
FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1902 - 1909

1902 
Den unge arkitekt Holger Tornøe stifter sammen med stud. theol. 
Ludvig Valentiner, Frivilligt Drengeforbund på Frederiksberg d. 27. ok-
tober. FDF er for drenge fra 11 til 14 år og er det første uniformerede 
børnearbejde i Danmark. Der uddannes sektionsførere og fremstilles 
forbundsdragter, som er hvide sømandsbluser og runde matroshuer.
1903
FDF præsenteres for o" entligheden ved et stort møde d. 14. februar. 
D. 19. februar er der åbningsmøde for drengene, der inddeles efter 
alder i 1. – 2. og 3. Klasse. Der oprettes tre kredse på Frederiksberg.
1904
Arbejdssto" et i disse år er: Gymnastik, marchture, eksercits, bibelar-
bejde, svømning, roning, og fodbold samt orkester- og musikskole. 
Øvelsesmøder afholdes hver uge og hver 14. dag afholdes møder 
med foredrag og fortælling. Der oprettes egen badeanstalt ved Fre-
deriksholms Teglværk.
1905
Landsforbundet Frivilligt Drenge Forbund stiftes med formålspara-
gra" en: ”At berede vejen for Kristi riges udbredelse blandt drenge”.
Holger Tornøe vælges til formand for landsforbundet. FDFs første 
sommerlejr, Jomsborg ved Ise# orden, rejses og tages i brug året efter.
I de følgende år rejses en række andre kendte sommerlejre. Blandt 
andet Bogensholm, Juulsborg, Klintebjerg og Søborg.
1906
Orkesterarbejdet udbygges. Et lille hæfte ”Kampen for drengene” ud-
sendes som et træk mod det netop oprettede DUI (De unges Idræt) 
arbejderbevægelsens modstykke til FDF.
1907
Medlemsbladet ”Danske Drenge” begynder at udkomme. Først 
ugentlig – senere hver 14. Dag.
1908
Landsforbundet tæller nu 5.000 medlemmer i 55 kredse. Kredsene 
ejer 15 både, 20 orkestre og fem sommerlejre.
1909
”Førerbladet” udkommer for første gang. Ludvig Valentiner overtager 
formandsposten for Landsforbundet. FDF deltager i den store lands-
udstilling i Århus.

Begyndelsen - FDF bliver til

Om Danmark & Verden
Ved århundredeskiftet gør den voksende indu-
strialisering, at byerne vokser med vandring fra 
by til land. 
Dårlige sociale forhold. 
Reform af skolesystemet. 
Børn og unge går længere tid i skole og begre-
bet fritid opstår. 
Almindelig optimisme for det nye århundrede.
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1910 
FDFs såkaldte ”Sveakorps” drager på en lang tur til Sverige. Landsfor-
bundets fane med det lille rigsvåben indvies af Pastor Olfert Richard.
1911 
Cand. Theol. Aage Rostrup bliver leder af FDF i Storkøbenhavn. Under 
indtryk af, at spejderbevægelsen var kommet godt i gang (Det Dan-
ske Spejderkorps 1909 og KFUM-Spejderne 1910) indføres en særlig 
4. Klasse i FDF med spejdersport og lejrliv.
1912
FDF fejrer 10 års jubilæum med 6.200 drenge i 65 kredse med 37 or-
kestre. Den første FDF-Sangbog udkommer. Stifteren Holger Tornøe 
bliver æresmedlem og livsvarigt medlem af hovedbestyrelsen. 
1913 
FDFs første forbundssekretær Axel Bang ansættes.
1914
1. Verdenskrig bryder ud. Mange førere indkaldes til militærtjeneste 
grundet mobilisering. Flere sommerlejre a" yses af denne grund.
1915
Rudolf Bruhn skriver Væbnersangen i forbindelse med en sektionsfø-
rerskole og igangsætter en storstilet kampagne ”FDF-korstoget” for 
at få " ere medlemmer.
1916
FDF får forbundskontor  i Valkendorfsgade 36. Sangbogen ”March og 
Lejr” udkommer for første gang.
1917
Til 15 års jubilæet skriver Rudolf Bruhn sangen ”Langt over lande” un-
der indtryk af verdenskrigen. Den første udgave af Danske Drenges 
Sangbog udkommer.
1918
Rudolf Bruhn dør, ramt af den spanske syge. Hans bøger bliver den 
helt store succes, blandt dem: ”I Sommerlejr”, ”Drenge” og ”Fortæl-
linger og digte”. De udkommer på Danske Drenges Forlag, hvor bl. 
a. også Gunnar Jørgensens ”Flemming”-bøger udkommer for første 
gang.
1919
Væbneridrætten indføres med bl.a. lejrsport, pionerarbejde, primi-
tiv madlavning, signalering og vandreture med patruljekærre som 
arbejdsstof. Den grå forbundsskjorte indføres for væbnere. Den 
a" øser den hvide sømandsbluse, som piltene dog beholder endnu en 
årrække. Den første kreds i Sønderjylland stiftes i Sønderborg.

