Duelighedstegn i DDS (efter 1973)
Denne lyn-guide er udfærdiget af Stenlændernes Spejdermuseum i marts 2020. Oversigten er ikke en
fuldstændig gennemgang af alle mærker, herunder varianter mv, men alene tænkt som en introduktion til
de forskellige mærker, der er udgivet som en del af arbejdsstoffet efter Sammenslutningen i 1973.
Idet DDS nærmest har tradition for konsekvent ikke at gemme historiske oplysninger, vil der i oversigten
helt sikkert være enkelte unøjagtigheder. Oplysninger om disse modtages meget gerne på mail
spejdermuseet@stenlanderne.dk

Familiespejd:
Familiespejdere fik de første officielle mærker i 2014, hvor der udkom 5 forskellige mærker. Mærkerne var
udviklet gennem Køgespejderne, der var pionerer på familiespejdområdet, og havde allerede i årene
forinden (fra 2007) tegnet og produceret mærkerne (til dels i samarbejde med Skovtrop).

I 2016/2017 kom der yderligere et mærke ”Find vej”, som dog aldrig nåede at komme til salg i Spejdersport
men kun via Køgespejderne.

I 2018 kom så den seneste generation af familiespejdmærker, der er delt op i fokusmærker og
færdighedsmærker, i alt 9 mærker. Mærkerne har orange kant.

Mikrospejder:
Mikrospejderne fik først mærker i 2008, hvor der blev udgivet mærker uden egentlige alderskrav knyttet til
mærkerne, men hvor forløbsmærkerne var i tre (farvede) niveauer (40 stk.) og hvor de gule (basis niveau)
primært var for de yngste grene. Dertil kom en række færdighedsmærker (9 stk.), fx kniv og økse, samt
førstehjælp, samt fire søspejdermærker. Færdighedsmærker og søspejdermærker havde også alle gul kant.

Der blev også indført vandremærker. Først 6 stk.; 10, 20, 30, 50, 75 og 100 km, samt to kilometermærker på
1000 og 2000 km. Umiddelbart efter kom også 5 km.
15 km og 40 km kom i henholdsvis 2015 og 2017.

I 2018 kom så seneste generation af mærker til mikrospejderne. I alt 9 stk. delt op i Fokusmærker og
Færdighedsmærker. Mærkerne har blå kant.

Færdighedsmærker er også vandremærker (5, 10, 20, 50, 75 og 100 km), samt økse, kniv, førstehjælp osv.
Umiddelbart samtidig eller kort efter kom yderligere to vandremærker (15 og 30 km).

Minispejder:
Efter Sammenslutningen i 1973 var der behov for nyt arbejdsstof. Faktisk havde man allerede i 1972 taget
hul på samarbejdet ved at udgive ”Arbejdsstof for blandede flokke”, dvs. for både drenge og piger –
Ulveunger og Blåmejser.
I 1974 kom så ”Stjernebog for jer på 8-10 år”. Minigrenen var ikke navngivet som sådan. De yngste spejdere
hed fortsat Ulveunger og Blåmejser. I alt 34 mærker og en vandreplade i metal (10 km). Derudover var der
to stjernemærker, rød og blå, som man kunne erhverve, når man havde taget mærker i bestemte temaer.
Mærkerne var marineblå med rødt motiv.

I 1985 blev mærkerne revideret, nogle fik nye navne, nogle udgik og andre kom til. I alt var der 36 mærker i
samme røde udseende og design.

I 1996 blev det introduceret, at der ville komme nyt arbejdsstof for mini (og junior-) grenen, men det
udkom først sidst på året 1997. Temaet var Huskuvitten og minigrenen fik 8 mærker, et til hver emnesøjle
og to sikkerhedsmærker, Snitter og Savfører. Sikkerhedsmærkerne blev brugt sammen med juniorgrenen
og var i juniorgrenens farver, nemlig gule. Miniernes mærker var grønne.

