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1902

Ved århundredeskiftet gør den voksende industrialisering, at byerne vokser med vandring fra
by til land.
Dårlige sociale forhold.
Reform af skolesystemet.
Børn og unge går længere tid i skole og begrebet fritid opstår.
Almindelig optimisme for det nye århundrede.

Den unge arkitekt Holger Tornøe stifter sammen med stud. theol.
Ludvig Valentiner, Frivilligt Drengeforbund på Frederiksberg d. 27. oktober. 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 offentligheden 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

Arbejdsstoffet i disse år er: Gymnastik, marchture, eksercits, bibelarbejde, 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 Frederiksholms Teglværk.

1905

Landsforbundet Frivilligt Drenge Forbund stiftes med formålsparagraffen: ”At berede vejen for Kristi riges udbredelse blandt drenge”.
Holger Tornøe vælges til formand for landsforbundet. FDFs første
sommerlejr, Jomsborg ved Isefjorden, 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” udsendes 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 landsudstilling i Århus.
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