderes at være en anden 

betegnelse for ”10 års mærket for Tropsførere”, der blev indført i marts 1922 (se nedenfor). 

Efter angivelserne i Nordisk Spejdersport uddeles Korpsets Hæderstegn (Det lille Ærestegn) sidste 

gang i 1920 80, og først på ny igen 1. januar 1926 81 og er da formentlig den nedenfor anførte 

 
74 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), sept. 1916 
75 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
76 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), sept. 1916 
77 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
78 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
79 Nordisk Spejdersport, marts 1922 
80 Nordisk Spejdersport, nov. 1920 
81 Nordisk Spejdersport, feb. 1926 
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hædersbevisning (Korpsets Hæderstegn). Efter Korpsets Æresrulle 82 er der imidlertid uddelt et 

hæderstegn (ærestegn) i januar 1923 og et stort antal (104) i anledning af Jamboreen i 1924, samt 

et enkelt i september 1924. Forvirringen er total! 

Hvordan Ærestegnet har set ud, er endnu uvist. 

 

 

? ? 

Format:  
Note: Det store Ærestegn, 1916-1925 

Note: 

 

? ? 

Format:  
Note: Det lille Ærestegn, 1916-1925 

Note: 

 

 

  

 
82 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
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Korpsets Hæderstegn (civilt emblem) 

 

Hæderstegnet nævnes første gang i 1925 i et cirkulære angående medaljer og udmærkelsestegn 83. 

Imidlertid fremgår det også af cirkulæret, at der intet er ændret i forhold til tidligere 

bekendtgørelser, hvorfor hæderstegnet åbenbart må være indført tidligere, muligvis som en 

glidende overgang fra det ovenfor anførte Ærestegn. Se nærmere under dette. 

Der er intet anført om udseende eller kriterier, blot at det er et ”civilt emblem”, hvilket kan 

forstås som en udmærkelse, der (også) kan tildeles civile, i modsætning til de øvrige 

udmærkelser, der kun kunne tildeles aktive spejdere. Ud fra anførelser i Nordisk Spejdersport og 

Korpsets Æresrulle, er det tydeligt at såvel uniformerede som civile, har fået tildelt hæderstegnet. 

Efter Æresrullen er der tildelt hæderstegn fra marts 1925, herunder til Fritz Lerche, der jo ikke 

var civil 84. Muligvis hentyder det til, at hæderstegnet skulle bæres på civil påklædning. 

I lovene fra 1927 bemærkes det, at hæderstegnet kunne tildeles for ”tjenester ydet 

spejderbevægelsen” 85.  

Første gang hæderstegnet er illustreret er i 1931, hvor det yderligere bemærkes, at 

hæderstegnet kan tildeles såvel spejdere som personer udenfor korpset 86. Hæderstegnet 

der vises i denne bog, er udgaven uden den nederste streg i liljen (model ”Eiffeltårn”). I 

1937 87 er hæderstegnet vist med streg i liljen, hvilket også er tilfældet frem til seneste 

gengivelse i 1962 88. Om det er udtryk for at liljen reelt så sådan ud fra 1937, vides ikke. 

Ud fra en sammenligning med typer af emaljekorpsmærket, ”Heimbürger” inskriptionen i 

divisionsmedaljer (~1936) og Fortjenstliljen (1950), er det min umiddelbare vurdering, 

at de enkelte varianter er kommet i den viste rækkefølge. Dette er dog alene et bud.  

I 1937 anføres det, at hæderstegnet bæres såvel i uniform som i civil påklædning, i 

jakke i knaphullet, i bluse umiddelbart over korpsmærket. Det samme gentages i reglementerne 

1944 og 1945. De tidligste udgaver af hæderstegnet kendes således med knaphulsfæste. 

I 1950 anføres det, at hæderstegnet ikke bæres på uniformen 89. 

I 1970 anføres det, at hæderstegnet er det eneste, der (også) kan tildeles civile. Det kan tildeles 

alle, der har ”ydet væsentlige tjenester over for spejderarbejdet” 90. 

Hæderstegnet er den eneste udmærkelse (sammen med mødeknapper), der videreføres efter 

sammenslutningen med DDP i 1973. 

 

 
83 Cirkulære til Troppe, Kolonner og Divisioner angaaende Medaljer og Udmærkelsestegn, marts 1925 
84 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
85 Haandbog for Førere 1928, Love for DDS vedt. 22/4 1927 
86 Spejderprøverne, 1931 
87 Uniformsreglement 1937 
88 Uniformsreglement 1962 
89 Uniformsreglement 1950 
90 DDS håndbog, 1970 

”Eiffeltårn” 



51 
 

? ? 

Format:  
Note: Hæderstegn før 1925 

Note: 

 

 

  

Format: 17x12 mm 
Note: Variant # 1. 1925-1937.  
Eiffeltårn og “perler” i emaljen 

Note: Knaphulsfæste. Ingen mærkning 
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Format: 18x12 mm 
Note: Variant # 2. 1925-1937. 
Eiffeltårn og uden “perler” i emaljen 

Note: Sikkerhedsnål.  
Ingen mærkning 

 

 

 

Format: 18x12 mm 
Note: Variant # 3. 1925-1937 
Eiffeltårn og uden “perler” i emaljen 

Note: Knaphulsfæste.  
Mærkning: Heimbürger 
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Format: 18x12 mm 
Note: Variant # 3a. 1925-1937 
Eiffeltårn og uden “perler” i emaljen 

Note: Nål-fæste.  
Mærkning: Heimbürger 

 

  

Format: 18x12 mm 
Note: Variant # 4. 1925-1937 
Eiffeltårn og med “perler” i emaljen 

Note: Sikkerhedsnål.  
Mærkning: Heimbürger 
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Format: 19x12 mm 
Note: Variant # 5. Muligvis krigsudgave. Fremstår 
som malet civilnål. Ikke emalje. 

Note: Nålefæste.  
Ingen mærkning: 

 

 

  

Note: Variant # 3. Mærkning Heimbürger Note: Variant # 4. Mærkning Heimbürger 
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Format: 18x12 mm 
Note: Variant # 6. 1937-1973.  
Gennemgående streg i lilje og ”perler” i emaljen 

Note: to forskellige nålefæster.  
Ingen mærkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Variant # 6 

Streg i nederste del af liljen 
 

 

 

 

  

To forskellige nålefæster på Variant # 6 
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Sølvkorset for livredning 

Bronzekorset for livredning 

 

Allerede fra 1910 er Sølv- og Bronzekors for livredning nævnt 91. Dette var i tråd 

med hele spejderbevægelsens grundide om at hjælpe andre (”Duty to others”) og 

mange af beskrivelserne, herunder illustrationer, var direkte kopieret fra BP’s 

Scouting for Boys. 

Fra starten opererede man med to medaljer henholdsvis for at redde menneskeliv 

med (sølv) og uden (bronze) fare for eget liv. Denne todeling fortsætter helt frem til 

medaljerne afskaffes i 1964 og afløses af Korpsets udmærkelsestegn for rask og 

modig optræden. 

I 1910 var det ligeledes fastsat, at Sølvkorset havde blåt bånd, mens Bronzekorset havde rødt 

bånd.  

Omkring 1912 blev farverne angivet til lyseblåt bånd for Sølvkorset, og højrødt bånd for 

Bronzekorset 92. 

I 1914 blev farverne igen angivet til blåt bånd for Sølvkorset og rødt bånd for Bronzekorset 93. 

I de første år var en ”sikker måde” at få et Sølvkors eller Bronzekors at redde folk fra at drukne 

eller som var gået gennem isen. Frem til 1921 blev der uddelt 17 sølvkors og 20 bronzekors 94.  

I 1916 ændres båndenes farve til at være røde for både Sølv- og Bronzekors 95. 

I en artikel om adskillige 

Redningsmænd i 1917 er 

der fotos af formentlig såvel 

Sølv- og Bronzekors 96. Det 

fremgår nu, at båndet er 

tofarvet, og da jeg er i 

besiddelse af et de omtalte 

sølvkors, kan det ses, at 

farverne er rød/hvid/rød.  

 

 

 

 
91 Patrouilleøvelser for Drenge, 1910 
92 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, Første Udkast ~1912 
93 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement for Spejderkorpset, maj 1914 
94 Æresrulle for DDS, Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
95 Uniforms- og Udrustningsreglement, sept. 1916 
96 Vor Ungdom, Spejdernes Magasin, april 1917 

Illustration fra 

Patrouilleøvelser for 

Drenge, 1910 

Vor Ungdom, Spejdernes Magasin, april 1917 
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I de følgende omtaler frem til 1926 er der ingen angivelse af båndfarven. 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

formodes at omfatte Livredningsmedaljen 97. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet fremstille 

ny udmærkelsestegn i en noget ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget smukke” 98. 

Hvilke udmærkelsestegn der præcist er tale om, anføres desværre ikke. Dog bemærkes det, at 

først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 99.  

I reglementet for 1926 er Livredningsmedaljen beskrevet med hvidt bånd, både fsva Sølv- og 

Bronzekors 100. Farven må imidlertid være indført tidligere, da den tidligere udgave af 

Bronzekorset også findes med hvidt bånd, se nedenfor. 

I 1931 er der et foto af de nye kors 101. Udseendet og båndfarven (hvid) er herefter uændret frem 

til medaljen afskaffes i 1964, kun med en mindre variation fsva liljen på bagsiden. 

Der blev ifølge DDDS Æresrulle uddelt i alt 68 sølvkors og 122 bronzekors 102. 

 

Bronzekorset 

 

 

Format: 27x27 mm, GT 1 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. 1910-1926/29. Hvidt bånd 
(1926).  
Inskription: For Livredning 

Note: Ingen inskription 

 
97 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
98 Nordisk Spejdersport, marts 1928 
99 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
100 Uniforms- og Udrustningsreglement 16/5 1926, ikrafttræden 1/10 1926 
101 Spejderprøverne 1931 
102 Korpsets Æresrulle, Spejdermuseet Holmen 
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Format: 31x31 mm, GT 1,2 mm, BB 29 mm 
Note: Variant # 2. 1926/29 -1964. 
Inskription: For Livredning 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Flad lilje” 

 

  

Format: 31x31 mm, GT 1,2 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 3. 1926/29 -1964. 
Inskription: For Livredning 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Høj lilje” 
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Note: Variant # 2 – ”Flad lilje” Note: Variant # 3 – ”Høj lilje” 

 

  

Format: 31x31 mm, GT 1,2 mm, BB 14 mm 
Note: Variant # 4. 1926/29 – 1964 
Inskription: For Livredning 
Variant: Båndfarve. Bemærk anden type 
båndfæste 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Flad lilje” 
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Note: ”Præ-medalje”. Ikke udskåret eller 
færdigbehandlet medalje 

Note: ”Flad lilje” 

 

Sølvkorset 

  

Format: 27x27 mm, GT 1 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. 1910 – 1926/29.  
Rødt/hvidt bånd (kendt fra 1917) 
Inskription: For Livredning 
Fæstet har været knækket og er dårligt repareret 

Note: Ingen mærkning. 
Inskription: 2-3-1917 
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Format: 31x31 mm, GT ?, BB 27 mm 
Note: Variant # 2. 1926/29 – 1964 
Sølv. Inskription: For Livredning 

Note: Mærkning: 990S 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Høj lilje” 

 

  

Note: Variant # 2. Mærkning: 990S (Sølv)  
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Format: 31x31 mm, GT 1,3 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 3. 1926/29 – 1964 
Inskription: For Livredning 

Note: Ingen mærkning. 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Flad lilje” 

 

  

Format: 31x31 mm, GT 1,2 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 4. 1926/29 – 1964 
Inskription: For Livredning 

Note: Ingen mærkning. 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Høj lilje” 
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Note: Variant # 3 – ”flad lilje” Note: Variant # 2 og 4 – ”Høj lilje” 
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Medaljen for behjertet Daad 

Medaljen for rask dåd 

 

Ligesom at Sølv- og Bronzekors for livredning er tidligt nævnt, er der også hurtigt en medalje for 

”behjertet Daad”. Dette var i tråd med hele spejderbevægelsens grundide om at hjælpe andre 

(”Duty to others”).  

Hvornår medaljen præcist indføres udestår indtil videre. Den er nævnt første 

gang i 1914 med hvidt bånd 103. Imidlertid er medaljen tildelt Poul Riis 

Lassen allerede den 7/9 1912, hvorfor den nødvendigvis må være indstiftet 

før denne dato. Første gang medaljen optræder i Korpsets Æresrulle 104 er i 

vinteren 1911-12, hvor Hans Görtz fra 4. Bytrop fik medaljen for særlig 

behjertet optræden under kælkning. Denne medalje er imidlertid i Æresrullen 

fra 1921, omtalt som Fortjenstmedaljen 105. 

I øvrigt er der en del forvirring om navnet på medaljen. Det fremgår tydeligt 

af den medalje som Poul Riis Lassen får tildelt, at den hedder ”For rask og 

behjertet Daad”. Alligevel er den konkrete medalje i Æresrullen fra 1921 også 

omtalt som Fortjenstmedaljen 106.  

Ved gennemgang af Nordisk Spejdersport 1919-1923 kan det ses, at medaljen i 1919 betegnes 

som ”behjertet daad”. I januar 1920 betegnes den som ”rask daad”. I november 1920 på ny 

”behjertet daad”, i februar 1921 igen ”rask daad” og i februar 1923 ”behjertet daad”. 

Indtil 1921 benævnes medaljen i reglementer som ”Medaljen for behjertet Daad”, men omtales 

herefter frem til 1964 som ”Medaljen for rask Daad” 107, bortset fra en enkelt gang i 1926, hvor 

den gamle betegnelse (formentlig fejlagtigt) anvendes 108. 

Ligeledes kendes eksemplarer af medaljen både som forgyldt, sølv og bronze, selvom den ingen 

steder er omtalt som at skulle komme i flere ”klasser” 109. 

Udover forvirring vedr. navn og udseende, er kriterierne for tildeling heller ikke beskrevet. Så 

hvad er egentlig rask / behjertet dåd? Poul Riis Lassen fik medaljen for at standse et par løbske 

heste, hvilket tre andre drenge samme år fik Fortjenstmedaljen for 110. Og i 1920 fik en tropsfører 

medaljen for at redde en dreng, der var faldet gennem isen, hvilket andre har fået Livredning-

medaljen for…! 

Som det kan ses af Poul Riis Lassens medalje, var den med rød/hvid/rød sløjfe. I 1914 ændredes 

dette som nævnt til hvidt bånd, hvilket også øvrige kendte medaljer er udstyret med. 

 
103 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement for Spejderkorpset, maj 1914 
104 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum  
105 Æresrulle for DDS, Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
106 Æresrulle for DDS, Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
107 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
108 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
109 Phila-Spejd nr. 144 
110 Æresrulle for DDS, Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 

Poul Riis Lassens 

medalje fra 1912 
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I 1921 nævnes også for første gang kriterierne for medaljen, nemlig ”For ganske særlig behjærtet 

Optræden under farefulde Omstændigheder”. 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

formodes at omfatte Medaljen for rask Daad 111. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet 

fremstille ny udmærkelsestegn i en noget ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget 

smukke” 112. Hvilke udmærkelsestegn der præcist er tale om, anføres desværre ikke. Dog 

bemærkes det, at først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 113.  

I 1931 er der et foto af den nye medalje 114. Udseendet og båndfarven (hvid) er herefter uændret 

frem til medaljen afskaffes i 1964, hvor den sammen med Livredningskorsene (sølv og bronze) 

afløses af Korpsets udmærkelsestegn for rask og modig optræden.  

Imidlertid kendes også udgaven af medaljen fra 1926/29 – 1964 i bronze og i ”sølv” uden det dog 

er beskrevet i reglementerne, at den skulle komme i flere klasser. 

Ifølge DDDS Æresrulle er der i perioden fra 1911 til 1960 uddelt 66 medaljer for behjertet dåd 115 

Mærkningen FSH er Sølvmærkningen for Fritz S.C. Heimbürger i perioden 1898 til 1948. 

Oversigt over ændringer via reglementer mv. 

1914 (Spejderliljen) Medaljen for behjertet dåd (hvidt bånd) 

1916 (reglement 1/9) Medaljen for behjertet dåd (hvidt bånd) 

Juni 1921 (Nordisk 
Spejdersport) 

Medaljen for rask dåd 

1923 (Nordisk Spejdersport) Medaljen for rask dåd 

Marts 1925 (cirkulære) Medaljen for rask dåd 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) (145) (144) 

Livredningskorset i bronze og sølv, samt medaljen for behjertet dåd (ny 
type) træder i kraft pr. 1/10-26  

1926 (reglement 1/10) Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) 

Medaljen for behjertet dåd 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Uniforms- og 
udrustningsteglement vedt. 
16/5-1926) 

Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Love for DDS vedt. 22/4-27) 

Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

Feb. 1929 (Nordisk 
Spejdersport) 

Ny type dekorationer er alle fremkommet 

1931 og 1932 
(Spejderprøverne) 

Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

1950 (uniformsreglement) Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

1964 (Grundlov og love) Korpsets udmærkelsestegn for rask og modig optræden indføres) 

 
111 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
112 Nordisk Spejdersport, marts 1928 
113 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
114 Spejderprøverne 1931 
115 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
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Format: ? 
Note: Forgyldt? Rød/hvid sløjfe. 1914-1926/29. 
Inskription: For rask og behjertet Daad 
Gengivelse efter tryk i Phila-Spejd 116 

Note: Inskription: Poul Riis Lassen af 1. Aalborg 
Trop, 7-9 1912 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT ca. 1 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 1. ”Sølv”.  
Hvidt bånd. 1914-1926/29.  
Inskription: For rask og behjertet Daad 

Note: Inskription: 22/6 1919 

 

 
116 Phila-Spejd, nr. 144 
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Format: Ø 26 mm, GT 1,4mm, BB 20 mm 
Note: Variant # 2. Ægte Sølv.  
Hvidt bånd. 1914-1926/29.  
Inskription: For rask og behjertet Daad 
Formentlig eftermonteret bånd 

Note: Mærkning: 826 FSH 
Ingen inskription. Tildelt Willy Ingemann 
(Illemann?) i 1925 
 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT ca. 2 mm, BB 28 mm 
Note: ”Bronze”. Hvidt bånd. 1914-1926/29. 
Inskription: For rask og behjertet Daad 

Note: Ingen inskription 

 

Note: Variant # 2. Mærkning: 826 FSH 
 



68 
 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 1,8 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1, 1926/29-1964.  
”Sølv” Hvidt bånd 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Flad lilje” ”Flad egeløv” 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,0/2,3 mm, BB 25 mm  
Note: Variant # 2, 1926/29-1964.  
”Sølv” Hvidt bånd.  
Findes med to forskellige godstykkelser 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Høj lilje” ”Nupret egeløv” 
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Variant # 1 – flad lilje, ”flad egeløv” Variant # 2 – høj lilje, ”nupret egeløv” 
 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,2 mm 
Note: Variant # 3, 1926/29 - 1964?  
Bronze. Kendes ikke med bånd. 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
”Flad lilje” ”Flad egeløv” 
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Korpsets udmærkelsestegn i bronze for rask og modig optræden (uden fare for eget 

liv) 

Korpsets udmærkelsestegn i sølv for rask og modig optræden (med fare for eget liv) 

 

I 1964 blev Livredningskorsene (bronze og sølv), samt Medaljen for rask dåd afskaffet og 

erstattet af to udmærkelsestegn for rask og modig optræden 117. Udmærkelsestegnene kom i to 

klasser – bronze (uden fare for eget liv) og sølv (med fare for eget liv). 