1910 - 1919

Udvikling og nybrud
”Væbner er vi du og jeg”

Om Danmark & Verden

Danmark har 2,8 mio. indbyggere, og har aldrig 
før været så lille, rent arealmæssigt. 

Forsvarsspørgsmålet splitter de politiske partier. 
Der dannes frivillige skyttekorps og Køben-
havns befæstning udbygges. 

Store sociale modsætninger. Socialdemokratiet 
vinder frem. 

Grundlovsændringer giver kvinderne stemme-
ret. 
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1920 
Flere forbundssekretærer ansættes i disse år.
Sønderjylland stemmes tilbage til Danmark,
og FDF sender et stort ”Sønderjyllands-hold”
på en 14 dages tur rundt i landsdelen i 
forbindelse med genforeningsfestlighederne.
1921 
Den første store væbnerlejr holdes ved
Helsingør. Der ansættes en gymnastik-
instruktør. KFUM-spejderne og FDF sammen-
sluttes, men det holder kun knapt et år.
1922 
Bøgerne ”Lejrsport for drenge” udsendes. De slår for alvor væbnerar-
bejdet fast i FDF
1923 
Første instruktionslejr i lejrsport holdes ved Julsø nær Himmelbjerget 
(det senere Sletten).
1924
Poul Schou ansættes som forbundsinstruktør i væbneridræt. 
1925
Det første orkesterstævne holdes i Århus med 350 deltagere.
1926
FDF holder sin første landslejr for væbnere, Marselisborglejren, i 
Hørhaven syd for Århus. 2.600 væbnere deltager. Kong Christian den 
10. besøger lejren.
1927
For en del af overskuddet fra den første Marselisborglejr erhverves 14 
tønder land ved Himmelbjerget. Det bliver begyndelsen til frilufts-
center Sletten.
25 års jubilæumsfester over hele landet med bl. a. en stor ”Drenge-
nes udstilling” i forskellige større byer besøges af mere end 50.000 
gæster.
1928
Den første kreds oprettes på Færøerne.
Holger Tornøe og Ludvig Valentiner modtager Ridderkorset i forbin-
delse med jubilæet.
1929
Landsførerstævne med fl ere hundrede deltagere på Hotel Nyborg 
Strand.

1920 - 1929

Lejrsport og musik
Ud i naturen

Om Danmark & Verden
Et nyt Europa rejser sig efter den store krig, hvor 
tre kejserriger blev skudt i grus. 

’Folkeforbundet’ dannes fordi sejrens omkost-
ninger forbød gentagelser. 

Påskekrisen, hvor kongehuset står for fald. 

Sønderjyllands genforening med Danmark 
klæder landet i rødt og hvidt. 

”De glade tyvere” afl øses af store økonomiske 
kriser og krak i hele verden. 
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1930
Første Kammeratskabslejr med 190 deltagere afholdes på Sletten.
1931
Det andet landsorkesterstævne afholdes i Vejle med 200 deltagere.
1932
Anden Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus med 2.500 deltagere. 
En række unge mennesker udgiver bladet ”Revision”,  der lægger på 
til en kritisk debat om FDF. 
1933
Regeringen indfører uniformsforbud på grund af tiltagende politisk 
uro. Alle over 14 år må ikke længere bære uniform. FDF indfører bl. 
a. et såkaldt civilemblem og mange kredse indfører hjemmelavede 
forbundsdragter.
1934
Uniformsforbuddet ophæves for spejderkorpsene og FDF. De yngste 
medlemmer får navnet pilte i stedet for hvidbluser.
1935
Det tredje landsorkesterstævne i Aalborg med 350 deltagere.
1936
Harald Østbergs ”Førerens bog om væbneridræt” udkommer. Pris 4,-. 
Det bliver en højt skattet idébog. Et par år efter udkommer en lige så 
populær håndbog af Østberg: ”Idébog for poge- og pilteføreren.
1937
Den tredje Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus med 6.000 delta-
gere. Lejren har en afdeling med pilte i militærtelte. Kongeparret og 
kronprinsparret besøger lejren. 
Der indføres en ”FDFs forberedelsesklasse” for de 8 og 9 årige. De får 
navnet poge.
1938
Som noget nyt arrangeres patruljeførerstævner, der bliver en slags 
førerskoler for de 15 til 17 årige. Året efter begynder man at udsende 
”Patruljeførerbladet”.
1939
Hovedbygningen på Sletten indvies. Et nyt føreruddannelses-center 
tager form. Det fj erde landsorkesterstævne i København med 500 
deltagere afholdes. Den første FDF Lommebog udkommer.

1930 - 1939

Om Danmark & Verden
Politisk og socialt nye tider gennem lovgiv-
ning, der skal skabe et folkehjem med social 
tryghed for alle. 

Der opstår autoritære regimer i Sovjetunionen, 
Italien og Tyskland. 

Stor arbejdsløshed. 

Kulturmønstre ændrer sig: Radio og gram-
mofon bliver almindelige i de danske hjem. 
Fritiden anvendes til biografbesøg, vandreture 
og campingliv. 

Bilen og motorcyklen bliver de nye statussym-
boler. 