I 1998 blev der indført vandremærker, først 6 stk. (10, 20, 30, 50, 75 og 100 km) og i 1999 også 5 km

Næste generation kom i 2008, hvor der blev udgivet mærker uden egentlige alderskrav knyttet til
mærkerne, men hvor forløbsmærkerne var i tre (farvede) niveauer (basis, udvidet, ekspert) (i alt 40 stk.).
Dertil kom en række færdighedsmærker (9 stk.), fx kniv og økse, samt førstehjælp, samt fire
søspejdermærker.

Der blev også indført vandremærker. Først 6 stk.; 10, 20, 30, 50, 75 og 100 km, samt to kilometermærker på
1000 og 2000 km. Umiddelbart efter kom også 5 km.
15 km og 40 km kom i henholdsvis 2015 og 2017.

I 2018 kom så seneste generation af mærker til minispejderne. I alt 14 stk. delt op i Fokusmærker og
Færdighedsmærker. Mærkerne har grøn kant.

Færdighedsmærker er også vandremærker (5, 10, 20, 50, 75 og 100 km), samt økse, kniv, førstehjælp osv.
Umiddelbart samtidig eller kort efter kom yderligere to vandremærker (15 og 30 km).

I 2019 kom der yderligere et mærke til minispejderne, nemlig Kulturspejder, samt vandremærket 40 km.

Juniorspejdere:
DDP (pigespejderne) havde allerede i 1966 indført en ”juniorgren”, som hed Spirer. Formentlig i 1970 kom
der en række duelighedstegn til denne arbejdsgren. Mærkerne var orange med gyldent motiv, og en del af
disse motiver blev genbrugt, da DDS efter Sammenslutningen i 1974 lavede nyt fælles arbejdsstof for
juniorgrenen. Arbejdsstoffet hed ”Stjernebog for jer på 10-12 år”.
Der var i alt 48 mærker og to vandreplader i metal (20 og 30 km). Derudover var der to stjernemærker,
orange og turkis, som man kunne erhverve, når man havde taget mærker i bestemte temae r.
Mærkerne var marineblå med orange motiv.

Gammelt DDP mærke
med gyldent motiv
I 1984 blev mærkerne revideret, nogle fik nye navne, nogle udgik og andre kom til. I alt var der 51 mærker i
samme orange udseende og design.

I 1996 blev det introduceret, at der ville komme nyt arbejdsstof for junior-(og mini-) grenen, men det
udkom først i 1997. Temaet var Mælkevejen og juniorgrenen fik 10 mærker, et til hvert forløb samt fire
sikkerhedsmærker: Snitter, Øksesvinger, Kaptajn og Savfører. Mærkerne var gule.

Samtidig kom det særlige Raketmærke, der blev givet når Raketforløbet var gennemført.

I 1998 blev der indført vandremærker, først 6 stk. (10, 20, 30, 50, 75 og 100 km) og i 1999 også 5 km

Næste generation kom i 2008, hvor der blev udgivet mærker uden egentlige alderskrav knyttet til
mærkerne, men hvor forløbsmærkerne var i tre (farvede) niveauer (basis, udvidet, ekspert) (i alt 40 stk.).
Dertil kom en række færdighedsmærker (9 stk.), fx kniv og økse, samt førstehjælp, samt fire
søspejdermærker.

Der blev også indført vandremærker. Først 6 stk.; 10, 20, 30, 50, 75 og 100 km, samt to kilometermærker på
1000 og 2000 km. Umiddelbart efter kom også 5 km.
15 km og 40 km kom i henholdsvis 2015 og 2017.

I 2018 kom så seneste generation af mærker til juniorspejderne. I alt 20 stk. delt op i Fokusmærker og
Færdighedsmærker. Mærkerne har rød kant. Færdighedsmærker var også vandremærker (5, 10, 20, 50, 75
og 100 km), økse, kniv, førstehjælp osv. Umiddelbart samtidig eller kort efter kom yderligere to
vandremærker (15 og 30 km).

I 2019 kom der yderligere fire mærker til juniorspejderne, nemlig Lejrarkitekt, Kulturagent, Vild ro, Fjord til
bord, samt vandremærket 40 km.