På bagsiden af mærket var der to øjer og det blev fastgjort på uniformen via en split stukket 

gennem disse øjer. 

Udmærkelsestegnene blev båret på venstre lomme over evt. distinktioner (fører-/lederbånd) 118. 

Korpsets udmærkelsestegn for rask og modig optræden udgik i forbindelse med 

sammenslutningen med DDP i 1973. 

Mærkningen VB er Sølvmærkning for Volmer Bahner i perioden fra 1962-1987.  

  

Format: Ø 30 mm, GT 1,7 mm 
Note: Bronze. 1964-1973 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 

 

 

 

Format: Ø 30 mm, GT 1,7 mm 
Note: Sølv. 1964-1973 

Note: Inskription: Det Danske Spejderkorps 
Mærkning: VB Sterling Denmark 

 
117 Grundlov og love, 1964 
118 DDS håndbog, 4/70 
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Note: Bronze. 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 

Note: Sølv 
Inskription: Det Danske Spejderkorps 
Mærkning: VB Sterling Denmark 
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Lejrmedaljer 

 

I de tidlige år blev der i forbindelse med de store lejre udgivet en række medaljer, enten som 

generel anerkendelse for godt arbejde i forbindelse med lejren, eller specifikt for særlige 

konkurrencer (fx Matabelemedaljerne).  

Generelt kan det konstateres, at reglementernes oplysninger om inskription og båndfarve mv. 

alene kan tages som udtryk for at være ”vejledende”, da flere varianter kendes. 

 

Kalømedaljen 1913 

 

DDDS første reelle korpslejr var lejren ved Kalø Vig. I alt deltog 626 spejdere i lejren, herunder 

24 engelske og 10 svenske spejdere 119.  

Til minde om lejren indstiftede korpset en Kalømedalje i hvidt metal og dannebrogsfarvet bånd. 

Medaljen skulle have inskriptionen ”For udmærket Tjeneste i Kalølejren 1913” 120. På de kendte 

medaljer, står der imidlertid ”… udmærket Spejdertjeneste…”. 

I samme nummer af Spejderliljen nævnes 49 modtagere, som Spejderchefen den 17/7 dekorerede 

med medaljen. Imidlertid kendes også andre modtagere end de, der står på listen 121.  

Medaljen er med en støbt lilje på forsiden. 

Udover den nævnte medalje kendes også en medalje i kobber og med rødt bånd 122. Denne 

medalje har inskriptionen ”Kalølejren 1913” på forsiden og ”Fortjent” i laurbærkrans på 

bagsiden. Medaljen er af den type ”standard-medaljer”, der er omtalt ovenfor under 

Divisionsfortjenstmedaljen. Denne medalje er muligvis den, der er nævnt i reglementet fra 1926, 

der omtaler hvilke medaljer, der må bæres på uniformen. Her nævnes nemlig ”Kalømedaljen i 

rødt bånd”, mens medaljen med dannebrogsfarvet bånd ikke nævnes 123. Der kendes flere 

eksemplarer af medaljen med det dannebrogsfarvede bånd. 

I Under Liljemærket (De Jydske Divisioners Spejderblad) omtales, at der den 16/7 blev uddelt 

Krigsmedaljer, til dem, der særligt havde udmærket sig den foregående dag (Tschataldscha, se 

nedenfor) 124. I alt 6 personer fra Nørrejyske fik krigsmedalje. Desuden fik Torry Gredsted og to 

andre ”Erindringsmedaljen”. Denne Erindringsmedalje skønnes ud fra modtagerne at være den 

samme som den ovenfor nævnte ”Kalømedalje” (dannebrogsfarvet bånd). 

 
119 www.spejderstaven.dk 
120 Spejderliljen, juli 1913 
121 Phila-Spejd, nr 165, og Nørrejyske division, jubilæumsbogen, 1. del 
122 Phila-Spejd, nr 149 
123 Uniforms- og Udrustningsreglement, 1/10 1926 
124 Under Liljemærket, aug. 1913 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,8 mm, BB 26 mm 
Note: Kalø medaljen. Dannebrog farvet bånd 

Note: Inskription: For udmærket Spejdertjeneste i 
Kalølejren 1913 

 

  

Format: ? 
Note:  Kalø-medalje. Rødt bånd. 
Inskription: Kalølejren 1913.  
Gengivelse efter tryk i Phila-Spejd 125 

Note: Inskription: Fortjent 

 

 
125 Phila-Spejd, nr. 149 
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”Krigsmedaljer” 1913 

 

I de tidlige år afholdt DDDS jævnligt ”Tæveøvelser”, officielt kaldet Terrænlege… Det var også 

et fast indslag på de store korpslejre, således også på Kalølejren i 1913, hvor der var to af 

slagsen, der begge affødte en medalje. 

Den første var ”Krigs-medaljen”, Kirk-Kilisse – Lule Burgas. Medaljen er omtalt i Spejderliljen, 

hvor også modtagerne af medaljen er nævnt 126. Medaljen er beskrevet som værende i rødt metal 

og med gult bånd. 

Medaljen kendes i to varianter (tekst og båndfarve). Ingen af disse er med gult bånd. Selve 

medaljen er den standardmedalje, der er beskrevet ovenfor under Divisionsfortjenstmedaljen, 

hvilket kan forklare de afvigende indgraveringer.  

Medaljen skulle være tildelt 15 personer, herunder Sven V. Knudsen (Sven Spejder). 

Første del af øvelsen fandt sted 10/7. Terrænøvelsen var bygget over 1. Balkankrig med tyrkere 

mod bulgarer. Navnene Kirk-Kilisse og Lule Burgas var frontlinjer.  

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,9 mm, BB 30 mm 
Note: Variant # 1. Rødt metal.  
Rødt/hvidt bånd – formentlig eftermonteret. 
Inskription: Speiderkorpset Kalø 1913 

Note: Inskription: Kirk-Kilisse  
                                Lule-Burgas  
                                    10/7. 

 

 
126 Spejderliljen, juli og august 1913 
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Format: Ø 27 mm, GT 3,0 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 2. Hvidt metal.  
Grønt bånd – muligt eftermonteret. 
Inskription: Speiderkorpset Kalø 1913 

Note: Inskription: Lule Burgas  
                                 Kirk Kilisse 
(omvendt rækkefølge af tekst, 
uden bindestreg og dato) 

 

Næste Terrænøvelse på lejren fandt sted den 14. – 15/7 og var en fortsættelse af Balkankrigen. 

Denne del af øvelsen bar det mundrette navn Tschataldscha, hvilket også fremgår af inskriptionen 

på medaljens bagside 127. Som en kuriositet ses flere forskellige stavemåder i diverse skrifter… 

Medaljen ses ikke beskrevet, men kendes i to ens eksemplarer med blåt bånd og et eksemplar med 

rester af rødt silkebånd. Medaljen skulle være givet til 10 spejdere, heraf 4 svenskere 128. I Under 

Liljemærket (De Jydske Divisioners Spejderblad) omtales, at der den 16/7 blev uddelt 

Krigsmedaljer, til dem, der særligt havde udmærket sig den foregående dag (Tschataldscha) 129. I 

alt 6 personer fra Nørrejydske fik krigsmedaljen, men der nævnes ikke det totale antal uddelte 

medaljer. 

 

 
127 Spejderliljen, juli 1913 
128 Phila-Spejd, nr. 168 
129 Under Liljemærket, aug. 1913 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,8 mm, BB 26 mm 
Note: Rødt metal. Blåt bånd 
Inskription: Speiderkorpset Kalø 1913 

Note: Inskription: Tschataldscha 

 

Matabelemedaljer 
 

Udover de nævnte korpslejr-terrænlege, havde DDDS allerede fra starten tradition for de såkaldte 

Matabele-krige, hvor der kunne uddeles medaljer. Således beskrives der den første Matabele-krig 

i terrænet vest for Holbæk i 1911 med 400 deltagende spejdere 130. Om der blev lavet medaljer til 

denne øvelse, er uvist. 

Matabelemedaljer er imidlertid omtalt i diverse uniformsreglementer helt frem til 1928 131. Og det 

gælder såvel drengespejdere som pigespejdere (for pigernes vedkommende dog kun til 1922) 132.  

Farven på båndet omtales først som gult 133, men ændres senere til rødt 134. 

Ifølge Phila-Spejd har der i hvert fald været afholdt Matabelekrige i 1913, 1919 og 1920 135. 

Sidstnævnte anføres til at være mellem Nørrejyske og Midtjyske division. Her blev der uddelt to 

”Hæderstegn for udmærket Optræden i Kamp for N.D” samt otte N.D. Erindringsmedaljer.  

 
130 Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
131 Haandbog for Førere, 1928, Uniforms- og udrustningsreglement vedt. 16/5-1926 
132 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sep. 1916 
133 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne) og (Pigespejderne), sep. 1916 
134 Uniforms- og Udrustningsreglement for DDS, 1/10 1926 
135 Phila-Spejd, nr. 167 
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I samme kilde nævnes der desuden vedr. Nørrejyske Division, at der var uddelt 234 

mindemedaljer vedr. kampene ved Hinge-Virklund og Gudenaa 136. Se nedenfor. 

Umiddelbart kendes kun få Matabelemedaljer. Den første er uddelt i 1915 og afbilledet nedenfor. 

Den har til gengæld hvidt bånd…. Selve trykforlægget er temmelig utydeligt, men man kan 

fornemme, at der på forsiden er en laurbærkrans, og en inskription på bagsiden. 

 

  

Format: ? 
Note: Forsidemotiv? Rødt metal. Hvidt bånd 
Gengivelse efter tryk i Phila-Spejd 137 

Note: Inskription: Matabelekrigen 1915 

 

  

Format: ? 
Note: Rødt metal. Muligvis grønt bånd 
Inskription: Matabelekrigen 1920 

Note: Inskription: For udmærket Optræden i Kamp 
for Nørrejyske Division 

 
136 Phila-Spejd, nr. 167 og Nørrejyske Division, 1. del. 1912-1947 (Erindringer af Helge Bennike) 
137 Phila-Spejd, nr. 167 
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Format: ? 
Note: Rødt metal. Rødt (flosset) bånd 
Inskription: Hinge Virklund Gudenaa 16-1 1920 

Note: Ingen inskription 

 

  

Format: ? 
Note: Som ovenstående men med blåt bånd 

Note:  
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Røgle medaljen, Korpslejren Hindsgavl 1919 

 

På korpslejren i 1919 ved Hindsgavl blev der på ny afholdt terrænøvelse – Matabelekrigen – 

”Kampen om Røgle” (en nybyggerby i Amerika). 

Også her blev der udstedt en medalje, som imidlertid ikke ses beskrevet i samtidige kilder. 

Medaljen ses alene omtalt i uniformsreglementet fra 1926, hvor der står, at på uniformen må 

bæres: ”Røglemedaljen, i rødt bånd” 138. 

Medaljen kendes imidlertid alene med grønt/hvidt bånd og et eksemplar med tydeligt 

eftermonteret rødt/hvidt bånd. Der findes umiddelbart ikke oplysninger om inskriptioner mv., 

men begge de kendte medaljer er på det punkt ens. 

Begge de kendte medaljer er den standardmedalje i rødt metal, der er beskrevet ovenfor under 

Divisionsfortjenstmedaljen, med efterfølgende indgravering af lilje og tekst. Medaljerne fremstår 

umiddelbart som at tekstsiden er forside. 

 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,4, BB 28 mm 
Note: Rødt metal. Grønt/hvidt bånd 
Inskription: Kampen om Røgle 21/7 19 
                     Korpslejren Hindsgavl 1919 

Note: Indgraveret stor lilje 

 

 
138 Haandbog for Førere, 1928, Uniforms- og udrustningsreglement vedt. 16/5-1926 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,4, BB 30 mm 
Note: Rødt metal. Rødt/hvidt bånd 
Inskription: Kampen om Røgle 21/7 19 
                     Korpslejren Hindsgavl 1919 

Note: Indgraveret stor lilje 

 

Jamboree medalje 1924 

 

I forbindelse med den 2. Verdensjamboree på Ermelundssletten i København blev der uddelt en 

medalje for stort og værdifuldt arbejde for spejderkorpset i forbindelse med Jamboreen. I alt blev 

den uddelt til 280 personer (samt muligt nogle ekstra, nemlig til Intendanturen og lejrbetjentene), 

heraf 128 danske spejdere 139.  

Medaljen kendes med to forskellige bånd, men er beskrevet som rødt bånd med to hvide striber 
140.  

De chilenske spejdere fik ligeledes en særlig Jamboree-medalje af deres "fætter" Kaj Eldal 141. 

Om der ligeledes er udfærdiget tilsvarende medaljer til andre nationer, vides ikke, ligesom 

udseendet af denne medalje er ukendt. 

 

 
139 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
140 Uniforms- og Udrustningsreglement, okt. 1926 
141 kilde mangler 
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Format: Ø 26 mm, GT 1,5 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 1. Sølv. Rødt/hvidt bånd. 
Inskription: International Jamboree 1924 Danmark 

Note: Inskription:  
Det Danske Spejderkorps aug. 1924 
Mærkning: 830S 

 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT 1,5 mm, BB 36 mm 
Note: Variant # 2, Sølv. Rødt/hvidt bånd. 
Formentlig eftermonteret bånd 

Note: Inskription:  
Det Danske Spejderkorps aug. 1924 
Mærkning: 830S 
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Jubilæumsmedalje 1935 

 

I forbindelse med DDDS afholdt sin 25 års jubilæumslejr på Ermelundssletten blev der lavet en 

speciel ”Korps-Jubilæumsmedalje”, der blev uddelt til en række spejdere som tak for deres 

arbejde i lejren 142. I alt 61 personer fik medaljen ifølge listen i bladet. 

Medaljen er ikke noget sted beskrevet. De medaljer der er kendt, er alle med støbt lilje på 

forsiden (svarende til den samtidige Fortjenstmedaljes bagside) og med lejrens bomærke 

indgraveret på bagsiden. Båndet er rødt/hvidt/rødt. 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,5 mm, BB 25 mm 
Note: ”Sølv”. Rødt/hvidt bånd 

Note: Indgravering: Lejrens bomærke 

  

 
142 Nordisk Spejdersport, sept. 1935 
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Dyrebeskyttelsesmedaljen 

 

I 1912 indstiftede Foreningen til Dyrenes Beskyttelse en medalje til spejdere, der havde gjort sig 

fortjent ved at hjælpe dyr 143. Medaljen blev uddelt af korpset på foreningens indstilling. 

Medaljen blev yderligere beskrevet som ”Dyrebeskyttelsesmedaljen” og som en bronzemedalje i 

hvidt og rødt bånd 144. Kriterierne blev udspecificeret som at have ”udvist særlig fortjenstfuld 

adfærd overfor dyr”. 

Medaljen nævnes frem til 1926, hvorefter den forsvinder 145. Fsva Pigespejderne nævnes medaljen 

i deres reglement i 1916, men er ikke nævnt i håndbogen fra 1922 146. 

Ifølge DDDS Æresrulle, er medaljen uddelt 9 gange – alle i maj 1929, herunder til Jens Hvass 147. 

Imidlertid er medaljen også uddelt i 1912 til en spejder for at redde en hest og en gris ved en 

ildebrand 148. Hvor mange medaljer der reelt er uddelt, og hvornår medaljen sidst er uddelt, står 

derfor hen i det uvisse indtil videre. 

Ifølge Numismatisk hjemmeside skulle der være to forskellige Dyrebeskyttelsesmedaljer, med 

teksten henholdsvis ”Spejder værn dyrene” og ”Spejder for behjertet dåd” 149. 

På Spejdermuseet i København har man medaljen, der angiveligt skulle være blevet tildelt 

spejderen i 1912. Den er imidlertid med en helt anden inskription og i bånd og ikke sløjfe. 

Medaljen med sløjfe kendes i to identiske eksemplarer. 

 

 
143 Fri, nr. 39, 20/6 1912 
144 Spejderkorpset Prøver og Duelighedstegn, Første Udkast ~1912 
145 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
146 Haandbog for DDP, 1922 
147 Korpsets Æresrulle, DDS Spejdermuseum og Spejdernes Magasin, juni 1929 
148 Spejderidræt. Haandbog for Førere, 1921 
149 Phila-Spejd, nr 165 
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Format: ? 
Note: Variant # 1. Rødt metal. Rødt/hvidt bånd. 
Inskription: De Unges Forbund I.D.B.(?) 
Angiveligt tildelt den første spejder i 1912 

Note: Ingen inskription 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,1mm, BB 42 mm 
Note: Variant # 2. Rødt metal. Rød/hvid sløjfe. 
Inskription: Foreningen til Dyrenes beskyttelse i 
Danmark 

Note: Inskription: Speider værn dyrene 
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Korpsmedaljer til specielle anledninger 

I 1916 optræder for første og eneste gang begrebet ”Korpsmedaljer til specielle anledninger” 150. 

Medaljerne skulle bæres i mørkegrønt bånd. 

Om der nogensinde er udgivet sådanne medaljer, er uvist. Samme år (men forinden reglementets 

ikrafttræden) tildeler korpset tre erindringsmedaljer 151 til henholdsvis TF Ove Holm, TA Poul 

Christoffersen og TF Sven V. Knudsen. Om disse medaljer – se nedenfor. Disse medaljer er 

muligvis sådanne ”specielle anledninger”. 

 

Tourne 

I 1916 tildelte korpset TF Sven V. Knudsen, Hellerup division en erindringsmedalje for fortrinlig 

ledelse af en agitationstur i Jylland 152. 

Der kendes en medalje med inskriptionen ”Tourne 1916”.  

Om der er tale om denne medalje er usikkert, og ligeledes om medaljen er en af de ovenfor 

omtalte Korpsmedaljer til specielle anledninger. Medaljen står tydeligt med eftermonteret bånd, 

og det er uvist hvilket bånd den oprindeligt har haft. 

