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Punkt: 2.06 HB-Møde: September  2020 

Ny historiebog for FDF 

RESUMÈ 

Det foreslås at der igangsættes et arbejde med en ny historiebog om FDF. FDF har 120 års 
jubilæum i 2022, og det kunne være en fantastisk flot markering på landslejren i 2022, at 
afholde en bogreception ifm en jubilæumsfejring.   
 
I sagsfremstillingen er en motivation bag ideen. 
 
Landsforbundet stiller underskudsgaranti på 50.000. 
 
 

INDSTILLING 

 
HB igangsætter arbejde med at producere en ny historiebog for FDF.  

 
På mødet kan der desuden komme input på vinklingen af bogen  
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SAGSFREMSTILLING 

MOTIVATION 
Den seneste historiebog er "Fri så det mærkes" fra 2012. Det er ikke så meget en historie-
bog, som det er en lang række nedslag, hvor der fortælles i billeder og tekst om forskellige 
områder af FDF. 
 
Den seneste historiebog, der går mere grundigt til værks ift landsforbundets udvikling ligger 
væsentligt længere tilbage.  
 
En ny historiebog er tænkt som en fortælling om landsforbundets udvikling. En bog der 
analyserer hvilke problemstillinger landsforbundet har stået overfor, og hvilke svar der er 
givet og hvordan man har grebet det an.  
 
Målet er, at man bliver klogere på de beslutninger, tendenser og udfordringer landsforbun-
det har gennemgået. Læseren får et grundigt indblik i de skuldre vi står på, og som vil tjene 
som en rettesnor for fremtidige medlemmer og beslutningstagere.  
 
Ex. har vi over en lang årrække diskuteret alt fra spejdere, til klubber, til kredsudvikling, til 
skoler, til projekt-FDF, til aktivitetsindhold, til visioner og ambition og meget andet som til-
sammen har formet FDF. Landsforbundet vil og skal altid udvikle sig, men det er håbet, at 
man ved at læse bogen får et grundigt indblik i de overvejelser og diskussioner, der har for-
met FDF i dag. 
 
Det skal overvejes, hvilken tidsperiode der skal beskrives. Et oplagt valg kunne være star-
tende i 1970'erne, hvor der sker en grundlæggende ændring i FDFs historie ift aktiviteter, 
udtryk, pædagogik, sammenlægning og mm. De første mange år af FDF er ret velbeskrevet, 
og det er spørgsmålet, om vi lægger noget til, ved at beskrive dem igen. 
 
Hvorfor nu? 
Årsagen til at starte arbejdet nu er to-fold: 
 
1. Dels kan vi få vidnesbyrd om hvad der faktisk skete i 1070'erne, hvor en person som 

Henning Iburg vil være interessant at få interviewet. Den mulighed eksisterer ikke for 
evigt. 
 

2. FDF har 120 års jubilæum i 2022, og det kunne være en fantastisk flot markering på 
landslejren i 2022, at afholde en bogreception ifm en jubilæumsfejring.   

 
Målgruppe 
Alle FDF'ere med historisk interesse. Og obligatorisk læsning for ansatte og centrale frivil-
lige (sammen med den nye bog med positionspapirer :) 
 
Format 
For at gøre skriveprocessen så let som muligt, foreslås det, at man ansætter en betalt 
journalist (a la Silkeborg Højskoles historiebog), som kan lave en række interview og være 
pennefører på bogen. Sideløbende nedsættes en frivillig redaktionsgruppe, som kan sparre, 
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læse med, og skrive til, i det omfang det er nødvendigt, for at få en bog der tegner et fyl-
destgørende billede af FDFs udviklingshistorie 
 
Proces 
Idéen er at bogen er klar til Landslejr 2022 i anledning af 120 års jubilæum 
 
Økonomi 
Der søges støtte til produktionen. Landsforbundet stiller underskudsgaranti på 50.000, det 
skal sikre at der kan aflønnes en forfatter. 
 
Produktionsomkostninger forventes at blive dækket af salgsprovenue 

BILAG 

Ingen bilag. 


