
FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

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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