Medaljen er den standardmedalje i hvidt metal, der er beskrevet ovenfor under Divisions-

fortjenstmedaljen, med efterfølgende indgravering af lilje og tekst.  

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,1 mm, BB 30 mm 
Note: ”Sølv”. Indgraveret lille lilje 
 

Note: Inskription: Tourne 1916  
Medaljen fremstår umiddelbart med 
eftermonteret bånd 

 
150 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), sep. 1916 
151 Kundgørelse for Spejderkorpset, nr. 1, juli 1916 
152 Kundgørelse for Spejderkorpset, nr. 1, juli 1916 
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Erindringsmedalje om korpsets forårsturnering 

 

I 1916 tildelte korpset TF Ove Holm og TA Poul Christoffersen, Hellerup division en 

erindringsmedalje for udmærket ledelse af korpsets forårsturnering 153. 

Udseendet af disse medaljer kendes ikke. 

Om medaljen er en af de ovenfor omtalte Korpsmedaljer til specielle anledninger er usikkert. 

 

? ? 

Format:  
Note: 

Note: 

 

 

Spansk syge epidemien – medalje/erindringstegn 

 

Under den Spanske Syge i 1918 hjalp et stort antal spejdere (drenge og piger) myndighederne. 

Spejderne lavede ordonnanstjeneste for læger og udbragte medicin, post og mad til de syge og 

lavede assistance i folkekøkkener 154. 

I den anledning fik korpset udfærdiget en metalplade (et ”Erindringstegn”) lavet af sølvsmed Kai 

Bojesen. Pladen blev tildelt 250 spejdere (drenge og piger) og førere (i DDDS) 155.  

Mærket er et af de få specielle hædersbevisninger, der fortsat nævnes i et senere reglement, hvor 

det omtales som Epidemimærket 156. 

Der kendes imidlertid også en medalje i anledning af epidemien. Denne medalje er ikke omtalt i 

nogle reglementer, men ifølge Nørrejydske divisions jubilæumsbog blev der i divisionen uddelt 

seks ”Epidemi-medaljer” i 1918 og yderligere to i maj 1919 157. 

Medaljen er muligvis en af de ovenfor omtalte Korpsmedaljer til specielle anledninger, eller et 

lokalt initiativ. Det vides heller ikke om den er tildelt både drenge- og pigespejdere. 

 
153 Kundgørelse for Spejderkorpset, nr. 1, juli 1916 
154 Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921, Nordisk Spejdersport, marts 1919 
155 Nordisk Spejdersport, april 1919 
156 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
157 Nørrejyske Division 1912-1947 
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Medaljen står tydeligt med eftermonteret bånd, og det er uvist hvilket bånd den oprindeligt har 

haft. 

Medaljen er den standardmedalje i hvidt metal, der er beskrevet ovenfor under Divisions-

fortjenstmedaljen, med efterfølgende indgravering af lilje og tekst.  

 

 

  

Format: 12 x 45 mm, GT 0,7 mm 
Note: Inskription: Epidemien 1918 
Uniformsmærke - Erindringstegn 

Note:  

 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,0 mm, BB 30 mm 
Note: ”Sølv”. Indgraveret stor lilje. 
Medaljen fremstår umiddelbart med 
eftermonteret bånd 

Note: Inskription: Epidemien 1918 
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Kartoffelkampagnen 

 

Under 1. Verdenskrig i 1918 fulgte et stort antal spejdere (drenge og piger) myndighedernes 

opfordring til at dyrke kartofler på uopdyrkede områder for at afhjælpe manglen på fødevarer. 

Det samme gjorde sig i øvrigt gældende fsva Nældehøst, dvs. indsamling af brændenælder til 

brug i tekstilindustrien.  

78 spejdere fra Hellerup divisionen og 7 spejdere fra 1. Lillerød udmærkede sig ved at avle 

henholdsvis 25.000 kg og 5.000 kg kartofler 158. 

Fsva nælderne var 1. Hinnerup i front med 509 kg tørrede nælder. 

Der kendes to medaljer uddelt i anledning af Kartoffelkampagnen. Disse medaljer er ikke omtalt 

nogen steder, og er muligvis en af de ovenfor omtalte Korpsmedaljer til specielle anledninger, 

eller et lokalt initiativ. Det vides heller ikke om de er tildelt drenge- eller pigespejdere. 

Begge medaljer fremstår umiddelbart med eftermonteret bånd, og det er uvist hvilket bånd 

medaljen oprindeligt har haft. 

Medaljen er den standardmedalje i hvidt metal, der er beskrevet ovenfor under Divisions-

fortjenstmedaljen, med efterfølgende indgravering af lilje og tekst.  

 

 

 

Format: Ø 27 mm, GT 2,4 mm, BB 27 mm 
Note: ”Sølv”. Indgraveret stor lilje. Medaljen 
fremstår umiddelbart med eftermonteret bånd 

Note: Inskription:  
Kartoffelkampagnen 1918 

 

 
158 Spejderidræt, Haandbog for Førere, 1921 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,4 mm, BB 27 mm 
Note: ”Sølv”. Indgraveret stor lilje. Medaljen 
fremstår umiddelbart med eftermonteret bånd 

Note: Inskription: Kartoffelkampagnen 1918 
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Genforeningsmedaljen 

 

I forbindelse med genforeningsfesten med Sønderjylland i 1920, blev der udgivet en medalje til de 

spejdere, der hjalp til i forbindelse med afstemningerne mv. Spejderne fragtede bagage for 

tilkomne stemmeberettigede, opklæbede plakater mv. På selve afstemningsdagen hjalp spejderne 

med at befordre gamle og svagelige til afstemningslokalerne, og om aftenen bragte de resultaterne 

til de forskellige samlingssteder. Det var både drenge- og pigespejdere, der var i sving 159. 

Ved en fest i april 1920 fik alle spejdere overrakt en erindringsmedalje, der på initiativ af 

købmand Hans Michelsen var indstiftet af en kreds af byens borgere. Medaljen beskrives som 

med en spejderlilje på den ene side og på den anden med teksten ”FOR TROFAST ARBEJDE D. 

10. FEBR. 1920”. Medaljen blev båret i blåt bånd. 

I en samtidig artikel i Spejdernes Magasin beskriver en spejder fra 1. Aabenraa Trop arbejdet i 

forbindelse med afstemningen, og han beskriver medaljen således: ”Trafik-, Valg-, 

Indkvarterings- og Festkomiteen har besluttet at belønne os med en sølvmedalje, som bæres i rødt 

og hvidt bånd. På bagsiden findes liljen og på forsiden står der: For trofast arbejde ved 

afstemningen den 10. februar 1920” 160. 

Den kendte medalje er imidlertid i gult metal og med blåt bånd, så måske er der reelt tale om to 

forskellige medaljer. 

I hvert fald fik 1. Aabenraa tilladelse af korpset til at bære ”den af Trafik-, Valg-, Indkvarterings- 

og Festkomiteen tildelte medalje” allerede i marts 1920 161. 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT 2,0 mm 
Note: Variant # 1. Gult metal 
Identisk med nedenstående, blot uden bånd 

Note: Inskription: For trofast arbeide  
                                  D. 10. febr. 1920 

 
159 Phila-Spejd, nr. 117 
160 Spejdernes Magasin, Vor Ungdom, aug. 1920 
161 Nordisk Spejdersport, marts 1920 
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Format: Ø 26 mm, GT 2,0 mm 
Note: Variant # 1, Gult metal. Blåt bånd 
Identisk med ovenstående, blot med bånd 

Note: Inskription: For trofast arbeide  
                                  D. 10. febr. 1920 

 

 

 

? ? 

Format: ? 
Note: Variant # 2. Sølvmedalje. 
Dannebrogsfarvet bånd 

Note: Inskription: 
For trofast arbejde ved afstemningen den 10. 
februar 1920 
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10 års mærke for Tropsførere 

Ærestegn for 10 års tjeneste 

Hæderstegn for Førere 

10 års mærke for aktive førere 

Fører-/Lederliljen (for aktive ledere) 

 

Den formentlig hyppigst uddelte æresbevisning i DDDS var 10 års mærket (bortset fra 

mødeknappen), der blev indført i 1921 162. Hæderstegnet blev bibeholdt stort set uændret frem til 

sammenslutningen i 1973. Det skiftede navn og udseende undervejs, men kriterierne for at få det 

ændredes ikke meget. 

Da det bliver indført, er det et hæderstegn for tropsførere, der har stået i korpset i 10 år og har 

forrettet ganske særlig udmærket tjeneste. 

Umiddelbart efter udvides det til alle førere, der dog skal fortsat være aktive, og titlen anføres til 

”Ærestegn for 10 Aars Tjeneste” 163. 

I 1925 benævnes det ”Ti-Aarsmærket” og kriterierne angives som: ”til aktive førere, der har 

været spejdere i mindst ti år, samt har været aktiv fører i mindst et år” 164. Mærket bæres på 

brystet. 

I 1926 skifter mærket endnu en gang navn til ”10 års hæderstegnet”, og beskrives som forgyldt 

metallilje med sløjfe 165. 

I 1926 bliver en del mærker indregistrerede og forsynet med korpsets navn og mærke 166, hvilket 

også gælder for hæderstegnet. Hæderstegn, der er mærket på bagsiden med korpsets navn, 

formodes derfor at være efter dette tidspunkt. Se fx den viste lilje nedenfor. 

I 1927 anføres det yderligere, at førerne skal være fra tropsassistenter og opefter 167. 

Pr. 1. oktober 1926 skete der en omfattende revision af DDDS’ mærker og medaljer, hvilket også 

muligvis omfatter 10 års hæderstegnet 168. I 1928 lyder det dog, at ”Korpset har ladet fremstille 

ny udmærkelsestegn i en noget ændret udførelse. Udmærkelsestegnene er nu meget smukke” 169. 

Hvilke udmærkelsestegn der præcist er tale om, anføres desværre ikke. Dog bemærkes det, at 

først i 1929 er alle dekorationer (ny type) fremkommet 170.  

 
162 Nordisk Spejdersport, feb. 1921 
163 Nordisk Spejdersport, juni 1921 
164 Cirkulære, marts 1925 
165 Uniforms- og udrustningsreglement, 1/10 1926 
166 Nordisk Spejdersport, okt. 1926 
167 Haandbog for Førere, 1928 (love vedt. 22/4 1927) 
168 Nordisk Spejdersport, juni 1926 
169 Nordisk Spejdersport, marts 1928 
170 Nordisk Spejdersport, feb. 1929 
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I 1931 er mærket for første gang afbilledet og hedder nu ”ti-årsmærke for aktive førere” 171. Det 

bemærkes at ulveår tæller med og at mærket bæres på venstre brystlomme. 

På bagsiden af liljen var der to øjer og liljen blev fastgjort på uniformen via en split stukket 

gennem disse øjer. 

I 1937 anføres det at mærket bæres på hvidt underlag 172. 

1. januar 1950 sker der en ændring i en række af DDDS’ medaljer og udmærkelser 173. Dette 

gælder også 10-årsmærket. Mærket blev nu udført i kobber og båret uden underlag. 

I 1952 anføres det at ulvetiden ikke medregnes i de 10 år, men medlemskab af andre korps 

medregnes 174.  

I 1952 skifter Divisionens fortjenstlilje metaltype fra kobber til bronze 175. Det er sandsynligt, at 

det samme sker for 10-årsmærket, i hvert fald er det tilfældet i 1954 176. 

I 1968 er udmærkelsen omdøbt til ”Førerliljen” og kravene er, at man skal have været fører i 

mindst 2 år (FA/TA og opefter) eller været medlem af et anerkendt spejderkorps i mindst 10 år 

og mindst 1 år som aktiv fører 177. 

I 1969 skifter DDDS fører ud med leder, og i 1970 kan man se, at liljen hedder ”lederliljen”, 

mens kriterierne er de samme 178. 

Mærket er størrelsesmæssigt og i udseende fuldstændigt identisk med det samtidige Patruljefører-

hattemærke. Hattemærket angives dog at være i hvidt metal, og blev båret på grønt filtunderlag. 

Imidlertid ses talrige hattemærker, der fremstår som værende i ”gult” metal – muligvis fordi det 

hvide metal er blevet anløbent. Det er ikke umiddelbart muligt at skelne de to fra hinanden. 

Mærket udgår ved sammenslutningen med DDP den 1/1 1973. 

 

? ? 

Format: ? 
Note: Lilje før 1937 

Note: 

 

 
171 Spejderprøverne 1931 
172 Uniformsreglement 1937 
173 Spejdersport, dec. 1949 
174 Vejledning i administrative spørgsmål, 1952 
175 Grundlov og love, 1952 
176 Den lille spejderbog, 1954 
177 Grundlov og love, 1968 
178 DDS håndbog, 4/70 
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Format: 35x24 mm, GT 1,5 mm 
Note: Gult metal. Hvidt stof. Lille Vær Beredt bånd 
Muligt skulderemblem for Korpsstab, muligt første 
udgave med eftermonteret stof. 

Note: Presset plade. Bemærk ingen inskription, dvs 
uden den mærkning der kom i 1926 
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Format: 36x26 mm, GT 2,1 mm 
Note: Gult metal. Hvid filt. Bredt Vær Beredt bånd 
1937-1950 

Note: Bemærk inskription: Det D. Spejderk. 
Kendes også uden inskription 

 

 

  

Eksempel på placering af 1937 lilje på lomme (over 
Tropsudmærkelsestegnet) 
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Format: 29x20 mm, GT 1,5 mm 
Note: Kobber. 1950-1952 

Note. Placering af øverste øje varierer lidt 

 

  

Format: 29x20 mm, GT 1,5 mm 
Note: Bronze. 1952-1973 

Note. Placering af øverste øje varierer lidt 
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Trops(flok)udmærkelsestegnet 

 

Tegnet blev indført i 1931 179 og er en forgyldt knap, der bæres på venstre brystlomme. Mærket 

kan af tropsføreren tildeles spejdere, der gennem længere tid har vist et godt og trofast arbejde i 

troppen. Mærket ses umiddelbart at være udgået i 1969 i forbindelse med indførelsen af den nye 

uniform 180. 

I 1926 bliver en del mærker indregistrerede og forsynet med korpsets navn og mærke 181, hvorfor 

de ældste tropsudmærkelsestegn formodes at være dem, der således er mærkede på bagsiden.  

Mærket er i øvrigt identisk med PF/korporalknapperne, bortset fra at tropsudmærkelsestegnet er 

forgyldt, mens PF/korporalknapperne er i hvidt metal. Mærket ses nogle gange båret på grønt 

underlag, selvom dette ikke fremgår af reglementerne. 

I 1937 er det også muligt at give mærket til ulveunger, rovere og førere, og er derfor omdøbt til 

Trops- (Flok-) udmærkelsestegnet 182. For ulve bæres den under flokbåndet, for øvrige på venstre 

brystlomme. 

I 1950 kan ulveunger ikke længere få mærket, og rovere og førere må heller ikke bære tidligere 

tildelte tropsudmærkelsestegn på uniformen 183. Mærket bæres af spejdere på venstre brystlomme 

over ulvemærket. 

I 1962 er placeringen ændret til, at det bæres under ulvemærket, til gengæld må rovere og førere 

igen bærer tidligere tildelte tropsudmærkelsestegn på uniformen 184. 

 

 

 

 
179 Spejderprøverne 1931 
180 DDS håndbog, afsn. D, 4/70 
181 Nordisk Spejdersport, okt. 1926 
182 Uniformsreglement 1937 
183 Uniformsreglement 1950 
184 Uniformsreglement 1962 

   

1. udgave, 1931. Forside. 
Format: Ø 13 mm 

Bagside,  
Inskription: Det D. Spejderk. 
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Variant # 4, Forside 
Format: Ø 14 mm 

Note: 3 stjerner i liljen 

Variant # 4, Bagside 
Let buet bagside 

 

 

 

 

 

 

  

   
Variant # 2, Forside 
Format: Ø 13 mm 

Variant # 2, Bagside 
Flad m. fordybning 

Variant # 2, Bagside 
Flad m. fordybning 

   
Variant # 3, Forside 
Format: Ø 13 mm 

Variant # 3, Bagside 
Skålformet bagside 

Variant # 3, Bagside 
Skålformet bagside 
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Mødeknap 

 

Der er tilsyneladende ingen beskrivelse eller omtale af mødeknapper i DDDS reglementer mv, 

bortset fra at disse bæres i bæltet 185. Første gang mødeknappen nævnes, er således i 1950. Det er 

dog sandsynligt, at den har eksisteret nogle år forinden.  

Der findes tre forskellige varianter - forskellig lilje samt en flad og en buet knap, hvor den buede 

knap er ældst. Men altså ingen oplysninger om hvornår (eller hvorfor) ændringen indtraf.  

Ingen af knapperne er med inskription på bagsiden (indregistrerede), hvorfor alle formodes at 

være senere end 1926 (og 1931, se ovenfor vedr. tropsudmærkelsestegn). Ud fra de modtagne 

samlinger mv., skønnes det, at skiftet mellem variant # 1 og # 2, sker i 50'erne. 

Umiddelbart er der heller ikke nogen steder nævnt kriterierne for henholdsvis mødeknap i bronze, 

sølv eller guld. 