Hensynet til det stadig stærkere Tyskland præ-
ger efterhånden dansk politik.

Stævner og lejre
Så mange er vi
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1940
Landsmødet holdes under indtryk af, at 2. verdenskrig er brudt ud 
i september året før. Få dage senere er Danmark besat af tyskerne 
de næste fem år. FDF får egen butik ”FDFs Depot”, som drives af Carl 
Lønberg de næste mange år.
1941
Landsførerstævner samler 575 deltagere, og en kammeratskabslejr 
på Klinteborg afholdes med 600 deltagere. Voksende interesse for 
Ydre Mission. Landsforbundet nedsætter et missionsudvalg. ”Dan-
marksdagen” i Forum i København samler o. 6000 deltagere fra hele 
landet.
1942
Forbundskontoret fl ytter til Frederiksborggade. Den 6. Marselisborg-
lejr må afl yses, men i stedet afholdes Bavnelejre forskellige steder i 
landet og samler hen ved 10.000 væbnere i samme uge.
Den første landspatruljekonkurrence, LAPAKU, holdes på Sletten.
1943
På grund af udgangsforbud, mørklægning, rationering m.v. tænkes 
der også utraditionelt i FDFs arbejde, men overalt i landet meldes 
om stor tilslutning til arrangementerne. FDF-Samvirket oprettes – en 
sammenslutning af ”gamle drenge”.
1944
Mange førere tager aktivt del i modstandskampen. Forbønslister 
udsendes.
1945
FDF er medlemsmæssig gået styrket ud af besættelsesårene. Fra 
15.282 i 1940 til 21.357 medlemmer i 1945. 11 unge FDFere mi-
stede livet i modstandskampen og 114 havde været fængslet eller 
i koncentrationslejr. Flere hundrede deltog i modstandskampen på 
forskellig vis.
1946
Det femte landsorkesterstævne holdes i Odense med 850 deltagere. 
Der ansættes en forbundsinstruktør i gymnastik.. I Sydslesvig opret-
tes den første kreds i Tønning.
1947
Fjerde Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus – 
også kaldet Landsvæbnestævne – med 6.000
deltagere. Kong Frederik bliver protektor og
besøger lejren. FDF Samvirket bliver lands-
dækkende.
1948
FDFs arbejde i Sydslesvig vokser stadig og bliver
anerkendt af de engelske besættelses-
myndigheder.
1949
FDF køber eget hus i København og fl ytter
Forbundskontoret til Hjalmar Brantings Plads 6
på Østerbro.

1940 - 1949

Fem mørke år - 
men frem-
gang trods
 alt

Om Danmark & Verden
Danmark besættes af Tyskland. 

Nøjsomhed og materielle afsavn bliver gæl-
dende norm. 

”Vi er alle i samme båd” – sangen ramte præ-
cist: Øget familiesammenhold, nabosolidaritet 
og større fællesskabsfølelse. 

Befrielsens jubelfest efterfølges af fredens 
tømmermænd. 

Samarbejdspolitikerne fortsatte, hvor de slap – 
og danskerne spredes igen i klassesamfundets 
interessegrupper. 

11919999999999199999999999999911999999999994444444444044404000000004400004040044040040044400044404004400444000000444440040444044444004404444004404044000044400444000400000
Laandndndndndndndddddddddddddddndndddddddnddddndddnddddnnndddsmsmsmsmsmmsmmmmmmmmmmmmmmmsmsmsmsmsmsmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmssmsmsmsmmmmmmmsmmmmmssmsmsmsmmmmmmmsmssmmsmsmsmmmmmmsmmmsmsmsmsmmmsmmmmmsmmsmmmmmsmsmsssssssssmødødøddødødødødødødødddddddddddddødødødddøødødødødøddddødødøødddødødøddødødøddødødødødødødddødødødøddødøødødøddødødødødddødødøødødødødøøødødddødødøøøødøødødøddødødøødddødødøddøødøddødødødødddødødøøødøddøøddøødøøødøødøødødødødødddødddddddødøøddddøøddddøøødødøøddddøddøødøødddøøødddøøøøddøø ettttetetetttttttetetetetetetettetetetetteeeteteteetetetttetteteeteteeteeeteteeeteeteteteteeeetetetetteeeteteeeetteteeteetteeetteeettt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhh h hh hhhhhh hhhhhhoollollololllollolllllolllolloollololllololooooloolololollolololollolloloolooolooooloolollolloolllooooollddddddeddedeedededdddededddedeededddddddedededddeddedeeeedededeedeededdededeedddeddddeeeeeeeeeddeeeeeeeeeeeedeeeeeededeeeedeeeeeeedeedddeedeessssssssssssssssssss sssssssssssss ssssssssss ssssssss s ssss uuuuuuuunununununununnnnunuuuuuuuuuuuununuuuuuuuununnnnuuuunuuuuununnnunnnunnunnnu dddddddedededdddddddddd r 
i ttt bbbbbbbbbbbbbbbbbb åååååååååååååååå tttttttt fffffffffffffffffffff FFFåFåFåFååF di
d
L

