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Kasernen 100  år
Man kan sige, at Vordingborg var garnisonsby allerede i 
Valdemartiden med sin borgfæstning, men en kaserne i 
moderne forstand fi k byen først i 1913.

Det var en urolig tid op mod første verdenskrig. Der var 
behov for at kunne forsvare Sjælland bedre end hidtil, og 
med hærloven af 1909 blev det besluttet at opføre nye 
kaserner – og en af dem skulle ligge i Vordingborg.

Kasernen kunne først være færdig i 1913, så i ventetiden 
blev to depotkaserner opført i Nørregade – bygningerne
ligger der endnu. Her kunne opbevares mundering til en 
udrykningsstyrke.

Ankomst
Den 22. januar 1913 ankom de første soldater til Vordingborg med 
særtog. Det var 7. og 19. bataljon, der hidtil havde ligget i Nyborg, 
hvor man med vemod tog afsked med soldaterne. På Vording-
borg station var der ingen offi  ciel modtagelse, men en 
del borgere var mødt op og modtog soldaterne med hurraråb.

Kasernen var slet ikke færdig, så efter en kort parade på Kirke-
torvet forsvandt soldaterne ud til privat indkvartering rundt om i 
byen.

8 dage senere holdt byen en offi  ciel modtagelsesfest med middag 
på Hotel Valdemar, hvor hver soldat fi k en lokal borger til bords.

1. verdenskrig prægede kasernens første år. Selv om Danmark 
ikke deltog i krigen, var der indkaldt reservestyrker og der blev 
afh oldt store mobiliseringsøvelser. De mange ekstra soldater 
måtte indkvarteres privat. I løbet af en enkelt måned i 1914 
kunne der være indkvartering på mere end 50 adresser i Vor-
dingborg.

Den faste styrke fra kasernen blev også udkommanderet til 
Tunestillingen for at sikre forsvaret af København.

De første  år  –  1.  verdenskrig

Soldater fra 7. bataljon indkvarteret hos købmand Gres i Algade 1914.
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For byen er kasernen en fast institution, der nu har stået i 100 
år. Men set fra militærets side, er kasernen blot en ramme om 
skiftende afdelinger og funktioner.
Det er derfor ikke DANILOG eller Falsterske Fodregiment, der 
fejrer jubilæum. Det er bygningerne.

De første beboere, der rykkede ind på kasernen, var 5. regi-
ments 7. og 19. bataljon, der kom fra Nyborg.  I 1951 blev 11. 
bataljon forfl yttet til Vordingborg. Denne bataljon hed oprin-
delig Falsterske geworbene Infanteri. Siden blev den omdøbt 
til 11. bataljon og fl yttet rundt omkring i landet til bl.a. Ålborg 
og Roskilde, inden den endte under 5. regiment i Vordingborg. 

I 1961, da regimenterne skulle have historiske navne,  var det 
netop 11. bataljon, der gav 5. regiment sit nye navn: 
Falsterske Fodregiment.

I 1977 blev Danske Livregiment lagt sammen med Falsterske 
Fodregiment. Livregimentet kom fra Høvelte og det gav et 
mærkbart kultursammenstød at få ’københavnersnuderne’ 
ført sammen med ’bonderøvene’ fra Sydsjælland og 
Lolland-Falster.

I 2000 blev Danske Livregiment lagt sammen med gardehusa-
rerne og fl yttet til Slagelse. I stedet rykkede Forsyningstrop-
perne fra Farum (trænafdelingen) ind og blev til DANILOG. 
Sammen med Den Danske Internationale Brigade (DIB) har de 
gjort Vordingborg kaserne til et knudepunkt for Danmarks 
internationale operationer.

Nu er et nyt forsvarsforlig på vej, og igen spekuleres der på ka-
sernelukninger og fl ytning af mandskab. Måske skal DANILOG 
fl yttes til Ålborg. Måske skal Livgarden fl ytte til Vordingborg. 
Måske lukker kasernen…  

Regimenter  forgår, 
kaserner  består  (måske)

Mi l itær  ordbog

Garnison
Fast hjemsted for en militær enhed
En militær styrke, der er udstationeret for at be-
vogte eksempelvis en fæstning, et slot eller en by.

Kaserne
Militært område eller anlæg med bebyggelse til 
permanent indkvartering af soldater og værne-
pligtige, eksercerplads, militært materiel m.m.
Er der ikke en samlet bebyggelse, vil man typisk i 
stedet benytte det bredere udtryk garnison.