 

   
Bronze, Variant # 1, Forside, lille lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Bronze, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 
Bronze, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 

   
Bronze, Variant # 2, Forside, stor lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Bronze, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 
Bronze, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 

  

 

Bronze, Variant # 3, Forside, stor lilje 
Format, Ø: 17 mm 

Bronze, Variant # 3, Bagside 
Flad bagside 

 

 
185 Uniformsreglement 1950 
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Sølv, Variant # 1, Forside, lille lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Sølv, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 
Sølv, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 

   
Sølv, Variant # 2, Forside, stor lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Sølv, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 
Sølv, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 

  

 

Sølv, Variant # 3, Forside, stor lilje 
Format, Ø: 17 mm 

Sølv, Variant # 3, Bagside 
Flad bagside 

 

   
Guld, Variant # 1, Forside, lille lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Guld, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 
Guld, Variant # 1, Bagside 

Skålformet bagside 

   
Guld, Variant # 2, Forside, stor lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Guld, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 
Guld, Variant # 2, Bagside 

Let buet bagside 
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Guld, Variant # 3, Forside, stor lilje 

Format, Ø: 17 mm 
Guld, Variant # 3, Bagside 

Flad bagside 
Guld, Variant # 3, Bagside 

Flad bagside 
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Ukendte medaljer 

 

De følgende medaljer kan ikke umiddelbart genfindes i de officielle beskrivelser og jeg kender 

derfor ikke deres funktion eller anvendelse. Enkelte er lokale medaljer, som jeg har valgt at 

medtage grundet deres professionelle udformning. 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT 2,8 mm, BB 29 mm 
Note: Inskription: Fortjent. 
Den ældste kendte medalje. Næppe Korpsets 
Fortjenstmedalje trods inskriptionerne, da den dels 
er tildelt en spejder og dels ikke fremgår af nogle 
lister 

Note: Inskription: Spejderkorpset 7/9 1912 Carl 
Schiellerup  
Medaljen er tildelt spejder Schiellerup, 3.Ø. 
Fremgår ikke af Østerbro divisions Æresrulle, 
hverken som divisionsfortjenstmedalje el.lign 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 2,5 mm 
Note: Medaljen har udseende og format svarende 
til bagsiden af Korpsets Fortjenstmedalje 

Note: Uden inskription.  
Medaljen kendes som lejrmedalje fra korpslejren i 
1935 med indgraveret lejrlogo. Se ovenfor 
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Format: Ø 30 mm, GT 2,2 mm, BB 28 mm 
Note: Inskription: For Trofasthed og tro Tjeneste 

Note: Uden inskription 

 

  

Format: Ø 32 mm, GT 2,0 mm, BB 27 mm 
Note: Medalje fra 1. Sundby, der løsrev sig fra 
DDDS i 1933, og dannede sit eget ”korps”, indtil de 
i 1942 på ny tilsluttede sig DDDS 

Note: Inskription: For godt arbejde S.S. 11-2-33 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,5 mm, BB 27 mm 
Note: ”Sølv”. Muligvis en divisions-
fortjenstmedalje, hvor liljen ikke er indgraveret i 
Laurbærkransen. 
Inskription: Frederiksberg Division 

Note: Inskription: 26-3-1914 
Tildelt Tage Carstensen ifølge DDS museum 
Randers 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,1 mm, BB 27 mm 
Note: Kobber. Muligvis en divisions-
fortjenstmedalje, hvor liljen ikke er indgraveret i 
Laurbærkransen. 
Inskription: Frederiksberg Division 

Note: Inskription: 31-3-1915 
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Format: Ø 26 mm, GT 2,1 mm, BB 26 mm 
Note: Svarer i udseende til de tidlige divisions-
fortjenstmedaljer. Eneste kendte medalje med 
”kokarde”bånd 

Note: Inskription: Sommerlejren paa Bornholm 
                                               1921 

 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 26 mm 
Note: Muligvis Divisionsfortjentsmedalje, se 
ovenfor, men tidsmæssigt passer den ikke 
umiddelbart med udseende af de nye medaljer, 
der kom i 1926/29. Muligt DDP bronzemedalje 

Note: Inskription: Svinkløv Divisionslejr 15-7-1929 
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Format: 38 x 28 mm, GT 3 mm 
Note: Tvivlsomt om det er en medalje. Fremstår 
dog meget professionelt udført. 

Note: Ingen inskription 

 

 

 

Format: 17x12 mm 
Note: Muligvis et hæderstegn. Minder meget om 
civilnål, men er udført i 14 karat guld 

Note: Mærkning: 585 (= 14 karat guld) 
Nålefæste 
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Format: Ø 21 mm, GT 0,5 mm, BB 26 mm 
Note: ”Spange” med inskription ”Roskilde” 

Note: Ingen inskription 

 

  

Format: Ø 25 mm, GT 1,9 mm, BB 12 mm 
Note: Handelstroppen ”Merkur” Randers. 
Tildelt Svend Jørgensen i 1926. Findes kun i et eksp 

Note: Ingen inskription 
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Format: 73,8x52,3 mm, GT 2,5 mm, BB 25 mm 
Note: Formentlig ”20 års medalje” tildelt 
spejderchef Elisabeth Flagstad i 1937. 
Består af 20 et-års-stjerner hæftet på en plade 

Note: Inskription: 2/10-37, Ingse, Svigermor, 
Hønen, Ida 

 

  

Format: 15,5x14 mm, GT 0,9 mm, BB 9 mm 
Note: Usikkert om det er en hædersbevisning, men 
da den er lavet i ægte sølv, kunne det være 
tilfældet 

Note: Mærkning: 980S, FSH, OCK 
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Det Danske Pigepejderkorps (1910-1973) 
 

Fra begyndelsen var pigespejderne en del af DDDS. Således fik de i 1914 186 deres egen division, 

Pigespejderdivisionen, i DDDS. Og allerede i 1916 187 fik pigerne deres egen Spejderchef. 

Hvornår DDP som sådan var at definere som eget korps er et åbent spørgsmål, og en glidende 

overgang. I 1917 udgik pigerne således af drengenes bestyrelse og oprettede et sidestillet udvalg 

og i 1918 fik pigerne egen bestyrelse og endelig i 1921 afholdt DDP for første gang sit eget 

Korpsrådsmøde.  

Første selvstændige regelsæt for DDP udkommer med Haandbog for DDP i 1922, og det 

vurderes, at der også i forbindelse med dette første Korpsrådsmøde blev besluttet, at lave egne 

dekorationer.  

De tidligste egne medaljer er således fra 1921 (se fx nedenfor sølvmedalje fra 7/8 1921). 

Som følge heraf var der i de tidlige år sammenfald på en række punkter fsva uniformering mv, 

herunder også dekorationer. Jeg vil derfor vedr. de tidlige dekorationer i et vist omfang henvise 

til, hvad der er anført under DDDS (1909-1973). Dette gælder fx Matabelemedaljer, Spansk 

Syge, Kartoffelkampagne mv. 

Generelt er der intet anført i reglementer mv om hvordan dekorationerne skulle bæres, men af 

samtidige fotos kan det ses, at flere (alle?) bæres på venstre side af brystet. 

 

  

Spejderchef Elisabeth Flagstad (1923-38) ved DDP’s 
jubilæumsfest i 1935. Sølvulv (?), Sølvmedalje (?), 
Sølvkors (?), Bronzemedalje (?) 

F.v: Spejderchef Hanna Lund (1938-59) Sølvulv 
(1935), Sølvkors (?), Sølvmedalje (1922) og 
souschef Märta Stjernswärd (1938-53) Sølvulv 
(1940), Sølvmedalje (?) Sølvkors (?) 

 
186 Under Liljemærket, nr. 11, juni 1914 
187 Kundgørelse for Spejderkorpset, nr. 1, juli 1916 
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Sølvulven 

 

Ifølge DDP’s Æresrulle mv. blev der i perioden fra 1912 til 1950 uddelt 13 sølvulve. Oversigt 

over modtagere er indsat som bilag i Appendix bagerst i artiklen. Listen er startet i 1952 og 

udfærdiget på baggrund af tidligere lister.  

Det fremgår af DDP’s blade gennem tiden 188, at man ikke har haft styr på tildelinger af 

hædersbevisninger, da man har efterlyst modtagere af disse til brug for netop oversigter. Det er 

derfor ret sikkert, at listen ikke er fuldstændig. Fx fremgår det ikke af listen, at Lady BP fik 

Sølvulven i 1924! 

Allerede fra de første optegnelser er Sølvulven omtalt som den fornemste hædersbevisning. Den 

blev uddelt en gang om året til den spejder, der ”i årets løb havde udmærket sig særligt i 

patrouilletjenesten”. Sølvulven blev uddelt af Spejderchefen efter Distriktschefernes indstilling 189.  

Det skal bemærkes, at bogen fra august 1910 blev skrevet på et tidspunkt, hvor DDDS ikke 

formelt var stiftet endnu (og den første pigespejderpatrulje ikke var oprettet, 10/10-10), og at 

mange af beskrivelserne, herunder illustrationer, var direkte kopieret fra BP’s Scouting for Boys, 

hvorfor det ikke nødvendigvis kan læses som et udtryk for den gældende tilstand. Eksempelvis 

eksisterede der hverken Spejderchef eller Distriktschefer… 

Senere beskrives det, at Sølvulven tildeles for ”særlig fortjenstfuld Spejdervirksomhed” 190. 

Sølvulven er i hvert fald udkommet i to udgaver. Hvornår skiftet præcist sker er usikkert. Som 

anført under DDDS (1909-1973) vurderes det, at skiftet er sket efter maj 1926, men før 1930. 

Dvs på et tidspunkt, hvor DDP formelt set er oprettet som selvstændigt korps. Der henvises her 

generelt til bemærkninger ovenfor under DDDS (1909-1973). 

Sølvulven blev båret i et bånd om halsen. 

Første gang båndet omtales, beskrives det som lyseblåt 191. 

I 1914 beskrives båndet som mørkegrønt silkebånd med gul stribe i midten og ulven beskrives 

som ”ulv i hel figur” 192.  

I 1916 193 beskrives båndet så som mørkegrønt, hvidbræmmet silkebånd. I det første år er der 

ingen tvivl om, at Sølvulven var fælles for drenge- og pigespejderne. Som det fremgår af listen, 

er det formentlig alene få personer, der har fået denne tidlige udgave af Sølvulven. 

I 1922 ændres båndfarven til hvidbræmmet, rødt bånd 194, ligesom Sølvulven også betegnes som 

”Sølvliljen”. Hvad dette præcist dækker over, er uvist. Det anføres, at den er det højeste 

 
188 Pigespejderne, okt. 1937 
189 Patrouilleøvelser for Drenge, 1910 
190 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, 1912/13? 
191 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, 1912/13? og Phila-Spejd, nr. 169 
192 Foreløbigt Udrustnings- og Påklædningsreglement, Spejderliljen nr. 5, 1914 
193 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
194 Haandbog for DDP, 1922 
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udmærkelsestegn, der i almindelighed kun tildeles aktive førere, der har en ”lang, fortjenstfuld 

arbejdstid bag sig”.  

Det formodes, at Sølvulven på dette tidspunkt fortsat er 1. udgaven, men generelt var der ikke 

mange pigespejdere, der fik Sølvulven. I tiden fra 1922 til 1930 (hvor 2. udgaven i hvert fald er 

indført hos drengene) har Lady BP fået sølvulven tildelt af pigespejderne i 1924 og på et ukendt 

tidspunkt også Elisabeth Flagstad. Der bør således umiddelbart alene findes enkelte eksemplarer 

af 1. udgaven med rødt/hvidt bånd. 

 

 

Naka Haugwitz og Spejderchef Elisabeth Flagstad i 
1938. Spejderchefen bærer 1. udgaven af sølvulven 
tilsyneladende i det rød/hvide bånd. Desværre fremgår 
det ikke af DDP’s Æresrulle, hvornår hun har fået den 
tildelt. 

 

I 1949/1950 erstattes Sølvulven af en ny medalje kaldet et Sct. Georgsmærke eller blot Sct. 

Georg, se nedenfor 195.  

 
195 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
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Format: 25x53 mm, BB 27 mm 
Note: 1. udgave. 1910- ~ 1926/30 

 

Note: ”Bagside”.  
Båndet er grønt/hvidt som bestemt i 1916 

 

 

 

  

Format: 34x66 mm, BB 28 mm 
Note: 2. udgaven. 1926/30-1949/50 

Note: 

 

  



113 
 

Sct. Georg 

 

I 1949/1950 erstattes Sølvulven af en ny medalje kaldet et Sct. Georgsmærke 196, senere bare 

benævnt Sct. Georg 197 eller Sct. Georg hæderstegnet 198.  

Hæderstegnet udgik i 1970 199. 

Sct. Georg er ifølge DDP’s Æresrulle tildelt 13 personer fra 1954 til 1969. En liste med 

modtagere er indsat bagerst i artiklen. Listen er ikke komplet, eksempelvis fremgår Spejderchef 

Hanna Lund ikke af listen, trods det af nedenstående billede tydeligt fremgår, at hun har 

hæderstegnet. Muligvis er der tale om, at tidligere tildelte Sølvulve, kunne ombyttes til Sct. 

Georgsmærket.  

Hæderstegnet og kriterierne for tildeling er ikke beskrevet nogen steder. 

Mærkningen FHE A/S er Sølvmærkning for Willy Paldan/Fritz Heimbürgers Eftf. i perioden 

1955-2000. 

Mærkningen OCK er Sølvmærkning for Oluf Christian Kundby i perioden 1962-2010. 

Der formodes således være yderligere mindst en producent af de første medaljer, eftersom første 

Sct. Georg som anført blev uddelt i 1954. Imidlertid kan sølvmærkningen åbenbart ikke tages 

fuldstændig for pålydende, da fx Fromses Sct. Georgsmærke er tildelt i 1960, uagtet at det er 

mærket med OCK (= 1962-). 

 

 

 

 
196 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
197 Love og Bestemmelser for DDP, 1955 
198 Love og Bestemmelser for DDP, 1964 
199 DDP Førerblad, april 1971 (beretning om 1970) 

 

Spejderchef Hanna Lund med Sct. 
Georgsmærket 
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Format: 36x29 mm, GT 1,9 mm, BB 16 mm 
Note: Variant # 1. Sølv. 1949/50-1970 

Note: Mærkning: FHE A/S OCK 830S 
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Format: 36x29 mm, GT 1,9 mm, BB 16 mm 
Note: Variant # 2. Sølv. 1949/50-1970 
Tildelt “Fromse” i 1960 

Note: Mærkning: 830S Heimbürger OCK 

 

  

Note: Variant # 1. Mærkning: FHE A/S OCK 830S Note: Variant # 2. Mærkning: 830S Heimbürger 
OCK 
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Der er flere tydelige forskelle i sølvarbejdet mellem variant # 1 og # 2. Her er kun vist nogle 

enkelte af de mere markante.  

 

 

 

 

 

Variant # 1 Variant # 2 
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Fortjenstkorset 

 

Blev indført i 1914 som ny dekoration med ”rang” lige efter Sølvulven og før Fortjenstmedaljen. 

Fortjenstkorset blev ”tildelt som Korpsanerkendelse til veltjente Ledere” 200. 

Fortjenstkorset blev i 1914 beskrevet som ” Malteserkors med en lilje i midten” båret i grønt 

bånd med gule striber langs randen. Senere på året ændres det til ”grønt bånd med gul stribe 

[ental] langs randen” 201. Fortjenstkorset kendes ikke umiddelbart med dette bånd. 

Allerede i 1916 er båndet ændret til mørkegrønt, hvidbræmmet silkebånd 202. Medaljen er på dette 

tidspunkt helt sikkert identisk med den, der er beskrevet ovenfor under DDDS (1909-1973) og 

der henvises i det hele til, hvad der er anført ovenfor. 

Udover den allerførste beskrivelse i 1914 er Korsets udseende (for- og bagside) ikke beskrevet 

eller illustreret.  

Det vurderes, at Fortjenstkorset afløses af Sølvkorset i 1922, se nedenfor. 

 

Sølvkorset for Livredning 

Bronzekorset for Livredning 

 

Fsva disse to medaljer henvises i det hele til, hvad der er anført ovenfor under DDDS (1909-

1973). Det vurderes, at de to livredningskors afløses af Sølvkorset (for Livredning) i 1922, se 

nedenfor. 

 

Sølvkorset (”For livredning”) 

 

På et tidspunkt forud for 1920 indfører DDP Sølvkorset, men det er første 

gang omtalt i 1922 203. Sølvkorset anføres at blive båret i hvidbræmmet, 

rødt bånd og gives af bestyrelsen eller Spejderchefen. Sølvkorset illustrerer 

en artikel i ”Tidens Kvinder” om pigespejderne i januar 1922. Det viste 

Sølvkors har en båndfarve med 5 striber, der ikke kendes fra andre 

illustrationer eller medaljer.  

I tilfælde af Livredning med fare for eget liv gives Sølvkorset, med 

indgravering på bagsiden ”For Livredning”. For Livredning uden fare for 

eget liv gives i almindelighed Sølvmedaljen (se nedenfor). 

 
200 Foreløbigt Udrustnings- og Paaklædningsreglement, Spejderliljen, maj 1914 
201 Uniformsreglement, Spejderliljen, sept. 1914 
202 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
203 Haandbog for DDP, 1922 

Tidens Kvinder, jan. 1922 
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I perioden fra 1922 til 1953 er der ifølge DDP’s Æresrulle uddelt 41 Sølvkors, heraf 7 for 

Livredning204. Som ovenfor anført vurderes denne liste dog ikke at være komplet. Eksempelvis 

har jeg i denne oversigt to sølvkors, der ikke umiddelbart fremgår af listen. Listen med 

modtagere er indsat i Appendix bagerst i artiklen. 

Sølvkorset blev, som øvrige medaljer i 1922, kun tildelt ”aktive spejdere, der ved en eller anden 

lejlighed eller ved stadig flid og dygtighed fortjener at fremhæves”205. 

I 1931 ændres korpsets emblem fra lilje til trekløver, hvilket også giver sig udslag i 

dekorationerne 206. Der kendes i den periode Sølvkors med stor og lille kløver. Det vurderes ud 

fra indgraveringerne, at de ældste Sølvkors er med stor kløver, og at skiftet fra stor til lille kløver 

sker i løbet af starten af 2. Verdenskrig, men med et vist overlap.  

I 1949/1950 sker der en fundamental ændring af DDP’s udmærkelsestegn, og det besluttes, at 

Sølvkorset fremover alene gives for livredning 207. Det ”almindelige” Sølvkors afløses af 

Guldmedaljen. 

Sølvkorset for livredning er fortsat nævnt i 1955 208 men er ikke med i 1964 209, hvorfor det er 

udgået i den mellemliggende periode. Det sidste Sølvkors (for livredning) blev ifølge Æresrullen 

uddelt i 1953. 

Mærkningen FSH er Sølvmærkningen for Fritz S.C. Heimbürger i perioden 1898 til 1948. 

Mærkningen Heimbürger er Sølvmærkningen for Fritz S. Heimbürger i perioden 1925 til 1948. 

 

Oversigt over ændringer via reglementer mv. 