L
p
Y

L
i



FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1950 - 1959

1950
Kongen besøger FDFs nye hus. Det sjette landsorkesterstævne hol-
des i Århus med 700 deltagere.
FDF K19 Vanløse søger i fællesskab med Ungdomsforeningens Pige-
Væbnere, Horsens (UPV blev stiftet i 1924) FDFs hovedbestyrelse om 
dispensation til oprettelse af en pigeafdeling. Uden held.
1951
Sletten udbygges med gymnastiksal, depotbygning og 3 små stabs-
huse.
1952
FDF fejrer 50 års jubilæum. Femte Marselisborglejr i Hørhaven ved 
Århus med 6.500 deltagere.
Den 5. juni stiftes Landsforbundet Frivilligt Pige Forbund på et møde i 
Odense. (Se i øvrigt særlig oversigt)
1953
Indsamling til et skoleprojekt i Kidugalo, Tanganykia. Et udvalgt 
orkester, National Band og the Danish Boys Brigade, drager på turné i 
England. FDF deltager på landsplan i “Hollandshjælpen”, efter storm-
fl odskatastrofen.
1954
Poul Schou vælges som FDFs formand efter Ludvig Valentiner, der 
beklædte posten i 45 år. 400 væbnerpatruljer deltager i den 4. LA-
PAKU. Det syvende landsorkesterstævne holdes i Sønderborg, hvor 
tamburkorps er med for første gang. 750 deltagere.
1955
For første gang afvikles i FDF en landsomfattende turnering i fodbold 
for drenge- og juniorhold. Den afsluttes med et landsfodboldstævne 
i Odense. Arbejdsstoff ets vigtigste element er en vejledning for hver 
klasse.
1956
Der etableres forbindelse og samarbejde med Ansgarsförbundet i 
Sverige, et arbejde der på mange måder ligner FDF og FPF.
1957
Medlemstallet topper med 33.339 medlemmer. Sjette Marselisborg-
lejr i Hørhaven ved Århus med 9.000 deltagere. Overskuddet fra 
landslejren bruges til køb af ejendomme omkring Sletten. FDF ejer 
nu 192 tønder land i området.
1958
Kammeratskabslejr for 6. Gang. Lejrene er for de16 - 20 årige og afvik-
les som teltlejre og lejrsport, men der er indlagt mange foredrag. To 
FDF førere fra K13 rejser jorden rundt iført forbundsdragt og sender 
rejsebreve til ’Danske Drenge’.
1959 
Ludvig Valentiner dør 79 år gammel.
Willy Gravesen ansættes som FDFs generalsekretær.
Det ottende landsorkesterstævne i Herning samler 800 deltagere.

Om Danmark og Verden
Et overgangsårti. 

Rationeringerne forsvinder. 

Valgretsalderen nedsættes, og kvinder får arve-
ret til den danske trone. 

Grænserne åbnes og Marshall-hjælpen virker. 

Et nyt møbel med en 17 tommers skærm bliver 
hjemmets mest prestigegivende inventar. 

De store krigsårgange melder sig, og ungdom-
men bliver en gruppe, man må regne med. 

Rock og roll på Rådhuspladsen – der tales for 
første gang om en genrationskløft. 
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50 års jubilæum. Femtmtmttteeeee MaMaMaMaMMarsrsrrsrsseleeee isborglejr i Hørhaven
d 6.500 deltagere.
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u vvvvææælæ geeees som m mmm FDFDFDFDDFs formamamamamam ndndndndnd efter LLLLudududddvivv g VaVaVaVaValentttttinnner
posossssttett n i ii ii 454444  ååååår. 444 4400 væbbbbbnenenenerpprprprpataa ruljeere  dddddeltageeegeer i deeedeeen 4
syvvveeev ndee ee lla dndso krkesterrstævnne hholdldes i Søøønnnønnø derrbrbbbborg
ps eererree   m edededdddede  for første gaang. 7750 deltagereee.e.e.
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Så kom pigerne
33.339 drenge i FDF!
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1960 - 1969

Om Danmark & Verden
Oprør fra ungdommen mod, hvad de kalder det 
etablerede samfunds åndeløse materialisme.

 Velstanden stiger for alle: Biler, parcelhuse og 
rødvin til bøff en. Weekenden til sommerhuset 
og charterferie sydpå. 

Uddannelseseksplosionen, nye stoff er i indu-
strien, forurening, anti-atommarch og USA’s 
ulyksalige krig i Vietnam. 

Generationskløften uddybes, men den ældre 
genration kan samle modstanden om Kunstfon-
den og jordlovene.

