
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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Så kom pigerne
33.339 drenge i FDF!


