
 
 

VORDINGBORG GARNISON SIDEN 1913 – kort beskrevet ... 
 
 
Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som vå-
benplads i kampen mod venderne. 
Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717. 
 
Men først ved Hærloven i 1909 blev det oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet 
at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vording-
borg. 
 
I 1914 stod en administrationsbygning klar - i dag kendt som BYGNING DANNEVIRKE. Endvidere  
opførtes 2 træbarakker til indkvartering af 2 kompagnier - de senere meget omtalte "elefant-byg-
ninger"! 

 
Under 1. Verdenskrig antog de 
udenrigspolitiske forhold en så for-
uroligende karakter, at Krigsmini-
steriet besluttede at styrke garni-
soneringen på Sjælland, og den 
22. januar 1913 ankom 5. Regi-
ments stab, 7. og 19. Bataillons 
befalingsmænd samt 7. Bataillons 
vintermandskab til Vordingborg. 
Kasernen var da ufærdig, men 
hermed var Vordingborg blevet en 
garnisonsby. 
 
Ved rekrutindkaldelsen i april 1913 blev Vordingborg Kaserne taget i brug, og hele kasernestruktu-
ren blev styrket. 
 
 
Kasernens udbygning 
 
I 1934 blev KFUM Soldaterhjem indviet - i 1938 blev den nye Kostforplejning taget i brug, og i 1947 
byggedes Eksercerhuset (der i 2008 blev ombygget til et nyt moderne auditorium). 
Og i 50'erne gennemførtes det helt store og omfattende ombygnings- og saneringsarbejde på ka-
sernen, hvorved den kaserne - som vi har kendt i nyere tid - opstod. 
 
Med start i 2006 er der over nogle år gennemført en ny og meget kostbar renovering og udbygning 
af kasernen, hvorved helt moderne indkvarteringsstandarder er indført. I denne proces blev også 
hele kostforplejningsbygningen renoveret med nyt køkken - og med navneskift til cafeteriet. 
Det gamle eksercerhus er i 2008 omdannet til et topmoderne auditorium med undervisningsfacilite-
ter, grupperum etc. 
 
I 2009 indviedes det store terminalområde DUBICA ved Østre Låge til brug for DANILOG opgaver i 
forhold til Danmarks internationalt  udsendte styrker. Og i de efterfølgende år  er der 



tilført  yderligere renoveringsarbejder - bl.a. blev der i 2012 udskiftet vinduer overalt på kasernen, 
og det gamle auditorium i BYGNING VEJLE blev totalrenoveret i 2014-2015. 
 
Vordingborg Kaserne er i perioden fra 2001 - 2012 vedligeholdt for mere end 250 mio. kroner - og 
fremstår her i nyere tid som en stor, moderne og særdeles velholdt forsvarsfacilitet. 
 
Status for garnisonen blev fastholdt i det seneste forsvarsforlig, der omfatter perioden 2018 - 2023. 
I de senere år har nye kræfter taget over i Vordingborg Kaserne.  
 
Ved forsvarsforliget i 2013 var det besluttet at fastholde kasernen i forsvarsstrukturen, - i første 
omgang under et nyoprettet myndighedsnavn - Garnisonskommandant Vordingborg og bl.a. be-
mandet med Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon. 
 
 
Garnisonskommandant Vordingborg blev udfaset af Forsvaret ved udgangen af 2015. 
 
Ved forsvarsforliget var det supplerende besluttet, at HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN skulle ud-
flyttes fra København til Vordingborg Kaserne, og den 1. august holdt kommandoen sit indtog på 
kasernen, og oberst i Hjemmeværnskommandoen J. Rahbek Thomsen blev udnævnt til ny garni-
sonskommandant. 
 
Senere er hjemmeværnsenheder på distriktsniveau forflyttet til kasernen, da man lukkede Sten-
sved Kaserne. 
 
 
Falsterske Fodregiment 
 
Det senere 5. Regiment / Falsterske Fodregiment oprettedes 8. marts 1747 under navnet Falster-
ske Geworbene Infanteriregiment med 2 bataljoner med hver 6 kompagnier.  
 
Som ovenfor beskrevet blev 5. Regiment enkadreret til Vordingborg Kaserne i 2013 og ændrede 
senere navn til Falsterske Fodregiment. 
 
 
Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede forsvarspolitikkerne at sammenlægge Falsterske Fodregi-
ment med Danske Livregiment, der forflyttedes fra Høvelte Kaserne, og i forligsperioden 1976 - 
1981 var begge regimenter placeret i Vordingborg med en bataljon hver. Danske Livregiment stil-
lede garnisonskommandanten. 
 
 
I 1981 besluttedes ved det efterfølgende forsvarsforlig, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå 
af én bataljon - I/Danske Livregiment, og det besluttedes at udfase Falsterske Fodregiment af 
dansk forsvar. 
Konklusionen var, at regimentet efter 234 år blev "lagt i mølpose" ved udgangen af 1981. 

 

 
 
 
 