1922 (Haandbog for DDP) Sølvkorset (hvidbræmmet rødt bånd) (hvis for livredning med fare: 
indgraveres på bagsiden ”For livredning”) 

1931 (Pigespejderne marts) Korpsets emblem ændres fra lilje til trekløver 

1932 (Haandbog for DDP) Sølvkorset (hvis for livredning med fare: indgraveres på bagsiden ”For 
livredning”) 

1937 (Haandbog for DDP) Sølvkorset (hvis for livredning med fare: indgraveres på bagsiden ”For 
livredning”) 

1950 (Førerblad, juni – 
”året der gik” dvs vedr. 
1949) 

Sølvkorset gives kun for livredning 

1955 (Love og best.) Sølvkors (livredning) 

 

 
204 DDP’s Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
205 Haandbog for DDP, 1922 
206 Pigespejderne, marts 1931 
207 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
208 Love og bestemmelser, 1955 
209 Love og bestemmelser, 1964 
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Format: 25x25 mm, GT 0,9 mm 
Note: Variant # 1a. Sølv. Lilje. 1922-1931 
 

Note: Inskription: Aldrig giv tabt, 10/1 1920 
Mærkning: FSH 820S (muligt 830S) 

 

 

  

Format: 25x25 mm, GT 1,1 mm, BB28 mm 
Note: Variant # 1. Sølv. Lilje. 1922-1931 
Tildelt Ellen From Petersen (Fromse) 

Note: Inskription: For trofast Arbejde, 19.7.25 
Mærkning: 830S Heimbürger 
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Format: 25x25 mm, GT 1,1 mm, BB28 mm 
Note: Variant # 2. Sølv. Lilje. 1922-1931 
Tildelt for livredning 

Note: Inskription: For Livredning 1930. 
Mærkning: FSH 830S 

 

  

Note: Variant # 1: Mærkning: 830S Heimbürger Note: Variant # 2: Mærkning: FSH 830S 
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Format: 25x25 mm, GT 1,3 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 3. Sølv. Stor kløver. 1931-1950 

Note: Inskription: For trofast Arbejde 23-4-38 
Mærkning: FSH 830S  

 

  

Format: 25x25 mm, GT 1,3 mm 
Note: Variant # 4. Krigsudgave. Malet zink.          
Stor kløver. 1931-1950 

Note: Ingen inskription 
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Format: 25x25 mm, GT ?, BB 29 mm 
Note: Variant # 5. Sølv. Lille kløver. 1931-1950 

Note: Inskription: 10-10-40 
Mærkning: FSH 830S (Sølv) 

 

 

 
 

Format: 25x25 mm, GT 1,5 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 6. Krigsudgave. Zink. Lille Kløver. 
1931-1950 

Note: Inskription: For godt & trofast arbejde  
                                 25/4 45 
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Format: 25x25 mm, GT 1,0 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 7. Sølv. Lille Kløver. 1931-1950 

Note: Inskription: 22-2-46 
Mærkning: FSH 830S 

 

 

  

Note: Variant # 3, 5 og 7: Mærkning: FSH 830S  
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Guldmedalje 

 

I 1949/1950 sker der en fundamental ændring af DDP’s udmærkelsestegn, og Sølvkorset udgår og 

i stedet indføres en ”Guld”medalje i en miniatureudgave 210. Medaljen er dog ikke lavet af guld, 

end ikke af forgyldt sølv… 

Guldmedaljen synes at udgå senest i 1964, hvor medaljen ikke længere er nævnt i Love og 

bestemmelser 211. Efter DDP’s Æresrulle blev sidste Guldmedalje uddelt i 1962. I alt uddeles der 

efter Æresrullen 9 Guldmedaljer i perioden 1951-1962. Listen vurderes ikke at være komplet, fx 

fremgår den viste medalje ikke af listen. Listen over modtagere er indsat i Appendix bagerst i 

oversigten. 

 

  

Format: Ø 19 mm, GT 1,6 mm, BB 16 mm 
Note: Guldmedalje. 1949/50-1962 

Note: Inskription: 3-1-60 

 

 

  

 
210 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
211 Love og bestemmelser, 1964 
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Sølvmedalje for Førere 

Sølvmedalje 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en ”Sølvmedalje for Førere” 212. Drengene har på samme 

tidspunkt ”Fortjenstmedaljen” i sølv. Begge medaljer anføres at være med grønt bånd. Om det 

reelt er samme medalje, vides ikke, men det er påfaldende, at de to reglementer ikke bruger 

samme betegnelse. Alle øvrige dekorationer er identiske i de to reglementer. 

Som nævnt ovenfor under DDDS (1909-1973) kendes denne Fortjenstmedalje ikke, og kriterierne 

for tildeling er heller ikke nævnt.  

Fsva DDP viderefører man imidlertid en Sølvmedalje, der således er nævnt i 1922 213, dog nu i 

hvidbræmmet, rødt bånd (hvilket gjorde sig gældende for alle det nye korps’ medaljer).  

Kriterierne for tildeling er ikke nævnt, bortset fra at den i almindelighed gives for livredning uden 

fare og som øvrige medaljer i 1922, kun tildelt ”aktive spejdere, der ved en eller anden lejlighed 

eller ved stadig flid og dygtighed fortjener at fremhæves”. 

Medaljen er med indgraveret lilje, der på dette tidspunkt var korpsets emblem. Selve medaljen 

var den standardmedalje, som er beskrevet ovenfor under DDDS (1909-1973) Divisions-

fortjenstmedalje. Umiddelbart kendes kun en type lilje indgraveret, men dog flere forskellige 

typer laurbærkrans. 

I 1931 ændres korpsets emblem fra lilje til trekløver, hvilket også giver sig udslag i 

dekorationerne 214. Der kendes fra den periode Sølvmedaljer med indgraveret kløver i samme 

standardmedalje med laurbær/egeløvskrans som tidligere.  

På et tidspunkt ændres medaljen til at komme med en støbt kløver i stedet for indgraveret.  

I perioden frem til 1949/50 kendes Sølvmedaljen i en række varianter, uden at det i reglementer 

mv er angivet, hvad forskellen (om nogen) er. Medaljerne kendes således med og uden ”Vær 

Beredt” bånd, og med åben og lukket egeløvskrans. Endvidere kendes en bronzeudgave, hvor 

kløveren (med Vær Beredt) ikke er støbt, men monteret på medaljen. 

En mulig forklaring kan søges i, at også Sølvmedaljen kom i en ”krigsudgave” i zink under 2. 

Verdenskrig. Det er sandsynligt, at denne zinkmedalje har kunne ombyttes efter krigen med en 

rigtig sølvmedalje, men med den oprindelige inskription. 

Ved at sammenholde kendte Bronze- og Sølvmedaljer tyder det på, at skiftet fra graveret kløver 

til støbt kløver sker ca. 1938, med det forbehold, der fremgår nedenfor, at de efterfølgende støbte 

varianter kommer tidsmæssigt sideløbende…  

Selvom medaljen hedder Sølvmedaljen, kendes det kun til en enkelt af de mange varianter, der 

faktisk er i ægte sølv!  

 
212 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
213 Haandbog for DDP, 1922 
214 Pigespejderne, marts 1931 
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Mærkningen FSH er Sølvmærkningen for Fritz S.C. Heimbürger i perioden 1898 til 1948. 

I 1949/1950 sker der en fundamental ændring af DDP’s udmærkelsestegn, og Sølvmedaljen 

kommer herefter i en miniatureudgave 215. 

I tiden efter 1956 blev det besluttet at Sølvmedaljen også kunne uddeles af Distriktcheferne og af 

lederne af arbejdsgrenene 216. 

Medaljen synes at udgå senest i 1964, hvor medaljen ikke længere er nævnt i Love og 

bestemmelser. Efter DDP’s Æresrulle blev sidste sølvmedalje uddelt i 1961 (bronze- og 

guldmedalje sidste gang uddelt i 1962). 

Ifølge Æresrullen er der uddelt i alt 137 Sølvmedaljer 217. Listen vurderes ikke at være komplet. 

 

? ? 

Format: ? 
Note: Variant # 1. 1916-1921(22) 

Note: 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT ca. 2,2 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 2. Stor lilje. 1921(22)-1931 

Note: Inskription: Brahetrolleborg 7-8-1921 

 
215 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
216 DDP Førerblad, marts 1956 
217 DDP Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 3. Stor lilje. 1921(22)-1931. Variant 
båndfarve 

Note: Inskription: For arbejde i Korpset 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,3 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 1. Indgraveret kløver, uden bånd. 
1931-49/50 
Kendes med inskription fra 1933 

Note: Inskription: For godt Tropsarbejde 

 



128 
 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,0 mm, BB 30 mm 
Note: Variant # 2. Støbt kløver, uden bånd. Åben 
krans. 1931-49/50. Kendes med inskription 23/4 
1938 

Note: Inskription: 10-10-40  
 

 

  

Format: Ø 27 mm, GT 2,4 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 3. Krigsudgave. Zink. Støbt kløver, 
uden bånd, åben krans. 1931-49/50 
 

Note: Inskription: 1-1-1945 
Kendes også med inskription fra 23/4-43 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,7 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 4. Krigsudgave. Zink. Støbt kløver, 
uden bånd, åben krans. 1931-49/50 
Variant båndfarve 

Note: Inskription: 17.1.1950 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT 3,0 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 5. Støbt kløver, uden bånd. Lukket 
krans.  
1931-49/50. Variant båndfarve 

Note: Inskription: For godt og trofast Arbejde  
                                10-11-1947 
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Variant # 2. Kløver – åben krans Variant # 5. Kløver – lukket krans 
 

 

 

Format: Ø 29 mm, GT 2,5 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 6. Ægte sølv. Støbt kløver, med 
bånd. Lukket krans. 1931-49/50. 

Note: Inskription: For godt Arbejde 22.11.47. 
Bemærk tidsmæssigt sammenfald med variant # 5 
og før variant # 4 

 

 

 

Note: Variant # 6. Ægte sølv Note: Variant # 6. Mærkning: FSH 925S 
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Format: Ø 29 mm, GT 3,0 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 7. Støbt kløver, uden bånd. Lukket 
krans. 1931-49/50 

Note: Inskription: For godt arbejde 15.10.49.  
Bemærk datering efter variant # 7, selvom den er 
uden bånd ligesom variant # 2 og 5  

 

  

Format: Ø 19 mm, GT 1,6 mm, BB 15 mm 
Note: Miniature fra 1949/50 til 1964 (1961) 

Note: Ingen inskription 
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Bronzemedalje 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en ”Divisionsfortjenstmedalje” i bronze 218. Medaljen blev 

båret i blåt bånd. Bemærkninger vedr. denne medalje– se ovenfor under DDDS (1909-1973) og 

umiddelbart nedenfor vedr. DDP - Pigespejderdivisionen. 

I 1922 viderefører/indfører DDP imidlertid en Bronzemedalje 219, dog nu i hvidbræmmet, rødt 

bånd (hvilket gjorde sig gældende for alle det nye korps’ medaljer). Kriterierne for tildeling er 

ikke nævnt, men den kan som eneste medalje tildeles af Divisionschefen (samt af Spejderchefen 

og bestyrelsen), hvorfor den minder om den tidligere Divisionsfortjenstmedalje. 

Medaljen er med indgraveret lilje, der på dette tidspunkt var korpsets emblem. Selve medaljen 

var den standardmedalje, som er beskrevet ovenfor under DDDS (1909-1973) Divisions-

fortjenstmedalje. 

I 1931 ændres korpsets emblem fra lilje til trekløver, hvilket også giver sig udslag i 

dekorationerne 220. Der kendes i den periode Bronzemedaljer med indgraveret kløver i samme 

standardmedalje med laurbærkrans som tidligere.  

På et tidspunkt ændres medaljen til at komme med en støbt kløver i stedet for indgraveret.  

I perioden frem til 1949/50 kendes Bronzemedaljen i en række varianter, som beskrevet ovenfor 

vedr. Sølvmedaljen. Medaljerne kendes således med og uden ”Vær Beredt” bånd, og med åben 

og lukket egeløvkrans. Endvidere kendes en udgave, hvor kløveren (med Vær Beredt) ikke er 

støbt, men monteret på medaljen. 

Ved at sammenholde kendte Bronze- og Sølvmedaljer tyder det på, at skiftet fra graveret kløver 

til støbt kløver sker ca. 1938, med det forbehold, der fremgår nedenfor, at de efterfølgende støbte 

varianter kommer tidsmæssigt sideløbende…  

I 1949/1950 sker der en fundamental ændring af DDP’s udmærkelsestegn, og Bronzemedaljen 

kommer herefter i en miniatureudgave 221. 

I 1955 fremgår det, at Bronzemedaljen alene uddeles af divisionscheferne 222. 

Medaljen synes at udgå senest i 1964, hvor medaljen ikke længere er nævnt i Love og 

bestemmelser. Efter DDP’s Æresrulle blev sidste Bronzemedalje uddelt i 1962. 

Ifølge Æresrullen er der uddelt i alt 261 Bronzemedaljer 223. Listen vurderes ikke at være 

komplet. 

 

 
218 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
219 Haandbog for DDP, 1922 
220 Pigespejderne, marts 1931 
221 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
222 Love og bestemmelser, 1955 
223 DDP Æresrulle, DDS Spejdermuseum 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,2 mm, BB 24 mm 
Note: Variant # 1. Graveret lilje. 1921(22)-1931. 
Bemærk båndfarve 

Note: Inskription: For godt Arbejde 16/1-1927 

 

  

Format: Ø 26 mm, GT ca. 1,5 mm, BB 25 mm 
Note: Variant # 2. Graveret lilje. 1921(22)-1931. 
Variant båndfarve (afbleget rød/hvid).  

Note: Inskription: For trofast Arbejde 26/2-1928 

 



134 
 

  

Format: Ø 27 mm, GT ca. 2 mm, BB 28 mm 
Note: Variant # 3. Graveret kløver. 1931-? 

Note: Inskription: For godt arbejde 1932 

 

 

  

Format:  Ø 27 mm, GT 2 mm, 29 mm 
Note: Variant # 4. Støbt kløver, uden bånd. Åben 
krans. (1931) -1949/50 

Note: Inskription: For godt Tropsarbejde 23-4-41 
(Kendes med inskription fra 1938) 
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Format:  Ø 27 mm, GT 2,1 mm, 25 mm 
Note: Variant # 4a. Støbt kløver, uden bånd. Åben 
krans. (1931) -1949/50. Variant båndfarve 

Note: Ingen inskription 

 

 

 

 

Format: Ø 29 mm, GT 2,8 mm, BB 27 mm 
Note: Variant # 5. Støbt kløver, uden bånd. Lukket 
krans.  
1931-49/50 

Note: Inskription: For godt arbejde 20-4-1947. 
(medaljen er i bronze trods affotograferingen) 
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Note: Variant # 4: Åben krans Note: Variant # 5 og 6: Lukket krans 
 

  

Format: Ø 29 mm, GT 3,0 mm, BB 26 mm 
Note: Variant # 6. Støbt kløver, uden bånd. Lukket 
krans. 1931-49/50. Variant båndfarve 

Note: Ingen inskription 
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Format: Ø 27 mm, GT ca. 1,5 mm, BB 29 mm 
Note: Variant # 7. ”Påsat” kløver, med bånd. Åben 
krans. 1931-49/50.  

Note: Ingen inskription 
 

 

  

Format: Ø 29 mm, GT ca. 2 mm, BB 29 mm 
Note: Variant # 8. Støbt kløver, med bånd. Lukket 
krans. 1931-49/50.  

Note: Ingen inskription 
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Note: Variant # 7. ”Påsat” kløver. Bemærk at den 
ikke er centreret i kransen 

Note: Variant # 8. Støbt kløver. Bemærk at den er 
centreret i kransen 

 

 

  

Format: Ø 19 mm, GT 1,5 mm, 16 mm 
Note: miniature. 1949/50-1964(62) 

Note: Inskription: 11/4-1953 
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Divisionsfortjenstmedaljen 

 

I 1916 har pigerne (ligesom drengespejderne) i deres reglement en ”Divisionsfortjenstmedalje” i 

bronze 224. Medaljen blev båret i blåt bånd, medmindre den blev givet til udlændinge, hvor den 

var i ”Dannebrogsfarvet” bånd. Medaljen må imidlertid være kommet tidligere, da den nedenfor 

viste medalje er fra 1915. 

På dette tidspunkt var pigespejderne en del af DDDS. Den 14. maj 1914 blev pigespejderne 

samlet i en landsdækkende ”Pigespejderdivision” (ligesom der i øvrigt også blev oprettet en 

Søspejderdivision og en KFUM-Spejderdivision) 225. 

Formentlig 3/8 1915 blev der oprettet en ”Jysk Pigespejderdivision” 226 og 1. september 1916 

blev den sjællandske Pigespejderdivision delt i en Københavns Division og 1. Sjællandske 

Division 227. Den viste medalje er således fra tidspunktet, hvor der kun var en pigedivision. 

I 1922, da Pigespejderne er blevet et selvstændigt korps, er denne medalje udgået, og i et vist 

omfang erstattet af den ovenfor nævnte Bronzemedalje 228. 

Bemærkninger i øvrigt vedr. Divisionsfortjenstmedaljen – se ovenfor under DDDS (1909-1973). 

 
 

 

Format: Ø 26 mm, GT 2,1 mm, BB 26 mm 
Note: Stor lilje. Blåt bånd. 1914-1922 
Se i øvrigt ovenfor under DDDS.  

Note: Inskription: Pigespeider Divisionen.  
                                8-15 juli-1915 

 

 
224 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
225 Under Liljemærket, nr. 11, 1. juni 1914 
226 Under Liljemærket, nr. 13, 1. sept. 1915 
227 Kundgørelse nr. 2, 1. aug. 1916 
228 Haandbog for DDP, 1922 
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Format: Ø 27 mm, GT 2,6 mm, BB 27 mm 
Note: Muligvis divisionsfortjenstmedalje. 1914-
1922. Dannebrogsfarvet bånd? 

Note: Inskription: Speiderlejren Taaning 1919 
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Medaljen for behjertet dåd 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en Medalje for behjertet Daad 229. Medaljen blev båret i 

hvidt bånd. Bemærkninger vedr. denne medalje – se ovenfor under DDDS (1909-1973). 

Medaljen udgår senest i 1922 230. 

 

Dyrebeskyttelsesmedaljen 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement den af Dyrenes Beskyttelse indstiftede Dyrebeskyttelses-

medalje 231. Medaljen blev båret i hvidt og rødt bånd. Bemærkninger vedr. denne medalje – se 

ovenfor under DDDS (1909-1973). 

Medaljen udgår senest i 1922 232. 

 

Korpsmedaljer til specielle anledninger 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en bestemmelse om Korpsmedaljer til specielle anledninger 
233. Medaljen blev båret i mørkegrønt bånd. Bemærkninger vedr. denne medalje – se ovenfor 

under DDDS (1909-1973). 

Medaljetypen udgår senest i 1922 234. 

 

Korps-Matabelemedaljer 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en bestemmelse om Korps-Matabelemedaljer 235. Medaljerne 

blev båret i gult bånd. Bemærkninger vedr. disse medaljer – se ovenfor under DDDS (1909-

1973). 

Medaljetypen udgår senest i 1922 236. 

 

 
229 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
230 Haandbog for DDP, 1922 
231 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
232 Haandbog for DDP, 1922 
233 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
234 Haandbog for DDP, 1922 
235 Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Pigespejderne), sept. 1916 
236 Haandbog for DDP, 1922 
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Æresmedlemmer 

 

I 1916 har pigerne i deres reglement en bestemmelse om Æresmedlemmer 237. Bemærkninger 

vedr. disse dekorationer – se ovenfor under DDDS (1909-1973). 

Medaljetypen udgår senest i 1922 238. 

 

Korpsets æresnål 

 

I 1922 indføres Korpsets Æresnål, der gives til ”personer udenfor korpset, der på en særlig måde 

har hjulpet korpset, division eller trop” 239. 