Tropsspejdere:
Impulsserien udkom løbende i perioden fra 1974 til 1984, og opgavebøgerne udgik i 1990. Mærkerne var
dog fortsat i handlen indtil næste generation af duelighedstegn kom i 1993. I alt var der 60 forskellige
mærker + tre vandremærker i stof (50 + 75 + 100 km).
Mærkerne var til dels en videreførelse i motiv af DDP’s mærker og DDS’s mærker fra 1971. Alle mærker var
lyseblå med farvet motiv. Nogle mærker har mørkeblå baggrund, men er formentlig DDP mærker, da de
kendes i begge varianter. Desuden blev en række af de gamle DDS mærker (fra før 1973) fortsat anvendt
(flere findes også i udgaver med samme motiv, men nu med den blå baggrund).

Gammelt DDS mærke (fra 1927)
anvendt i bøgerne helt frem til 1979

Søspejderne havde tre Impuls duelighedstegn, som faktisk blev anvendt helt frem til formentlig 2008:

Den Blå Tråd udkom i 1991, men var en behersket succes og udgik allerede i 1993

I 1993 kom der nye mærker ”Den blå regnbue”. Dels stofmærker (13 stk.), dels metalmærker (3 regnbuer).
Metalmærkerne udkom i 1994

Tre metal ”regnbuer” der dækkede tre forløb og passede ind over hinanden

Vandremærkerne var udgået, men man kunne købe en sølvplade i Spejdersport og få indgraveret
distancen. På et ukendt tidspunkt kom en sølvplade med 200 km.

I 1998 kom der så vandremærker i stof igen, først 6 stk. (10, 20, 30, 50, 75 og 100 km) og i 1999 også 5 km

Sideløbende hermed kunne man tage et førstehjælpskursus. Mærket havde eksisteret i DDS siden 1950 og
blev i hvert fald anvendt helt frem til 1994, men formentlig helt frem til den næste generation af
tropsmærker udkom i 2008.

I 2008 kom så den nye type mærker, hvor der ikke længere var knyttet egentlige alderskrav til mærkerne,
men hvor forløbsmærkerne var i tre (farvede) niveauer (basis, udvidet, ekspert) (i alt 40 stk.). Dertil kom en
række færdighedsmærker (9 stk.), fx kniv og økse, samt førstehjælp, samt fire søspejdermærker.

Der blev også indført vandremærker på ny. Først 6 stk.; 10, 20, 30, 50, 75 og 100 km, samt to
kilometermærker på 1000 og 2000 km. Umiddelbart efter kom også 5 km.
15 km og 40 km kom i henholdsvis 2015 og 2017.

Der blev også som noget nyt lavet distancemærker til søspejderne; 20, 50 og 100 sømil

I perioden frem til næste nye generation kom der enkelte nye mærker, fx Sundhedsmærket (2011),
Kammeratskabsmærket (2012) og Bro (2014). ”Duty to others” var kun i brug i perioden 2009 til 2013.

Mærket ”Børns rettigheder” blev præsenteret i 2017, men ser ikke ud til at være produceret.

I 2016 kom Iværksætteri mærket. Mærket kan fortsat erhverves (2020)

I 2018 kom der nye færdighedsmærker (25 stk.), dvs. bl.a. vandremærker (5, 10, 20, 50, 75 og 100 km),
økse, kniv, førstehjælp osv. Mærkerne kom samtidig som mærkerne til familie-, mikro-, mini- og
juniorspejdere og de fleste færdighedsmærker rettede sig også mod de grene. Der blev også lavet nye
distancemærker til søspejderne på 10, 50 og 100 sømil. Umiddelbart samtidig eller kort efter kom
yderligere to vandremærker (15 og 30 km).

I 2019 kom den seneste udgave af mærker til troppen og for første gang nogensinde specifikke mærker til
seniorspejdere, 17 stk. til trop og 7 stk. til senior. Mærkerne er delt mellem Fokusmærker og
færdighedsmærker. Desuden kom yderligere et vandremærke, nemlig 40 km. Tropmærkerne har sort kant
og seniormærkerne har sølvgrå kant

Søspejdermærkerne fra den forrige generation 2008 (basis, udvidet og ekspert) kan fortsat erhverves
gennem Spejdersport.