1960
En ny øvelsesplan bliver præsenteret, og træningsprogrammer med 
arbejdsstof for drenge og førere får stor udbredelse. Af landsforbun-
dets 338 kredse har de 104 et orkester og de 128 et tamburkorps.
1961
Nordisk Samarbejdsudvalg med FDF, Ansgarsförbundet, Sverige og 
Poiken Keskus, Finland etableres.
1962
Den syvende og sidste Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus med 
8200 deltagere. Tanken om en højskole begynder at tage form. 60 års 
jubilæet fejres bl.a. med fest i Frederiksberg Rådhushal og morgen-
vagt i Skt. Lukas kirke på Frederiksberg – FDFs ”fødselskirke”.
1963
Det internationale arbejde styrkes og udbygges.
1964
FDF får sit eget depot på Hjalmar Brantings Plads 6 efter et halvt år-
hundrede hos Carl Lønberg. Det niende landsmusikstævne i Aalborg 
samler 1200 deltagere. FDFs landsmøde vedtager at bygge højskole. 
Den placeres i Silkeborg og bygges sammen med FPF og Samvirket.
European Fellowship etableres med The Boys Brigade, Poiken Keskus, 
Tyttöyen Keskus, Borgå stifts Ungdomsforbund, Ansgarsforbundet, 
FDF og FPF.
1965
Der indføres landsdelssekretærordning til afl øsning af forbunds-
sekretærerne. Det nye er, at de ansatte sekretærer nu får hver deres 
landsdel, hvor de også bor centralt og hurtigere kan komme på f.eks. 
kredsbesøg. Ordningen udbygges til hele landet i løbet af de næste 
fi re år.
1966
Sletten udbygges stadig og er et uvurderligt aktiv i lederuddannel-
sen. Gunnar Tjalve vælges som formand efter Poul Schou.
1967
Holger Tornøe dør 86 år gammel.
FDFs ottende landslejr fi nder nu sted på Sletten. Julsølejren samler 
7.500 deltagere. Lejren byder som noget nyt på bl. a. interessegrup-
per.
1968
Landsmødet debatterer arbejdsplanbetænkningen: ”Medansvar og 
demokrati”, der bryder med de hidtige ledelsesprincipper. ’Fører’ bli-
ver til ’Leder’ og ’Øvelsesplaner’ til ’Arbejdsplaner’. Betænkningen får 
stor betydning for de kommende års arbejde. Egon Andsbjerg Larsen 
ansættes som landsdelssekretær med særligt henblik på Ledertræ-
ningscenter Sletten.
Fællesudvalget for Forsøgsarbejde (FFF-udvalget) orienterer på 
landsmødet om det igangværende fællesarbejde mellem FPF og FDF.
1969
Silkeborg Højskole indvies. Fælles lederuddannelse for FDF og FPF 
udbygges. Fælleskredse for drenge og piger skyder op rundt om i 
landet. Det tiende landsmusikstævne i Odense med 1200 deltagere. 
FPF er også med.
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FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1960 - 1969

Om Danmark & Verden
Oprør fra ungdommen mod, hvad de kalder det 
etablerede samfunds åndeløse materialisme.

 Velstanden stiger for alle: Biler, parcelhuse og 
rødvin til bøff en. Weekenden til sommerhuset 
og charterferie sydpå. 

Uddannelseseksplosionen, nye stoff er i indu-
strien, forurening, anti-atommarch og USA’s 
ulyksalige krig i Vietnam. 

Generationskløften uddybes, men den ældre 
genration kan samle modstanden om Kunstfon-
den og jordlovene.

1960
Landslejr i Kærgaard Plantage ved Varde, hvor FPF har købt 14 tdr. 
land. De 500 deltagere er opdelt i tre len med hver sin dronning: 
Thyra, Margrethe og Dagmar
1961
Esther Pedersen ansættes pr. 1. september som den første forbunds-
sekretær. Kontakt til og besøg hos Ansgarsförbundet i Sverige og 
Girls Brigade i England.
1962
10 års jubilæet i Århus med bl. a. FDFs formand Poul Schou som fest-
taler.
1963
Et ny føreruddannelses- og lejrcenter etableres i Vork ved Vejle efter 
købet af 40 tdr land. Den første landspatruljekonkurrence, LAPAKU, 
afholdes.
1964 
FDFs landsmøde vedtager at bygge højskole. Den placeres i Silke-
borg og bygges sammen med FPF og Samvirket.
European Fellowship etableres med The Boys Brigade, Poiken Keskus, 
Tyttöyen Keskus, Borgå stifts Ungdomsforbund, Ansgarsforbundet, 
FDF og FPF.
Ny forbundsdragt med jakke og skørt indføres. Dertil en grå kasket 
med skygge. Den er resultat af en eksamensopgave på Kunsthånd-
værkerskolen i København.
1965
De nystaurerede bygninger på Vork tages i anvendelse 12. juni.
Landslejr på Vork med 1200 deltagere. Musikken under alle former 
var tema sammen med Egtvedpigen, hvis grav ligger i nærheden af 
lejren. Stor 24-timers hike langs med Hærvejen.
1966
Willy Gravesen, FPFs stifter og formand, afl øses af Musse Windeløv 
som ny formand. Landsmødet afholdes på Vork.
Tumlingebogen 1 og 2, Ternebogen 1 og 2, væbnerelevbogen samt 
væbnerbogen udkommer.
1967
Landsforbundet får eget kontor i lejligheden hos kontorlederen 
Signe Larsen i Rødovre.
1968
Fællesudvalget for Forsøgsarbejde (FFF-udvalget) orienterer på 
landsmødet om det igangværende fællesarbejde mellem FPF og FDF.
1969
Silkeborg Højskole indvies. Fælles lederuddannelse for FDF og FPF 
udbygges. Fælleskredse for drenge og piger skyder op rundt om i 
landet. FPF deltager i FDFs tiende landsmusikstævne i Odense.
En moderne værelsesfl øj med pejsestue indvies på Vork. En ekspedi-
tion til Grønland for seniorer sammen med FDF. Der lejes kontorplads 
i FDFs hus på Hjalmar Brantings Plads.