Æresnålen beskrives som en Tropsførernål i rød og hvid emalje. Hvordan nålen har set ud, vides 

ikke. 

I 1931 ændres korpsets emblem fra lilje til trekløver, hvilket også giver sig udslag i 

dekorationerne 240. 

I 1932 beskrives Æresnålen som et trekløver i grøn emalje 241. Også denne nåls udseende er 

ukendt. 

Nålen beskrives frem til sammenslutningen med DDDS i 1973 fortsat som en kløvernål i grøn 

emalje. Fra 1970 er denne Æresnål den eneste, der kan uddeles 242. Nålen ses typisk givet til 

Tropsrådsmedlemmer. 

I 1949/1950 sker der en fundamental ændring af DDP’s udmærkelsestegn, og medaljerne kommer 

nu i et mindre format 243. Om det også gælder Ærestegnet vides ikke. 

I 1955 udvides kredsen for modtagere af Æresnålen, idet den nu kan tildeles civile, samt 

medlemmer af andre ungdomsorganisationer 244.  

De sidste Æresnåle uddeles i 1973 (dvs. faktisk efter Sammenslutningen), hvor ikke færre end 19 

personer får Æresnålen (incl. den senere overborgmester Egon Weidekamp). 

Mærkningen FHE A/S er (Sølv)mærkning for Willy Paldan/Fritz Heimbürgers Eftf. i perioden 

1955-2000. 

Mærkningen Kundby er mærkning for firmaet Oluf Christian Kundby. Perioden er ukendt 

 

 
237 Haandbog for DDP, 1922 
238 Haandbog for DDP, 1922 
239 Haandbog for DDP, 1922 
240 Pigespejderne, marts 1931 
241 Haandbog for DDP, 1932 
242 DDP Førerblad, april 1971, (om året der er gået, dvs 1970) 
243 DDP Førerblad, juni 1950, ”Året der gik”, dvs vedr. 1949 
244 Love og bestemmelser, 1955 
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? ? 

Format:  
Note: Lilje 1922-1931 

 

 

? ? 

Format:  
Note: Variant # 1. Kløver 1931 - ? 

 

 

  

Format: 15x11 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 2. ?-1973 

Note: Mærkning: FHE A/S.  
Knaphulsfæste 
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Format: 15x11 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 3. ? - 1973 

Note: Mærkning: Kundby.  
Knaphulsfæste 
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5- og 10-års Førernål 

 

Allerede i 1928 efterspurgte en spejder i pigespejderbladet, at der blev lavet et hæderstegn til 

førere, svarende til drengespejdernes 10-års lilje 245. Dette ses dog ikke at være blevet til noget. 

Først i 1962 blev det besluttet at indføre ”et lille mærke til uniformen, som tegn på at man har 

været fører i en årrække” 246. Mærket blev en grøn trekløver for 5 års og hvid for 10 års 

førertjeneste. Samtidig blev det lagt op til overvejelse, om de nye mærker skulle afløse nogle af 

medaljerne. Dette er højst tænkeligt sket, da de sidste bronze-, sølv- og guldmedaljer som nævnt 

ovenfor netop er uddelt senest i 1962. 

I 1964 bemærkes det, at Førernålen må anvendes som civilnål af dem, der har modtaget den, hvis 

de har lyst 247. 

I 1965 anføres det, at der er tale om aktiv førergerning, og at den regnes fra udnævnelse til fører 

eller assistent 248. 

Først i 1968 indføres Førernålene i love og bestemmelser under punktet ”Udmærkelser” 249. 

I 1970 erstatter betegnelsen ”leder” ”fører” i DDP, hvilket naturligt nok også må have betydning 

for de hæderstegn, som knytter sig til det 250. Alligevel fremgår den gamle betegnelse i 

Pigespejderdepotets sommerprisliste 1970. 

I 1970 udgår hæderstegnet Sct. Georg, mens Æresnålen bibeholdes. Imidlertid nævnes der samme 

sted intet om hvad der sker med Leder(fører)nålen 251, men det formodes, at den bibeholdes helt 

frem til Sammenslutningen i 1973. 

Mærkningen Heimbürger er mærkning for firmaet Fritz S. Heimbürger. 

 

 
245 Pigespejderne, aug. 1928 
246 DDP Førerblad, maj 1962 
247 DDP Førerblad, sept. 1964 
248 Uniformsreglement, 1965 
249 Ændringer og tilføjelser til Love og bestemmelser, 1968 
250 DDP Førerblad, maj 1970 
251 DDP Førerblad, april 1971 (Beretning om 1970) 
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Format: 11x11 mm 
Note: 5 års førernål 

Note: Mærkning: Heimbürger 
Sikkerhedsnålfæste 

 

 

 

Format: 11x11 mm 
Note: 10 års førernål 

Note: Mærkning: Heimbürger 
Sikkerhedsnålfæste 
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Note: 5 års førernål. Mærkning: Heimbürger Note: 10 års førernål. Mærkning: Heimbürger 
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Mødeknap 

 

Mødeknappen har haft en lidt omtumlet tilværelse, og kriterierne mv er et af de spørgsmål, der 

gennem tiden har fyldt mest i bladenes brevkasser (sammen med farven på strømperne…). 

I 1926 meddeles det i bladet Pigespejderen under ”Ordrer”, at der indføres en mødeknap og at 

nærmere oplysning følger i næste blad 252. Det sker så ikke, men i 1927 bliver mødeknappen 

beskrevet som en lille hvid metalknap med et M. Den bæres på højre overarm lige under 

skulderstroppen 253. Knappen tildeles af tropsføreren på Sct. Georgsdag til spejdere, der har 

”mødt flittigt”, ”har arbejdet dygtigt og vist god spejderoptræden”. Udeblivelser med gyldig 

grund og efter forudgående afbud, bør ikke være til hinder for knappens erhvervelse. Knappen 

blev kun tildelt for et år ad gangen, og skulle tilbageleveres umiddelbart før næste Sct. 

Georgsdag. 

I Haandbogen fra 1932 er der billede af mødeknappen 254. Det anføres, at det er en sølvknap. 

Mødeknappen kendes som værende i sølv. Om ”hvidt metal” som omtalt i 1927 er det samme 

som sølv, vides ikke, og således heller ikke om der er sket en ændring her. 

I 1939 bliver mødeknappen afskaffet 255. 

I 1947 bliver mødeknappen genindført 256, dog skal den lige designes og kriterierne fastsættes. 

I 1948 meddeles det, at mødeknappen er en metalknap, der bæres som venstre brystlommes knap, 

og kan tildeles til alle spejdere, der indenfor et år højst har haft tre udeblivelser med gyldig grund 

og forudgående afbud 257. Depotet kunne levere dem i begyndelsen af maj måned. Knappen er 

ikke nærmere beskrevet. 

Knappen kendes umiddelbart både i en sølvudgave og i en guldudgave, uden at dette er beskrevet 

at skulle være tilfældet. 

I 1955 ændres designet af kløveren for førerdistinktionerne 258. Dette formodes at også gælde for 

mødeknappen. I hvert fald kendes der mødeknapper med den nye kløver. 

Også denne knap kendes i både sølv og guld, uden at dette er beskrevet at skulle være tilfældet. 

I 1967 oplyses det, at fra 1. januar kan også blåmejser få mødeknappen 259. Det må heraf kunne 

sluttes, at det har de ikke tidligere kunne. 

 
252 Pigespejderen, april 1926 
253 Rettelser og tilføjelser til Haandbogen, 1927 
254 Haandbog for DDP, 1932 
255 Pigespejderne, marts 1939 
256 DDP Førerblad, nov/dec 1947 
257 DDP Førerblad, marts 1948 
258 DDP Førerblad, dec 1955 
259 DDP Førerblad, jan 1967 
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I 1969/70 får blåmejser, spirer og spejdere nye uniformer. I den forbindelse ændres placeringen 

af mødeknappen sådan at blåmejserne og spirer kan bære knappen på venstre lomme på 

spenceren, mens spejdere kan sy den på lommeklappen ”efter ønske” 260. 

Mærkningen FSH er Sølvmærkningen for Fritz S.C. Heimbürger i perioden 1898 til 1948. 

 

 

 

  

Format: Ø 16 mm 
Note: Sølv. 1926-1939 

Note: Mærkning: 830S, FSH, Pn? 
Skålformet bagside 

 

  

Format: Ø 16 mm 
Note: Variant # 1. ”Sølv”. 1947-1955 

Note: Skålformet bagside 

 

 
260 DDP Førerblad, dec 1970 
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Format: Ø 16 mm 
Note: Variant # 2. ”Sølv”. 1955-1973 

Note: Skålformet bagside 

 

  

Format: Ø 16 mm 
Note: Variant # 1. ”Guld”. 1947-1955.  
Anløben men tydelig guldfarvet under det sorte 

Note: Skålformet bagside 

 

  

Format: Ø 16 mm 
Note: Variant # 2. ”Guld”. 1955-1973 

Note: Skålformet bagside 
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Det Danske Spejderkorps (1973-) 

 

Hæderstegn 

 

I forbindelse med Sammenslutningen blev (i tidens ånd) stort set alle dekorationer afskaffet, alene 

hæderstegnet og mødeknappen blev videreført. Til gengæld kunne hæderstegnet gives til både 

civile og til ledere efter fortjeneste 261. 

I uniformsvejledningen fra 1976 fastsættes det, at hæderstegnet bæres på uniformens venstre 

lommes nederste del 262. 

Der kendes fra denne periode to forskellige formater af hæderstegnet. Ifølge optegnelser på DDS 

Spejdermuseum i Randers, skete skiftet mellem de to formater i 1979. Det nedenfor viste variant 

#6 blev netop tildelt i 1979. 

Hæderstegnet er på intet tidspunkt beskrevet eller illustreret. 

I 2003 skiftede DDS logo, hvilket også medførte ændret udseende af hæderstegnet 263. 

 

 

 

Format: Ø 10 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 1. 
Lille tekst i ”Vær Beredt. Uden streg nederst i lilje 

Note: Ingen mærkning.  
Nålefæste med ”skruesikring”. Vist fra siden 

 

 
261 Broen, dec 1973 
262 Uniformsvejledning, 1/76 
263 Spejderportal.dk, maj 2003 
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Format: Ø 10 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 2. Sølv 
Lille tekst i ”Vær Beredt. Uden streg nederst i lilje 

Note: Mærkning: 925S.  
Sikkerhedsnålfæste 

 

 

 

Format: Ø 10 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 3. 
Stor tekst i ”Vær Beredt. Lille streg nederst i lilje 

Note: Ingen mærkning 
Nålfæste 
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Format: Ø 10 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 4. 
Orange lilje. Stor tekst i ”Vær Beredt. Streg i lilje 

Note: Ingen mærkning 
Nålfæste 

 

 

 

Format: Ø 12 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 5. 1979-2003 (?) 
Sølv. Lyseblå kløver. Lille tekst i ”Vær Beredt” 

Note: Mærkning: 925S  
Nålfæste  
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Format: Ø 12 mm, GT 0,9 mm 
Note: Variant # 6. 1979-2003 (?) 
Sølv. Lyseblå kløver. Stor tekst i ”Vær Beredt” 
Det konkrete hæderstegn er tildelt i 1979 

Note: Mærkning: MEKA S925 
Nålfæste 
 

 

 

 

 

Format: Ø 12 mm, GT 1,6 mm 
Note: 2003- . Emaljeret knap 

Note: Ingen mærkning 
Pinfæste med sikring 
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Mødeknap 

 

I forbindelse med Sammenslutningen blev mødeknappen videreført. Uniformsvejledningen i 1973 
264 bar præg af, at man havde to sammenbragte korps, uden at have fælles mærker og 

uniformsgenstande, bortset fra et fælles korpsmærke, der blev indført som mærke for 

fællesgrupper allerede i 1972 265. Det betød også, at der ikke var udfærdiget mærker med det nye 

logo mv. 

Der kendes fra flere steder i landet brugen af ”anonyme” plastikknapper som mødeknapper de 

første år. Om de har været handlet officielt via Spejder Sport/Korpskontoret, er uvist, men i og 

med at de kendes fra flere steder, kan noget tyde på en vis koordinering. 

I hvert fald nævnes mødeknappen allerede i vejledningen fra 1973, dog kun som sølvmødeknap, 

der kan uddeles til dem, der har haft maksimalt 3 forsømmelser på et år. Imidlertid kendes der 

(som før sammenlægningen) også guldmødeknapper i plastik. 

I vejledningen fra 1974 266 nævnes mødeknappen fortsat, og de hidtidige placeringer af 

mødeknappen for henholdsvis drenge og piger gentages, dvs. at blåmejser bærer evt. mødeknap 

på venstre lomme i stedet for almindelig knap, for ulveunger, spirer/juniorer og spejdere (drenge) 

samt seniorer bæres (evt.) mødeknappen i bæltet. For spejdere (piger) omtales mødeknappen 

ikke, men alene årsstjerner og mærker ”med nål”, der bæres på lomme/lommeknap. Der er 

muligvis tale om en forglemmelse. 

I uniformsvejledningen fra 1976 fastsættes det, at eventuel mødeknap bæres på uniformens 

venstre lommes nederste del 267. Tidligere erhvervede mødeknapper bæres i bæltet. Igen omtales 

alene en mødeknap i sølv, der kan uddeles ved max. 3 forsømmelser på et år. Også fsva denne 

mødeknap kendes den imidlertid i både guld og sølv, og lokalt er jeg bekendt med, at det 

praktiseredes at max. 1 afbud gav guld og 3 gav sølv. 

På hvilket tidspunkt der præcist indføres en metalknap med det nye fælles logo, er usikkert, og 

mødeknappen er ikke omtalt i nogle af Spejdersports kataloger for tiden. Men det formodes, at 

knappen i hvert fald er fremkommet i løbet af de første par år. 

I ”Hej Spejder” fra 1983 omtales mødeknappen ikke. Det kan næppe heraf udledes at 

mødeknappen er udgået, i hvert fald er mødeknappen på ny nævnt i ”Hej Spejder” fra 1987 (men 

ikke i de samtidige Hej Mikro-, Mini- og Juniorspejder). Placeringen af mødeknappen er fortsat 

venstre lommes nederste del og tidligere mødeknapper i bæltet. Det samme gælder af den 

officielle uniformsvejledning fra 1988 268. Her nævnes blot en ”mødeknap”, uden at nævne 

farven, men igen til max 3 forsømmelser pr. år. 

Denne placering fastholdes for resten af tiden i det omfang mødeknappen overhovedet er nævnt. 

 
264 Broen, dec. 1973 
265 Spejd, april 1972 
266 Broen, marts 1974 
267 Uniformsvejledning, 1/76 
268 DDS-håndbogen 88/89 
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I 2003 får DDS nyt logo, og det formodes, at der i den forbindelse ligeledes kom nye 

mødeknapper. I 2006 er mødeknappen fortsat nævnt 269. 

Siden 2018 270 er mødeknappen ikke nævnt i den officielle vejledning. Den kan dog fortsat i 2020 

købes i Spejdersport, der bemærker, at det er op til de enkelte grupper at definere kravene 271. 

 
 

Format: Ø 15 mm, GT 1,5 mm 
Note: ”Guld”, plastik 

Note: Ingen mærkning 

 

  

Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 1. ”Guld”. Støbefejl nederst i liljen, 
går igen i alle kendte eksemplarer 

Note: Mærkning: MEKA Danmark 
”Flad” bagside 

 

 
269 DDS håndbogen 2006-2009 
270 https://dds.dk/artikel/uniformsvejledning-og-placering-af-maerker/ 
271 https://www.spejdersport.dk/moedeknap 
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Note: Variant # 1. ”Guld”. Støbefejl nederst i liljen 

 

 

 

  

Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 2. ”Guld”. Uden støbefejl i liljen 

Note: Mærkning: MEKA Denmark 
Skålformet bagside 
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Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 3. ”Guld” 

Note: Ingen mærkning 
Skålformet bagside. 

 

  

Format: Ø 15 mm, GT 1,5 mm 
Note: “Sølv”, plastik 

Note: Ingen mærkning 
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Format: Ø 15 mm, GT 1,3 mm 
Note: ”Sølv” metal/plastik? 

Note: Ingen mærkning 

 

 

 

Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 1. ”Sølv” 

Note: Mærkning: MEKA Denmark 
Skålformet bagside 
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Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 2. ”Sølv” 

Note: Mærkning: MEKA Danmark 
”Flad” bagside 

 

 

 
 

Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: Variant # 3. “Sølv”.  
Ny skrifttype (ses navnlig i Æ) 

Note: Ingen mærkning 
Skålformet bagside 
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Format: Ø 14 mm, GT 1 mm 
Note: ”Sølv”. Nyt logo, 2003- 

Note: Skålformet bagside 

 

  

  
Note: ”Sølv” Variant #1 og 2 Note: ”Sølv” Variant # 3 
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Musikspejdermedaljer 

 

OTU (Orkester- og Tamburkorps Udvalget) i DDS indførte i 2011 en række årspriser og medaljer 
272. Årspriserne og medaljerne var tænkt som et skulderklap til en ildsjæl, og var tænkt uddelt en 

gang årligt af en nedsat Priskomité, efter indstilling fra musikspejdere mv. Årspriserne mv blev 

uddelt på koncertaftenen på Landsorkesterstævnet. 

Der var følgende indstillingsregler: 

• Kandidater til årspriser kunne indstilles af et orkesters ledelse/bestyrelse eller af OTU 

• Kandidater til Ildsjælsmedaljer kunne indstilles af min. 5 personer over 16 år eller af OTU 

• Modtagere af årspriser kunne ikke nomineres i samme kategori året efter modtagelse 

• Modtagere af Ildsjælsmedalje kunne ikke indstilles til samme Ildsjælsmedalje igen 

• Man kunne ikke indstille sig selv 

• OTU-medlemmer kunne indstilles, men OTU kunne ikke selv indstille OTU-medlemmer 

 

Medaljer og Årspriser udgik i forbindelse med at OTU blev nedlagt i 2013. Der blev uddelt en 

medalje/årspris i hver kategori i 2011, 2012 og 2013. Medaljer og Årspriser blev produceret af 

Jysk Emblem Fabrik. 

