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En historisk oversigt

1960 - 1969

Om Danmark & Verden
Oprør fra ungdommen mod, hvad de kalder det 
etablerede samfunds åndeløse materialisme.

 Velstanden stiger for alle: Biler, parcelhuse og 
rødvin til bøff en. Weekenden til sommerhuset 
og charterferie sydpå. 

Uddannelseseksplosionen, nye stoff er i indu-
strien, forurening, anti-atommarch og USA’s 
ulyksalige krig i Vietnam. 

Generationskløften uddybes, men den ældre 
genration kan samle modstanden om Kunstfon-
den og jordlovene.

1960
En ny øvelsesplan bliver præsenteret, og træningsprogrammer med 
arbejdsstof for drenge og førere får stor udbredelse. Af landsforbun-
dets 338 kredse har de 104 et orkester og de 128 et tamburkorps.
1961
Nordisk Samarbejdsudvalg med FDF, Ansgarsförbundet, Sverige og 
Poiken Keskus, Finland etableres.
1962
Den syvende og sidste Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus med 
8200 deltagere. Tanken om en højskole begynder at tage form. 60 års 
jubilæet fejres bl.a. med fest i Frederiksberg Rådhushal og morgen-
vagt i Skt. Lukas kirke på Frederiksberg – FDFs ”fødselskirke”.
1963
Det internationale arbejde styrkes og udbygges.
1964
FDF får sit eget depot på Hjalmar Brantings Plads 6 efter et halvt år-
hundrede hos Carl Lønberg. Det niende landsmusikstævne i Aalborg 
samler 1200 deltagere. FDFs landsmøde vedtager at bygge højskole. 
Den placeres i Silkeborg og bygges sammen med FPF og Samvirket.
European Fellowship etableres med The Boys Brigade, Poiken Keskus, 
Tyttöyen Keskus, Borgå stifts Ungdomsforbund, Ansgarsforbundet, 
FDF og FPF.
1965
Der indføres landsdelssekretærordning til afl øsning af forbunds-
sekretærerne. Det nye er, at de ansatte sekretærer nu får hver deres 
landsdel, hvor de også bor centralt og hurtigere kan komme på f.eks. 
kredsbesøg. Ordningen udbygges til hele landet i løbet af de næste 
fi re år.
1966
Sletten udbygges stadig og er et uvurderligt aktiv i lederuddannel-
sen. Gunnar Tjalve vælges som formand efter Poul Schou.
1967
Holger Tornøe dør 86 år gammel.
FDFs ottende landslejr fi nder nu sted på Sletten. Julsølejren samler 
7.500 deltagere. Lejren byder som noget nyt på bl. a. interessegrup-
per.
1968
Landsmødet debatterer arbejdsplanbetænkningen: ”Medansvar og 
demokrati”, der bryder med de hidtige ledelsesprincipper. ’Fører’ bli-
ver til ’Leder’ og ’Øvelsesplaner’ til ’Arbejdsplaner’. Betænkningen får 
stor betydning for de kommende års arbejde. Egon Andsbjerg Larsen 
ansættes som landsdelssekretær med særligt henblik på Ledertræ-
ningscenter Sletten.
Fællesudvalget for Forsøgsarbejde (FFF-udvalget) orienterer på 
landsmødet om det igangværende fællesarbejde mellem FPF og FDF.
1969
Silkeborg Højskole indvies. Fælles lederuddannelse for FDF og FPF 
udbygges. Fælleskredse for drenge og piger skyder op rundt om i 
landet. Det tiende landsmusikstævne i Odense med 1200 deltagere. 
FPF er også med.
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