O D k & V d
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FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1970 - 1979

Om Danmark & Verden
Danmarks indtræden i EF. 

En oliekrise gør igen gammeldags dyder som 
sparsommelighed og mådehold nødvendig.

Vælgerne straff er de gamle partier ved det så-
kaldte jordskredsvalg i 1973. 

Ungdomsoprørets veteraner har ingen proble-
mer på arbejdsmarkedet. 

Gode lønninger og mange jobtilbud. 

Danskerne lever nu i grupper hvor solidariteten 
har svært ved at trives. 

Landet havner i den værste økonomiske situa-
tion siden 2. Verdenskrig. Enorm gældsætning 
til udlandet: ”Vi er på vej nedad – men på første 
klasse!”

1970 
Ekstraordinært landsmøde foretager en gennemgribende revision af 
’Grundlov og forbundsvedtægter’ i forlængelse af arbejdsplantænk-
ningen. FDFs formål får en ny ordlyd: ”Det er landsforbundets formål 
at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Der indføres 
bluser i alle klassefarver som afl øser for den grå forbundsdragt.
1971 
Landstambourkorpsstævne i Næstved med 800 deltagere. Sidst i 60’ 
erne og først i 70’ erne oprettes fl ere uddannelsescentre i landsde-
lene. ’Mellerup  i Sønderjylland, ’Skovgården’ ved ’Middelfart’, ’Center 
Sjælland’ ved Haslev og ’Lynghøj’ i Himmerland.
1972
Landslejr for niende gang. Julsølejren, ”Tre tiders lejr - alle tiders lejr”, 
samler 8.000 deltagere. Lejren indvarsler store fornyelser af FDFs 
arbejdsform. Familiearbejdet vinder frem bl.a. gennem store familie-
lejre. J.D. Bitsch-Larsen vælges som formand efter Gunner Tjalve.
1973
Det fælles blad “Lederen”, opstår. Børnebladet “Glimt” afl øser “Dan-
ske Drenge”. Der indføres fælles landsdelsekretærordning for FPF og 
FDF. Ekstraordinært landsmøde i december vedtager grundlov og 
forbundsvedtægter for Landsforbundet Frivlligt Drenge- og Pige-
Forbund, FDF/FPF.
1974
1. Januar er FDF/FPF et forbund, der består af drenge-, pige og fæl-
leskredse. Med udgangen af året fratræder Signe Larsen og Willy Gra-
vesen som generalsekretærer. Henning Iburg Andersen vælges som 
formand for FDF/FPF. Puslingearbejdet indføres for de 5-7 årige. Den 
ny Slettebygning tages i brug efter at den gamle bygning nedbrænd-
te efteråret 1972. Landsmusikstævne i Hillerød med 1.200 deltagere. 
Den blå bluse bliver FDF/FPFs forbundsdragt.
1975
Arbejdet stabiliseres. Medlemsfremgang. Fælleskredsenes antal for-
øges. Erik Hübertz tiltræder som ny generalsekretær.
1976
Første fælles landslejr i det nye forbund. 11.000 børn og unge delta-
ger i Julsølejren under mottoet: Fri så det mærkes. Lejren er opdelt i 
10 byer med hvert sit tema.
1977
Jubelår. FDF fylder 75 og FPF fylder 25 år. FDF/FPF tæller godt 39.000 
medlemmer i 440 kredse.
1978
Landsmødet beslutter, at FDF/FPF skal tage initiativ til efterskole-
virksomhed. I løbet af få år oprettes efterskolerne Kongeådalen, 
Pederstrup og Lynghøj. Også Hardsyssel Ungdomsskole får direkte 
tilknytning til FDF/FPF. På Vork tages en ny stor sovefl øj i brug, og de 
oprindelige bygninger moderniseres kraftigt.
1979
Landsmusikstævne i Fredericia med 1.200 deltagere. Multimusikken 
vinder indpas i FDF/FPF. Missionsprojektet kaldes „Børn i 5 verdens-
dele“. World Conference, som FDF/FPF er medlem af, holder møde i 
Danmark.
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FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

1970 - 1979

Om Danmark & Verden
Danmarks indtræden i EF. 

En oliekrise gør igen gammeldags dyder som 
sparsommelighed og mådehold nødvendig.

Vælgerne straff er de gamle partier ved det så-
kaldte jordskredsvalg i 1973. 

Ungdomsoprørets veteraner har ingen proble-
mer på arbejdsmarkedet. 

Gode lønninger og mange jobtilbud. 

Danskerne lever nu i grupper hvor solidariteten 
har svært ved at trives. 

Landet havner i den værste økonomiske situa-
tion siden 2. Verdenskrig. Enorm gældsætning 
til udlandet: ”Vi er på vej nedad – men på første 
klasse!”