 

Årets Musiker (Pin) 
 

Prisen ”Årets musiker” blev tildelt en aktiv musikspejder, som i årets løb havde gjort sig særligt 

bemærket for sit engagement og musikalske talent og virke i musikspejderarbejdet 

 

   

Format: Ø 22 mm, GT 1 mm 
Note: Gult metal. Inskription: Årets musiker 2011 

Note: Ingen mærkning 

 

  

 
272 http://musikspejder.dk/, 3. aug. 2011 

http://musikspejder.dk/
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Årets Instruktør (Pin) 

 

Prisen ”Årets instruktør” blev tildelt en person, der i årets løb havde virket som instruktør i et 

spejderorkester og havde gjort sig særligt bemærket for sit engagement og sin instruktion i 

musikspejderarbejdet 

 

  

Format: Ø 22 mm, GT 1 mm 
Note: Gult metal. Inskription: Årets instruktør 2011 

Note: Ingen mærkning 

 

Årets leder (Pin) 

 

Prisen ”Årets leder” blev tildelt en person, der i årets løb havde virket som leder i et 

spejderorkester (f.eks. en orkesterleder, dirigent eller tamburmajor) og havde gjort sig særligt 

bemærket for sit engagement og sin ledelse og indsats i musikspejderarbejdet 

 

 

  

Format: Ø 22 mm, GT 1 mm 
Note: Gult metal. Inskription: Årets leder 2011 

Note: Ingen mærkning 
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Format: Ø 22 mm, GT 1 mm 
Note: Gult metal. Inskription: Årets leder 2012 

Format: Ø 22 mm, GT 1 mm 
Note: Gult metal. Inskription: Årets leder 2013 

 

 

Ildsjælsmedalje (medalje) 

 

Ildsjælsmedaljen blev tildelt en musikspejder, der havde ydet en bemærkelsesværdig indsats og i 

ganske særlig grad havde udvist godt kammeratskab, engagement og musikalsk talent i 

musikspejderarbejdet. Årstal og navn på modtager blev indgraveret på bagsiden. 

 
  

Format: Ø 42 mm, GT 2 mm, BB 27 mm 
Note: Hvidt metal. Inskription: Ildsjæl 

Note: Ingen mærkning 
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Ildsjælsmedalje for juniorer (medalje) 

 

Ildsjælsmedalje for juniorer blev tildelt en musikspejder under 16 år, der havde ydet en 

bemærkelsesværdig indsats og i ganske særlig grad havde udvist godt kammeratskab, engagement 

og musikalsk talent i musikspejderarbejdet. Årstal og navn på modtager blev indgraveret på 

bagsiden. 

 

  

Format: Ø 42 mm, GT 2 mm, BB 27 mm 
Note: Hvidt metal. Inskription: Junior ildsjæl 

Note: Ingen mærkning 
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Årsnåle 
 

Tildelt for antal Landsorkesterstævner, som man deltog i. Der blev lavet nåle for 10-15-20-25-30-

35-40 år. Årsnålene er altså en slags ”årsstjerner”. Sidste gang der blev afholdt Landsorkester-

stævne var så vidt vides i 2013, hvorfor nålene ikke er uddelt siden 2013.  

Nålene blev lavet af guldsmed Hans Ulrik Nielsen formentlig i slutningen af 70’erne og 

mærkningen HUN er hans sølvmærkning. 

 

 

Format: ? 
Note: Sølv. 10 år 

Note:  

 

  

Format: 16 x 13 mm. GT 1,5 mm 
Note: Sølv. 15 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 
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Format: 16 x 13 mm, GT 2 mm 
Note: Variant # 1.  
Forgyldt sølv, med sølvnode og tal. 20 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 

 

  

Format: 17 x 14 mm, GT 2 mm 
Note: Variant # 2. Forgyldt sølv. 20 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 
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Format: 19 x 14 mm, GT 1 mm 
Note: Forgyldt sølv, med sølvnode og tal. 25 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 

 

  

Format: 19 x 13 mm, GT 1,5 mm 
Note: Forgyldt sølv. 30 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 
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Format: 19 x 13 mm, GT 1,5 mm 
Note: Forgyldt sølv. 35 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 

 

  

Format: 19 x 13 mm, GT 1,5 mm 
Note: Forgyldt sølv. 40 år 

Note: Sikkerhedsnål. Mærkning: 925 S HUN 
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Appendix 

Oversigt over reglementer mv 

Numre i parentes fx (144) henviser til Phila-Spejd nr. 144. 

DDDS 

Årstal navn 

1910 (Patr. for drenge) Sølvkorset (blåt bånd) 

1910 (Patr. for drenge) Broncekorset (rødt bånd) 

1910 (Patr. for drenge) (144) Fortjenstmedaillen (forgyldt) 

1910 (Patr. for drenge) Sølvulven 

1912 (Fri nr 39) (160, 162, 
165) 

Dyrebeskyttelsesmedaljen 

1912 (Spejderkorpsets 
prøver og duelighedstegn 
1912/13?) (169) 

Sølvulven (lyseblåt bånd) 

1912 (Spejderkorpsets 
prøver og duelighedstegn 
1912/13?) (144) 

Fortjenstmedaljen (mørkegrønt bånd) 

1913 (Spejderliljen, nr. 7, 
1913) (165) (168) (149) 
Haandbog for førere, 1928 

Kalø-medaljen (hvidt metal og dannebrogsfarvet bånd, med inskription: 
”For udmærket Tjeneste i Kalølejren 1913) (Variant kendes med rødt 
bånd og inskription ”Kalølejren 1913” og ”Fortjent”, samt med 
Dannebrogsfarvet bånd med inskription ”Speiderkorpset Kalø 1913”) 

1913 (DDP 
uniformsreglement sept 
1916) (DDS Haandbog for 
førere 1928)(167) 

Matabele Medailler (DDP gult bånd) (DDS rødt bånd) 

1913 Tidsskrift for 
Spejdersport nr. 7 og 8, 
1913 (168) (148) 

Kirk-Kilisse – Lule Burgas (grønt bånd) (Inskription: forside ”Speider-
korpset Kalø 1913”, bagside ”Lule Burgas Kirk Kilisse”) (Rødt metal og gult 
bånd) 

1913 Tidsskrift for 
Spejdersport nr. 7, 1913 
(168) (148) 

Tschataldscha (blåt bånd) (Inskription: forside ”Speider-korpset Kalø 
1913”, bagside ”Tschataldscha”) 

Reglement ~1912/13 Sølvkorset (lyseblåt bånd) 

 Broncekorset (højrødt bånd) 

 Fortjenstmedaljen (forgyldt, mørkegrønt bånd) 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen (broncemedalje i rødt og hvidt bånd) 

 Sølvulven (lyseblåt bånd) 

31/5 1914 (Spejderliljen) Sølvulven (mørkegrønt silkebånd m gul stribe i midten) 

 Medaljen for behjertet Daad (hvidt bånd) 

 Fortjenstkorset (Malteserkors m lilje i midten, grønt bånd m gule striber 
langs kanten) (indstiftes med rang lige efter Sølvulven) 

 Divisionsfortjenstmedaljen (Broncemedalje i mørkegrønt bånd. På 
forsiden en laurbærkrans omkring en lilje, på bagsiden div.navn + dato). 
Udlændinge kan bære i dannebrogsfarvet bånd 

 Æresmedlemmer. Udl.: forgyldt TF emblem, kan forsynes med 
dannebrogsfarvet kokarde. Andre: Forgyldt passiv lilje.  

 Sølvkorset ((lyse)blåt bånd) 
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 Broncekorset (rødt bånd) 

Sept 1914 (Spejderliljen) Tilsvarende, dog byttet rundt på bånd til sølvkors og broncekors 

22/2 1915 (Spejderliljen) Rettelse: Sølvkors – blåt bånd, Broncekors – rødt bånd 

1916 ”Tourne”? 

1916 (Kundgørelse nr 1, juli) Erindringsmedalje om korpsets forårsturnering tildelt Ove Holm og Poul 
Christoffersen, samt Sven V. Knudsen for ledelse af agitationstur i Jylland 

1916 ? (144) (Spejderidræt, 
haandbog for førere, 1921) 

Medaljen for rask dåd 

1916 (reglement 1/9) Sølvulven (ulv i hel figur, mørkegrønt hvidbræmmet silkebånd) 

 Fortjenstkorset (mørkegrønt hvidbræmmet silkebånd) 

 Fortjenstmedaljen (sølv, mørkegrønt bånd) 

 Sølvkorset for livredning (rødt bånd) 

 Broncekorset for livredning (rødt bånd) 

 Medaljen for behjertet dåd (hvidt bånd) 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen (hvidt og rødt bånd) 

 Korpsmedaljer til specielle anledninger (mørkegrønt bånd) 

 Korps-matabelemedaljer (gult bånd) 

 Divisionsfortjentsmedaljen (Bronze) (foran en lilje i laurbærkrans, bagpå 
divisionens navn i ring udenom dato) (blåt bånd, udlændinge 
dannebrogsfarvet bånd) 

 Det store Ærestegn (lilje i rød emalje med hvid kant) 

 Det lille Ærestegn (lilje i rød emalje med hvid kant) 

1917 (Vor Ungdom, Spejd. 
Mag. nr. 7, april 1917) (145) 

Bronzekorset (rød/hvid/rød bånd) 

1917 (Vor Ungdom, Spejd. 
Mag. nr. 7, april 1917) (145) 

Sølvkorset (rød/hvid/rød bånd) 

1919 (Spejderbogen) Sølvulven 

 Sølvkorset 

 Broncekorset 

 Fortjenstmedaljen 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen 

April 1919 (Nordisk 
Spejdersport) 

Spansk syge epidemien - erindringstegn 

1919 (DDS haandbog for 
førere, 1928) (168) 

Røgle medaljen (rødt bånd), Korpslejren Hindsgavl 1919 

1921 (reglement) Stort Ærestegn (rød emaille med hvid kant) 

 Lille Ærestegn (rød emaille med hvid kant) 

Feb 1921 (Nordisk 
Spejdersport) 

10 års mærke for Tropsførere 

Juni 1921 (Nordisk 
Spejdersport) 

Sølvulven 

 Fortjenstkorset 

 Fortjenstmedaljen 

 Det store Ærestegn 

 Det lille Ærestegn 

 Ærestegn for 10 års tjeneste 

 Sølvkorset for Livredning 

 Broncekorset for Livredning 

 Medaljen for rask dåd 
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 Dyrebeskyttelsesmedaljen 

1923 (Nordisk Spejdersport) Sølvulven 

 Sølvkorset  for livredning 

 Broncekorset for Livredning 

 Medaljen for rask dåd 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen 

1924 Jamboree medaljen 

Marts 1925 (cirkulære) Divisionsmedaljen (rund sølvmedalje) 

 Sølvulven 

 Sølvkorset  for livredning 

 Broncekorset for Livredning 

 Medaljen for rask dåd 

 10 årsmærket 

 Korpsets sølvmedalje 

 Korpsets fortjenstkors 

 Korpsets hæderstegn (civilt emblem) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) (145) (144) 

Livredningskorset i bronze og sølv, samt medaljen for behjertet dåd (ny 
type) træder i kraft pr. 1/10-26 ???. Evt også sølvulv? 

1926 (reglement 1/10) Sølvulven (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Fortjenstkorset (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Fortjenstmedaljen (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Broncekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Kalømedaljen (rødt bånd) 

 Matabelemedaljen (rødt bånd) 

 Røglemedaljen (rødt bånd) 

 Jamboreemedaljen (rødt bånd med 2 hvide striber) 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 års hæderstegnet (forgyldt lilje med sløjfe) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) 

Sølvulven 

 Fortjenstkorset 

 Fortjenstmedaljen (korpsets) 

 Epidemimærket 

 Livredningsmedalje 

 Livredningskors (sølv) 

1926 (Nordisk Spejdersport, 
nr. 6, juni 1926) 

Livredningskors (bronze) 

 Medaljen for behjertet dåd 

 Kalømedaljen 

 Matabelekrigsmedaljen 

 Røglemedaljen 

 Jamboreemedaljen 

 Divisionsmedaljer (gamle og ny) 

 10 års hæderstegnet 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Uniforms- og 

Sølvulven (grønt bånd med 2 hvide striber) 



173 
 

udrustningsreglement vedt. 
16/5-1926) 

 Fortjenstkorset (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Fortjenstmedaljen (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Broncekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Kalømedaljen (rødt bånd) 

 Matabelemedaljen (rødt bånd) 

 Røglemedaljen (rødt bånd) 

 Jamboreemedaljen (rødt bånd med 2 hvide striber) 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 års hæderstegnet (forgyldt lilje med sløjfe) 

1928 (Haandbog for Førere) 
(Love for DDS vedt. 22/4-27) 

Sølvulven (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstmedalje (grønt bånd med 2 hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Broncekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Korpsets Hæderstegn  

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 årsmærket (forgyldt lilje m sløjfe) 

Feb. 1929 (Nordisk 
Spejdersport) 

Ny type dekorationer er alle fremkommet 

1931 og 1932 
(Spejderprøverne) 

Tropsudmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstmedalje (grønt bånd m to hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Korpsets Hæderstegn 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 årsmærket for aktive førere 

1937 (uniformsreglement) Trops-(flok-)udmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstmedalje (grønt bånd m to hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Korpsets Hæderstegn (rød emalje, hvidt bånd) 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 årsmærket for aktive førere (forgyldt lilje m hvidt underlag) 

1944 (uniformsreglement) Trops-(flok-)udmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd m to hvide striber) 
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 Korpsets Fortjenstmedalje (grønt bånd m to hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Korpsets Hæderstegn (rød emalje, hvidt bånd) 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 årsmærket for aktive førere (forgyldt lilje m hvidt underlag) 

1945 (uniformsreglement) Trops-(flok-)udmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstkors (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Fortjenstmedalje (grønt bånd m to hvide striber) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Korpsets Hæderstegn (rød emalje, hvidt bånd) 

 Divisionsmedaljen (blåt bånd) 

 10 årsmærket for aktive førere (forgyldt lilje m hvidt underlag) 

1949 (Spejdersport, dec) Nye udmærkelsestegn pr 1/1-50 

1950 (uniformsreglement) 10 årsmærket for aktive førere (lilje i kobber) 

 Divisionens fortjenstlilje, kobber 

 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje (forgyldt sølv) 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Hæderstegn (rød emalje, hvidt bånd) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Tropsudmærkelsestegnet 

1952 (Grundlov og love…) 10 årsmærket for aktive førere 

 Divisionens fortjenstlilje, bronce 

 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje 

 Sølvulven 

 Korpsets Hæderstegn 

 Sølvkorset for livredning 

1952 (Grundlov og love…) Bronzekorset for livredning 

 Medaljen for rask dåd 

1954 (lille spejderbog) 10 årsmærket for aktive førere (bronce) 

 Divisionens fortjenstlilje, bronce 

 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Hæderstegn (rød lilje, hvidt bånd) 

 Sølvkorset for livredning 

 Bronzekorset for livredning 

 Medaljen for rask dåd 

 Tropsudmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

1962 (uniformsreglement) 10 årsmærket for aktive førere (bronze) 

 Divisionens fortjenstlilje, bronze 
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 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje, forgyldt sølv 

 Sølvulven (grønt bånd m to hvide striber) 

 Korpsets Hæderstegn (rød lilje, hvidt bånd) 

 Sølvkorset for livredning (hvidt bånd) 

 Bronzekorset for livredning (hvidt bånd) 

 Medaljen for rask dåd (hvidt bånd) 

 Tropsudmærkelsestegnet (forgyldt knap) 

1964 (Grundlov og love) Korpsets udmærkelsestegn i bronze for rask og modig optræden (uden 
fare for eget liv) 

 Korpsets udmærkelsestegn i sølv for rask og modig optræden (med fare 
for eget liv) 

1968 (Grundlov og love) Korpsets udmærkelsestegn i bronze for rask og modig optræden (uden 
fare for eget liv) 

 Korpsets udmærkelsestegn i sølv for rask og modig optræden (med fare 
for eget liv) 

 Divisionens fortjenstlilje, bronze 

 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje 

 Sølvulven 

 Førerliljen 

 Korpsets Hæderstegn 

1970 (DDS håndbog) Lederliljen (for aktive ledere) 

 Korpsets hæderstegn 

 Korpsets udmærkelsestegn i bronze for rask og modig optræden (uden 
fare for eget liv) 

 Korpsets udmærkelsestegn i sølv for rask og modig optræden (med fare 
for eget liv) 

 Divisionens fortjenstlilje, bronze 

 Korpsets fortjenstlilje, sølv 

 Korpsets gyldne fortjenstlilje 

 Sølvulven 
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DDP 

1916 (DDP 
uniformsreglement sept 
1916) (169) 

Sølvulven (bæres om halsen i mørkegrønt hvidbræmmet silkebånd) 

 Fortjenstkorset (mørkegrønt hvidbræmmet silkebånd) 

 Sølvmedalje for Førere (grønt bånd) 

 Sølvkorset for Livredning (rødt bånd) 

 Broncekorset for Livredning (rødt bånd) 

 Medaljen for behjertet dåd (hvidt bånd) 

 Dyrebeskyttelsesmedaljen (hvidt og rødt bånd) 

 Korpsmedaljer til specielle anledninger (mørkegrønt bånd) 

 Korps-matabelemedaljer (gult bånd) 

 Divisionsfortjentsmedaljen (Bronze) (foran en lilje i laurbærkrans, bagpå 
divisionens navn i ring udenom dato) (blåt bånd, udlændinge 
dannebrogsfarvet bånd) 

 Den i ”Prøver og duelighedstegn” fastsatte anvendelse af bånd til 
dekorationer bortfalder 

 Æresmedlemmer (udlændinge: rød lilje, hvid kant og guldstjerner emalje) 
(Udlændinge som er aktive førere: Forgyldt tropsføreremblem) 
(Udlændinge: emblemet kan forsynes med dannebrogsfarvet kokarde) 
(Andre: Forgyldt passiv lilje) 

1922 (Haandbog for DDP) Korpsets æresnål (TF-nål i rød/hvid emalje) 

 Sølvliljen (Sølvulven) (Bæres i hvidbræmmet, rødt bånd om halsen) 

 Sølvkorset (hvidbræmmet rødt bånd) (hvis for livredning med fare: 
indgraveres på bagsiden ”For livredning”) 

 Sølvmedalje (hvidbræmmet rødt bånd) 

 Broncemedalje (hvidbræmmet rødt bånd) 

1926 (Pigespejderne april) Der indføres mødeknap 

1927 (rettelser til 
Haandbogen) 

Mødeknap (hvid metalknap med M, bæres på højre overarm under 
skulderstroppen) 

1931 (Pigespejderne marts) Korpsets emblem ændres fra lilje til trekløver 

1932 (Haandbog for DDP) Mødeknap (lille hvid sølvknap med M) 

 Korpsets æresnål (Trekløver i grøn emalje) 

 Sølvulven 

 Sølvkorset (hvis for livredning med fare: indgraveres på bagsiden ”For 
livredning”) 

 Sølvmedaljen 

 Broncemedaljen 

1937 (Haandbog for DDP) Mødeknap (lille hvid sølvknap med M) 

 Korpsets æresnål (Trekløver i grøn emalje) 

 Sølvulven 

 Sølvkorset (hvis for livredning med fare: indgraveres på bagsiden ”For 
livredning”) 

 Sølvmedaljen 

 Broncemedaljen 

1939 (Pigespejderne, marts) Mødeknappen afskaffes 

1947 (Førerblad, nov/dec) Mødeknappen genindføres 
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1948 (Førerblad, marts) Mødeknappen er en metalknap, der bæres som venstre brystlommes 
knap. Kan leveres i maj 

1950 (Førerblad, juni – ”året 
der gik” dvs vedr 1949) 

Medaljer i mindre Format. 