Bataljon
Militær enhed på 450–1.000 mand, inddelt i 
3-5 kompagnier. 
En infanteribataljon består typisk af et 
stabskompagni, tre infanterikompagnier 
og en kampvognseskadron.

Brigade
Hærenhed på 4000-5000 mand, 
dannet af enheder fra alle våbenarter
Består normalt af 3 til 5 bataljoner. 

Regiment
Hærafdeling, ledet af en oberst. Administrativ 
militær enhed med ansvar for uddannelse af 
værnepligtige og for opstilling af enheder til felt-
hæren. Regimenter er specialiserede i én 
våbenart.

I Danmark er et regiment en administrativ enhed 
og hører hjemme på en eller fl ere kaserner. 
Regimentet kan uddanne én eller fl ere bataljoner. 
Disse bataljoner indgår i brigader. 

5. regiment.

Danske livregiment.
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Kasernen er udbygget og ombygget adskillige gange. Den 
oprindelige kerne bestod af en stor, muret bygning (Vinterka-
sernen), 2 træbarakker (Elefantbygningerne), hovedvagt med 
arrest, administrationsbygning, gymnastikhus, depoter samt 
et garnisonssygehus.

Efterhånden voksede kasernen til et stort bygningskompleks 
med kostforplejning/kantine, adskillige mandskabsbarakker, 
værksteder, garager/stalde, depoter og meget andet.

Kasernebygningerne

I 1961 skyllede en historisk bølge ind over kasernen. Regimentet 
fi k sit 1700-talsnavn tilbage, Falsterske Fodregiment, og bygnin-
ger, veje og pladser blev opkaldt efter historiske slag. Derfor kan 
man se navne som Dannevirke, Bustrup, Dybbøl og så videre. I 
samme ombæring blev Kasernevej omdøbt til Sankelmarksvej, 
selv om kommunen egentlig var imod et navn, der ikke havde 
noget med byen at gøre. Når man alligevel gav tilladelse skyldtes 
det sikkerhedshensyn. Militære anlæg måtte ikke optræde på 
kort, og ordet Kasernevej var måske for oplagt.

Navneleg

Vinterkasernen/
Dannevirke
Indkvartering og stabsbygning. I brug 
til vinterholdene, hvor elefantbygnin-
gerne var for kolde. Meget plaget af 
kakerlakangreb de første år. Bygnin-
gen forfaldt, men blev reddet af 
renovering i 1995.

Administrat ions-
bygningen
Beliggende vest for adgangsvejen. 
Har tidligere rummet tjenesteboliger 
for garnisonskommandanten (kaser-
nechefen), stabsoffi  cianten (tilsynsha-
vende v. kasernen) og regimentsad-
judanten. De boede på hver sin etage 
med kone og børn, og havde endda 
egne haver.

Nordre og søndre 
barak/
Elefantbygningerne
Indkvartering af mandskab. Elefant-
navnet skyldes ligheden med elefant-
huset i Zoologisk Have. Barakkerne 
blev nedrevet i 1958 og erstattet af 
nybyggeri (Vejle og Bustrup).

Garnisonssygehus/
inf i rmeri
Sygehuset var kommunens, indtil 
staten overtog alle kasernebygnin-
gerne i 1959. I dag huser kasernen et 
mindre infi rmeri, der bl.a. tager sig af 
vaccinationer, tandlægebehandling 
og helbredseftersyn i forbindelse med 
udsendinger.

Hovedvagt/arrest
Vagtbygningen er placeret lige inden 
for hovedindgangen. Det var en af de 
oprindelige bygninger. Ombygget i 
1949, hvor arrestafdelingen fi k plads 
til 8  arrestanter + 2 i detentionen.

Terminalområde
DANILOG’s store lagerbygning hører 
til den allernyeste del af kasernens 
bygninger. Her fi ndes alt, 
der skal bruges af de udsendte sol-
dater, fra uniformer og køkkengrej 
til kampvognsreservedele og våben. 
Området huser også postkontor for 
breve og pakker til de udsendte.

Den nye kaserne blev opført nord for byen på et areal, der dengang lå ude midt på markerne. 
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Byggeriet af den nye kaserne blev delt mellem staten og kommunen, og helt frem til 1959 ejede kommunen en del af bygningerne.