1970 
Blomsterlejren - FPFs fj erde landslejr holdes i Vork med 1.400 del-
tagere. ”Bellisklubberne” og lejravisen ”Bi-stikket” er bindeled for 
deltagere på blomster-landslejren. Helle Pedersen tager over som 
formand efter Musse Windeløv.  Som forsøgsordning ansættes to 
distriktskonsulenter. Landsmødet vedtager ny ”Grundlov og for-
bundsvedtægter”. Helle Pedersen vælges som formand efter Musse 
Windeløw.
1971
Godt en trediedel af kredsene er blevet til fælleskredse med FDF. 
Sidst i 60’ erne og først i 70’ erne oprettes fl ere uddannelsescentre i 
landsdelene. Mellerup i Sønderjylland, Skovgården ved Middelfart, 
Center Sjælland ved Haslev og Lynghøj i Himmerland.
1972
Efter 20 år som selvstændigt forbund vedtager landsmødet at ar-
bejde frem mod en sammenlægning med FDF fra 1. januar 1974.
1973
De fælles blade ”Glimt” og  “Lederen”, opstår. Der indføres fælles 
landsdelsekretærordning for FPF og FDF. Ekstraordinært landsmøde 
i december vedtager ”Grundlov og forbundsvedtægter” for Landsfor-
bundet Frivlligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF/FPF.
1974 
1. Januar er FDF/FPF et forbund, der består af drenge-, pige og fæl-
leskredse. 

Herefter er FPFs og FDFs naturligvis fælles!
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1980
Sejlcenter Sletten tager form og udbygges. Missionsprojektet hedder 
Gongola. Knud Munksgaard bliver formand.
1981
Julsølejren ’81 med sloganet ”… det er der mening i” med 12.000 del-
tagere. Lejren er igen opdelt i områder med hver deres kendetegn. 
Lejrens daglige avis hedder Muldvarpen.
1982
Depotet skifter navn til HJALMAR. Missionsprojektet hedder nu Arcot 
og handler om Indien.
1983
„Gå børn glade“ - march over hele landet til fordel for misssionspro-
jektet Kaniki, Zambia. Boys Brigade bliver 100 år.
1984
Landsmusikstævne i Esbjerg med 1.200 deltagere. Fire nye sovebyg-
ninger på Sletten tages i brug. „Seniorbladet“ udkommer til samtlige 
seniorer i FDF/FPF. Det har været indstillet siden 1971.
1985
FDF/FPF køber 22 tønder land med skov til Sletten, som nu dækker 
omkring 220 tønder land.  Missionsprojektet er BUNDHU, Bangladesh, 
hvortil Bjarne Reuter skriver en børnebog af samme navn.
1986
JULSØ ’86 holdes med lejrliv og teltformer som tema. 13.000 deltager 
i lejren. FDF/FPFs landsmøde bestemmer, at vi også fremover skal 
hedde FDF/FPF. Helga Kolby Kristiansen bliver formand.
1987
Missionsprojektet foregår nu på Madagaskar med Madam Græskar 
som samlende fi gur. Børge Schmidt – forbundssekretær siden 1972 - 
ansættes som plansekretær til at revidere alt idémateriale og arbejds-
stof til kredarbejdet.
1988
Det første piltelandsstævne på Sletten samler 7.000 pilte fra hele 
landet. Det er en „Piltiade“ med idræt for sjov som tema.
1989
Forbundsskjorten med den røde strop afl øser den blå bluse. Lands-
musikstævne i Holstebro med 1.300 deltagere. For første gang sover 
alle i telt på et landsmusikstævne. Alle kredse modtager “Den blå 
kasse” med fl ere hundrede idékort samt lederhåndbøger til klassear-
bejdet – efter to års arbejde fra plansekretær og udvalg.

1980 - 1989

Missionsprojektet hedde
1999980808080

Identitet
og 

søgen
Blåt er flot

Om Danmark og Verden

Det såkaldte Firkløver afl øser en svækket so-
cialdemokratisk regering: Eksporterhvervene 
skal forkæles, skolen skal igen give kundska-
ber, gælden bringes ud af verden og infl atio-
nen bremses. 

De unge er trætte af gruppearbejde og 68-læ-
rernes ideologiske forestillinger.

De vil have uddannelse, job og karriere: ”Dyrk 
dit ego, elsk dig selv!” Arbejdsløsheden er 
stiger til uanede højder – Mange tvangsauk-
tioner.

Et stigende antal fl ygtninge melder sig, men 
danskerne tolerance er mindre end vi troede. 

Miljøet kommer på alle partiprogrammer og 
Danmark bliver grønnere. 