 Sølvulv erstattes af Sct. Georg 

 Sølvkorset gives kun for livredning 

1951 (Førerblad, jan) De nye medaljer er færdige og kan ombyttes. Broncemedalje, 
sølvmedalje, guldmedalje nævnes 

1955 (Førerblad, jan og dec) Civilnål (jan) og distinktioner (dec) udføres nu med andet kløverdesign 

1955 (Love og best.) Broncemedalje  

 Sølvmedalje 

 Guldmedalje 

 Sct. Georg 

 Sølvkors (livredning) 

 Korpsets Æresnål 

1964 (Love og best.) Korpsets Æresnål 

 Sct. Georg-hæderstegnet 

1965 (reglement) Korpsets Æresnål 

 Sct. Georg hæderstegnet 

1966 (Førerblad, nov) Mødeknap 

1967 (Førerblad, jan) Mødeknap kan også udleveres til blåmejser 

1970 (Pigespejd.depot. 
sommer) 

Mødeknap 

1970 (Førerblad, dec) Mødeknap (Blåmejser, evt venstre lomme på spencer) (Spirer, venstre 
lomme på spencer) (spejdere, kan sys på lommeklap efter ønske) 

1971 (førerblad, april – om 
1970) 

Sct. Georg vil ikke længere blive uddelt 

 Æresnål bibeholdes 

 

DDS (Fælles) 

1973 (Broen, dec) Hæderstegn 

 Mødeknap (sølv) 

1974 (Broen, marts) Mødeknap (blåmejser, evt. i venstre spencerlomme) (ulveunger, i bæltet) 
(spirer/juniorer, evt i bæltet) (spejder/drenge, i bæltet) 

1976 (vejledning) Mødeknap (sølv). Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1977 (vejledning) Mødeknap (sølv). Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1980 (vejledning) Mødeknap (sølv). Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1982 (vejledning) Mødeknap (sølv). Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1983 (Hej Spejder) Mødeknap nævnes ikke 

1987 (Hej Spejder) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 

1988/89 (DDS håndbog) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1990/91 (DDS håndbog) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 
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 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1992/93 (DDS håndbog) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

1994/95 (DDS håndbog) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 

 Hæderstegn. Bæres på venstre lommes nederste del 

2003  Nyt logo 

2006-09 (DDS håndbog) Mødeknap. Bæres på venstre lommes nederste del 

  

 

Oversigt over Spejderliljens og medaljers ”udvikling” fra 1913-1929 

 

Denne oversigt er sat op kronologisk og dækker forskellige typer medaljer i perioden 1913-1929. 

 

  

 

Kalø 1913. Støbt lilje Sølv, Laurbærkrans, Kalø 1913 
Lule Burgas Kirk Kilasse 

Kobber, Laurbærkrans, Kalø 1913 
Tschataldscha 

     

Lille lilje, Nørrejydske 4/7 1914 Stor lilje, Pigespejderdiv 1915 Lille lilje, Tourne 1916 
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Lille lilje, kobber, Vesterbro 31/8 
1916  

Lille lilje, sølv, Vesterbro 31/8 
1916 

Støbt påsat lilje i hvidt metal på 
kobber, Vesterbro 31/8 1916  

  

  

  

Lille lilje, By 1916 Lille lilje, Midtjydske 5/5 1917 Stor lilje, Epidemi 1918 

      

Stor lilje, Kartoffel 1918 Stor lilje, 1919 røgle Stor lilje, DDP Taaning 1919 
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Stor lilje, Kbh 1/1 1920 Stor lilje, DDP, Brahe Trolleborg 
1921 

Stor lilje, DDP, 1921 

  

  
  

Stor lilje, Nytår 1923 Stor støbt påsat lilje, ND 1925 Støbt lille lilje, 1 kbh 1/1 1926 

     

Lille støbt lilje, Nørrejydske 1927 Lille støbt lilje, LF div 1928 Stor lilje, Svinkløv 1929 
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Modtagere af Sølvulven mv. DDDS 

 
Oversigten er primært udfærdiget på baggrund af 
Æresrullen på DDS Spejdermuseums arkiv. 
Umiddelbart skønnes den at være tæt på komplet 
fsva Sølvulven.  
Dog er det tydeligt, at den er udfærdiget på et 
senere tidspunkt, evt. flere tidspunkter, og er 
vedr. flere hædersbevisninger med sikkerhed ikke 
komplet. 
 

Sølvulv 
1912 Oberst Liljefalk, Spejderchef 
1912, forår Frants Blom, 1. Nykøbing F. 
1912 Frk. I. Dalhoff Nielsen, 4. Frederiksberg (Pigespejder) 
1913 Løjtnant G. Svendsen, Frederiksberg division 273 

1913, 11/5 Torry Gredsted, 1. Viborg Trop 274 (anført i Æresrullen til 1919 og Midtjyske-Nørredivision) 
1913, 15/7 Premierløjtnant C. Lembcke 
1913, 15/7 Rektor Hartvig-Møller 
1916, 18/3 Kontorchef Fr. Steenberg 
1916, 20/5 DC Hartvig Møller, Nørrejyske Division 275 
1918, maj Kontorchef I. Ulrich 
1918, dec Fabrikant Black, Odense 
1919, 9/9 Direktør Westenholz 
1920, januar Sir Robert Baden-Powell of Gilwell 
1920, januar Adjunkt Klaus Vedel 
1920 Tage Carstensen, Jamboree 
1921, forår Hendes kgl. Højhed Prinsesse Margrethe, Æreschef 
1923, 2/12 Grosserer Christian Holm, Formand for Korpsraadet 276 
1923, 2/12 Professor Lindhard, Formand for Bestyrelsen 277 
1924 Ingeniør Ove Holm, Jamboree 
1924 Forstkandidat Jens Hvass, Jamboree 
1926, 16/5 Kaptajn K.V. Høyer (gl model) 
1927, juli Major Ebbe Lieberath, Svensk Spejderchef 
1930, marts Fr. Palm Greisen, 1. Kbhvns. Divisionschef (ny model) 
1932, 9/10 P.A. Madvig, Kongeaa Divisionen 
1935, 24/3 Fritz Lerche, Forretningsudvalget 
1938 Borges Andersen, divisionschef 
1938 Erik Dahl, distriktschef 
1938 Kay Lundby, Forretningsudvalget 
1941 Frk. E. Platou, leder af Ulvearbejdet 
1944 K. Krebs, divisionschef 
1944 Svend Buhl, divisionschef 
1946 Mogens Cold, distriktschef 

 
273 Vær Beredt, august 1913 
274 Nørrejyske Division 1912-1947 
275 Nørrejyske Division 1912-1947 
276 Nordisk Spejdersport, dec 1923 
277 Nordisk Spejdersport, dec 1923 
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1947 Fru Inger Holm, 1. Ordrup 
1948 Thorkild Glad, DCC 
1951 Erik Østergaard, korpsledelsen 
1957 Michael Hansen, distriktschef 
1957 N.V. Lundby, divisionschef 
1957 Kay Lauritzen, korpsledelsen 
1957 Henning Valeur Fausbøll, divisionschef Hertug Knud (post mortem) (skulle være uddelt til 

nytårsparaden 1958) 
1958 Johan Magnussen, divisionschef 
1958 Ruth Olsen, Akelaleder 
1959 Ejvind Draiby, arkitekt 
1961 Johan Kromann, korpsledelsen 
1962 Erik Jessen, korpsledelsen 
1963 Jørgen Einer Raaen Rasmussen, DC Odense division 
1963 Svend Ranvig, TF og Førertræningen, red. af ”Spejdersport” 
1966 Niels Svith 
1968 Jørgen Kringelbach, DC Sydhav (medlem af korpsledelsen 1962-66) 
1968 Mogens Jensen, medl af korpsledelsen, vicespejderchef 
1968 Jørgen Skotte Hansen, medl. af korpsledelsen 
1969 Hartvig Nielsen, Ny Hedebylejren (afleveret igen) 
1970 Mogens Kring 
1970 Jørgen Weirsøe, formand f. korpsets PR udvalg 
1970 John Grevy, Spejderchef 
1970 Henning Mysager, medlem af korpsledelsen, NTC 
1970 Peter Viggo Mørck, medlem af korpsledelsen, vicespejderchef 
1971 Gilwell Park, London til udstilling 
1972 Niels Vilhelm-Andersen, 1. Klampenborg 
 

Korpsets Fortjenstkors 
1916, 18/3 Grevinde Brockenhuus-Schack (anført i DDP’s Æresrulle til 2/4, se nedenfor) 

1918, nov Ove Holm 

1918, nov Kontorchef Frk. Ida Christensen 

1918, nov DC Viggo Rosent, Fyns division (omtalt i NS i nov 1919) 

1918, nov DC Nielsen, Københavns Amts division (omtalt i NS  i nov 1919) 

1919 (?) DC Spanding, Sydjyske division 278 

1919, 2/5 TF G. Bech, Nykøbing M 279 

1920, 12/1 Jørgen Boje, 2. Randers Trop 

1920, jan Hubert S. Martin, International Commissioner, England 

1922, marts KC Chr. Woldsgaard, Dalgas kolonne 

1922, marts KC R. Esbak, Silkeborg 

1923, nov Palm Greisen 

1923, nov Aage Jørgensen 

1923, nov Jens Hvass 

1923, nov Finn Weiergang 

1923, nov Vagn Jensen, Roskilde 

1923, nov Mr. H.E. Spencer 

 
278 Nordisk Spejdersport, nov. 1919 
279 Nørrejyske division, 1912-47 
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1924, jamb Uffe Holst 

1924, jamb Halfdan Lav 

1924, jamb Fru Engholm 

1924, jamb Captain Wilson, Gilwell 

1924, jamb Kaptajn K.V. Høyer 

1924, jamb Henning Scheebel 

1924, jamb Kaj Lundby 

1924, jamb John Larsen 

1924, jamb Hans Kirkeby Hansen 

1924, jamb Johanne Secher 

1924, 18/4 Rudi Lundbeck, Fyens division 280 

1925, 24/1 J. M. Jørgensen (28/2 ifølge Nørrejyske æresrulle 281) 

1925, 24/1 KC Udsen, Århus 

1925, 6/5 Krebs, Ribe 

1928, maj Oskar Madsen 

1928, juli P.A. Madvig, Kongeaa division 

1929, aug KC Johan Magnussen 

1929, aug Stalislaw Sedlaczek, Polen 

1929, aug Inz Olgierd Grymala Grymalawski, Polen 

1929, dec DC Erik Dahl 

1932, dec Hans Jacob Hansen, Slagelse 

1932, dec DC Erik Sjøqvist 

1933, jan KC Søren Møller, Struer 

1933, okt DC Johs. Poulsen, Fyns division 

1933, dec I. D. K. Praëm, Midtjyske division 

1934, nov DA Poul Classen, Nørrejyske division (10/2 1935og Sk. Clement trop ifølge Nørrejyske 

æresrulle 282) 

1935, dec DC Wilhelm Dræby, Skjalm Hvides division 

1935, dec Sekretær Erik Pedersen, Korpskontoret 

1936, mar TF Poul Weigel, 1. Nyboder 

1936, juni Borges Andersen, Midtjyske division 

1937, maj Edith Platou, Ulvecommisioner 

1937 (?), jun TF H. Valeur Fausbøll, 2. Absalon trop 

1938, juni Inger Holm, 1. Ordrup 

1939, maj Kai Thuesen, Midtjyske division 

1941, juni Thorkild Glad, Leder af Førertræningen 

1941, juni DC Frederik Wilken Jensen, Vestsjællands division 

1941, juni C.V. Sparre Sørensen, Slagelse 

1941, sept KC Harald Møller, Aarhus 

1941, sept KC Viggo Mørch, Hornslet 

1941, nov TF Axel Pedersen, 1. St. Georg 

1942, jan DIC Mogens Cold, København 

1942, jan DC Børge Sieverts, Bernstorff division 

 
280 Nordisk Spejdersport, jan 1925 
281 Nørrejyske Division 1912-47 
282 Nørrejyske Division 1912-47 
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1942, jan KC Per Lang, Helsingør 

1942, jan DC Ernst Frederiksen, Sydhavs division 

1942, mar DA Axel Gislinge, Odense 

1942, maj FF Gerda Weigel, 1. Nyboder 

1942, maj tidl. DC Max Frellesvig, Brønshøj-Søborg division 

1943, april Henri Christjansen, Midtjyske division 

1943, 20/6 KC Oluf Brahe Petersen, Aalborg 

1943, juli TF Erik Wiberg, 1. Stubbekøbing 

1943, juli TF Ejnar Nielsen, Nykøbing F 

1943, juli Johs. Andersen, Nykøbing F 

1943, sept DA M. Hahn, Vestsjælland division 

1944, dec DC Poul Vind, Frederiksborg Amts division 

1944, dec DC Richard Raetzel, Nørrejyske division (12/10 ifølge Nørrejyske æresrulle 283) 

1945, juni TF Otto Kluge, 1. Absalon 

1946, jan KC Michael Hansen, Hillerød 

1946, mar TF Louis Lange, 1. Odense 

1946, sept Erik Østergaard, DDS 

1946, sept Ejvind Draiby, Københavns distrikt 

1946, sept Vagn Lundby, Sydsjælland 

1946, nov FF C.B. Jacobsen, Holte 

1947, maj DAR Martin Madsen, Djursland 

1947, nov Magnus Bundsen, leder af roverarbejdet 

1948, jan DA H.P. Folkmann, Odense 

1948, juni DC E. Maegaard Nielsen, Axelstad division 

1949, jan FF Lis Orkild Møller, 12- Aarhus flok 

1949, feb DC Børge Jacobsen, Steen Blicher 

1949 Fritz Lerche, Søspejderleder DDS 

 

 

 

 

  

 
283 Nørrejyske Division 1912-47 
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Modtagere af Sølvulven mv. DDP 

 
Oversigten er primært udfærdiget på baggrund af optegnelser fra DDS Spejdermuseums arkiv. Umiddelbart 
skønnes den ikke at være fuldstændig, og den fremstår som lavet på et senere tidspunkt. 
 
Sølvulv 
1912 Inger Dalhoff Nielsen,  
18/8 1924 Lady Baden Powell 284  

1930 Ida Thorbek, Slagelse 
1933 Inge Ehrenskjöld, København 
1935 Hanna Lund 
1935 Grethe Meisner 
1940 Märta Stjernswärd, København 
1942 Poul Guildal, København 
1944 Merete Kloch, Hjørring 
1948 Grete Lund, Fredericia 
1948 Gerda Boeck, Roskilde 
 
? Elisabeth Flagstad 
? Naka Haugwitz 
 
Sct. Georg 
1954 Rigmor Schiødt, Hellerup 
1954 Anna Berthelsen, Hede div. 
1955 Fru Lis Starcke, Egegaarden 
1958 Bestyrelsesformand fru Sybille Bruun, Kbh. 
1960 Kontaktchef Annesofie Hermann, Hellerup 
1960 Afg. leder af Bl.arbejdet Else Lykkeberg, Virum 
1960 Best.medl. Lis Bang, Gentofte 
1960 Souschef Ingeborg Jessen, Korinth 
1960 Best.medl. Emmy Houby, Slagelse 
1960 Postbox sekretær Ellen From-Petersen, Hvidovre 
1968 Ellen Arkil, Haderslev, (Sp.chef 1959-68) 
1969 Fru Valborg Sandberg (afg. administrationschef) 
1969 Frøken Anna Maria Christophersen (afg. førertræningsleder) 
 
Sølvkors 
2/4 1916 Sektionschefen Agnete Brochenhuus-Schack 
16/7 1916 Stabschef frk. Ulla Ryder (Lejrmedalje) 
1922 Komtesse Naka Haugwitz, Korinth 
1924 Anna Miede, Brønderslev 
1924 Tove Therkildsen, Brønderslev 
1924 Lis Højgaard Nielsen, Korinth trop (pigespejderne, nov. 1924) 
1925 DC fru I. Engholm 
1925 Gerda Boeck 
1925 DC Ellen From-Petersen 
1925 DC M. Mikkelsen 
1925 TF Ida Thorbek 

 
284 Pigespejderne, sept. 1924 
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1925 Emma Bachmann 
1925 Korpsadjudant Inge Ehrenskjöld 
1925 Lis Bang 
1939 Dr. Carin Viotti, Sverige 
1940 DC fru Egmose-Hansen, Fåborg 
1940 DC Gerda Frellesvig, Hellerup 
1940 DC Grete Lund, Fredericia 
1941 Jytte Hansen, Slagelse 
1943 TF Helga Christensen, Sorø 
1943 DA Rosa Kiblowsky, Dr. Margr. Trop, Århus 
1943 Ruth Christensen, Silkeborg (livredning) 
1943 Edith Walmod, Silkeborg (livredning) 
1944 Grethe Biering, Sønderborg 
1945 DC Ellinor Larsen, Sct. Jørgen div. 
1946 DC Elisabeth Eff, Kolding 
1946 DA Ellen Hasselbalch, Ålborg 
1946 Kirsten Lauersen, Silkeborg (livredning) 
1947 Inge Jessen (Jess), Spejderskolen 
1947 Ragnhild Jensen (Søren), Spejderskolen 
1949 Oda Faber Thor (livredning) 
1949 Emmy Houby 
1950 Annesofie Hermann 
1950 Grethe Nicolaysen 
1950 Anna Berthelsen, Hede div. 
1951 Alice Hansen, Humlebæk (livredning) 
1953 Else Rasmussen, Tønder (livredning) 
 
? Elisabeth Flagstad 
? Hanna Lund (livredning) 
? Helga Wellejus 
? Märta Stjernswärd 
? M. Christiansen 
? Merete Kloch 
? Karen Meulengracht 
 
Guldmedalje 
1951 Sybille Bruun 
1951 Anna Maria Christophersen 
1952 Vibeke Bruun de Neergaard, Frederiksberg 
1954 Else Lykkeberg 
1955 Ruth Estrup, Sønderbro 
1955 Edith Krag-Møller, Lyngby 
1958 DC Lise Løytved, Sct. Knuds division 
1959 DIA Else Marie Iversen, Kbh. 3. distrikt 
1962 KF Erna Schoppe, København 
 


