
FDFs Historiske Samling, Sletten

En historisk oversigt

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