Tiåret kaldes ”fattigfi rserne” med økonomiske 
stramninger og indgreb, mens udlandsgælden 
stadig vokser.
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1990
Tage Kleinbeck ansættes som ny generalsekretær. Missionsprojektet 
hedder ’Abuja’ og foregår i Nigeria.
1991
Bycenter Rysensten indvies midt i København og huser både For-
bundskontor, Hjalmar og kursusfaciliteter. FDF/FPF ansætter sin før-
ste bysekretær. Landslejr på Sletten med rekorddeltagelse: 14.000 er 
med. Dronning Margrethe, som er FDF/FPFs protektor, besøger lejren 
sammen med Prins Henrik. Missionsprojektet foregår for første gang 
i Latinamerika under navnet ”Vamos Brazil” – Lad os tage til Brasilien. 
Det første midtvejsmøde samler 700 ledere i Odense.
1992 
FDF/FPF fejrer 90-års fødselsdag med festligheder over hele landet.
Der afvikles en landsomfattende væbner- og seniorvæbnerdyst 
kaldet ”Hot Blåt”.
1993
Det andet piltelandsstævne samler 9.000 pilte på Sletten. Lejren er en 
stor eventyrlejr i Regnbuedalen. FDF/FPFs historie udgives med bo-
gen ”På livet løs”. Missionsprojektet hedder ”Betna Bekum” og foregår 
i Mellemøsten.
1994 
FDF/FPFs landsmøde beslutter at ændre Landsforbundets navn til Fri-
villigt Drenge- og Pigeforbund, FDF. Forslag til nyt skjold bliver forka-
stet, og landsmødet vedtager at både piger og drenge fremover skal 
bruge det gamle FDF-skjold. Arbejdsplanen ”Børn på tværs” bliver 
vedtaget. Landsmusikstævne i Hvidovre med 1.500 deltagere. Alle 
musikanter giver koncert i Københavns Centrum. Idéen med teltlejr 
holder, og for første gang er der fl est deltagere med fra multibands.
1995 
Medlemstallet er nu 34.000. Hovedbestyrelsen ansætter to sekre-
tærer til at starte nye kredse. Fire små lavenergihytter bygges ved 
”Bøgebjerg”
1996
Julsølejren samler 13.000 til Gudernes Kamp. Kristendommens indfø-
relse i Danmark er lejrens hovedtema. Dronning Margrethe overvæ-
rer lejrens festspil, og er på rundtur i lejren.
1997
Kredsstartkonsulenternes arbejde giver resultat: 13 nye kredse. FDF 
deltager i landsindsamlingen ”Verdens Børn”. FDFs BlåNet kommer 
godt fra start. Midtvejsmøde i Vejle med 500 deltagere. Missions-
projektet indsamler midler til gadebørn og unge uden udannelse i 
Sydafrika.
1998 
Der præsenteres en helt ny struktur og nyt indhold for den kom-
mende lederuddannelse. Missionsprojektet handler om Cambodia: 
Landminer, landbrugsudvikling og vand. En ny arbejdsplan for 1999 
– 2002 vedtages: Fast forankring – fælles forandring, hvor FDFs værdi 
grundlang sættes til debat.
1999 
Musik ’99 i Herning med 1500 deltagere. Midtvejsmøde i Esbjerg med 
400 deltagere, hvor der sættes fokus på FDFs værdigrundlag og lede-
ridealet. Traditionen med seniorfestival på Kongeådalens Efterskole 
fortsætter.

1990 - 1999

Besindelse og værdier
Hvad bringer fremtiden?

Om Danmark og Verden

Danskerne medvirken i det politiske liv be-
grænser sig til valgene og folkeafstemnin-
gerne, men de er troløse over for partierne og 
de politiske ledere. Det er enkeltsagerne, som 
optager. 

Der tales om et multikulturelt og multietnisk 
samfund. Det giver splittelse med politiske 
yderfl øje. 

Dog kan sportens og kulturens verden stadig 
samle befolkningen, især da Danmark vinder 
EM i forbold 1992. 

Den traditionelle velfærdsstat – ”pasningssam-
fundet” – sættes under pres. 

Der tales om fælles værdier, men danskerne 
kræver mere fritid, mens arbejdspresset vokser 
og økonomien sætter dagsordenen.
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2000
Missionsprojektet hedder ”Tukutane Tanzania” – lad os mødes 
i Tanzania. FDF Sangbogen, en gennemgribende revision af 
”Syng Blåt”, udkommer. Landsmødet vedtager en helt ny struk-
tur for landforbundet, hvor distrikterne for1svinder og begre-
bet ”Netværk” spiller en central rolle. Bogen ”Mere end snobrød” 
om kultur og identitet i FDF 1902 – 2002 af Hans Wagner udkommer.
2001
Julsølejren 2001. Dronningebesøg.
2002
FDF fylder 100 år! Den offi  cielle fejring fi nder sted den 5. Juni – på 
FPFs 50-årsdag! Festgudstjeneste i Københavns Domkirke, reception 
og festlig revy i Glassalen i Tivoli. Selve fødselsdagen den 27. oktober 
fejres ude i kredse og netværk.  Der udgives en 100-års jubilæumsfi lm 
samt bøgerne  ”FDF på plakaten” og ”Da kongen fi k sand i sandka-
gen”.

2000 - 2002

FDF-millenium
100 gammel og stadig ung

Om Danmark og Verden
11/9 fl yver terrorister ind i World Trade Center i 
New York og hele verdensbilledet forandres.
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