Vordingborg Kaserne rummer i dag et stort antal bygninger. Nogle få af dem har været med i alle 100 år.



-  e n  u d s t i l l i n g  f r a  Vo r d i n g b o r g  L o k a l h i s t o r i s k e  A r k i v-  e n  u d s t i l l i n g  f r a  Vo r d i n g b o r g  L o k a l h i s t o r i s k e  A r k i v

Soldater l iv
Værnepl igt
Citat: ”Nu er det snart en måned siden, vi vendte tilbage til Friheden fra 
fangenskabet i Vordingborg, som varede 11½ måned. Det nye hold slip-
per delvis for pudsning af spænder, men så får de måske 18 måneders 
tjenestetid: Uha! Så hellere pudse spænder!” 1951.

”Jeg nyder friheden i fulde drag, og […] tænker på, hvordan I som er inde 
i trøjen endnu må gå og være en fl ok hunde, der skal adlyde det mindste 
vink, der gives dem af deres herre. […] Inden ret længe er I heller ikke 
mere i statens tøj, men kan, når det passer jer, trække i hvad slags tøj, det 
passer jer og komme hjem, når I selv vil uden at stå nogen til ansvar der-
for som nogle andre små drenge over for deres mor”
”Det er rart atter at have en menneskelig løn, og ikke den sulteløn, som 
militæret vil være bekendt at give de folk, som de regner med i tilfælde 
af en krig skal forsvare Danmark. Men nu er der jo ikke så længe til det er 
jeres tur til atter at føle, at I alligevel er mennesker, selv om I har følt i det 
sidste år, som I var en slags andensortering.”
Underskrevet ”Forhenværende – men aldrig mere – korporal Sørensen” 
1951.

Værnepligten – for nogle et tvungent helvede, for andre en tid med 
gode minder om et stærkt kammeratskab. Længden har varieret – i 
halvtredserne og tresserne var den 18 måneder – og for befalings-
mænd to år! I dag er værnepligten nede på fi re måneder, med undta-
gelse af særlige værn som gardehusarerne og livgarden.
Engang krydsede man fi ngre for at trække frinummer – i dag er der 
brug for så få værnepligtige, at der er ventetid på at få lov at trække i 
trøjen. Værnepligten udføres derfor næsten udelukkende af frivillige.

Discipl in
Javel hr. løjtnant! 
Kommandosprog, blind adlydelse, kollektiv afstraff else. Militæret har altid været berygtet 
for sin hårde disciplin over for soldaterne. Gamle soldater kan fortælle historier som hvor-
dan de blev sat til at vaske trapper med en tandbørste for at lære at adlyde.
Tiderne ændrer sig, og siden 1970erne har mere pædagogiske metoder vundet indpas i 
militæret.

Rekrutter af i dag har samtidig en anden indstilling til værnepligten, fordi de har meldt sig 
frivilligt. Tiden er knap og der er meget, der skal læres, så nu kan offi  cererne opleve, at der 
bliver klaget over for 
mange pauser.

Rekrutter 1945

Rekrutter 1987
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Øvelser
Soldater skal være kampklare, og derfor har fysisk træning altid været 
en del af livet på kasernen. March- og stroppeture, løb og forhindrings-
bane. Skulle man til skydebanen på Ore, foregik det til fods – og gerne 
i løb. Mange rekrutter er blevet kommanderet rundt på Græsbjerg og 
Ornebjerg og ikke mindst på kasernens egen øvelsesplads med loka-
liteter som ”Tyrens røvhul” og ”Jomfrubrysterne”.  De er blevet sendt 
gennem vandhuller og krat, har marcheret hele vejen til Næstved, 
overnattet under åben himmel i regnvejr. Hårdt, mens det står på, og 
kilde til gode historier siden hen.

Morskab og fr it id
Selv soldater har fri indimellem. Offi  cererne tager hjem til familien, 
men de værnepligtige, der bor på kasernen, må hygge sig hvor de er. 
Allerede i kasernens første årtier blev der indrettet opholdsstuer med 
lænestole og bogreoler, og senere blev der indkøbt radioer.
Har man råd, kan man gå i byen – bare man er tilbage til sengetid. I 
Vordingborg har soldaterne været fl ittige gæster på steder som Rid-
dersminde, Landmanden, Kirkeskoven og Boulevardkroen. På Hotel 
Valdemar kom der også soldater fra luftvåbnet og de kvindelige Lotter, 
som der godt kunne være konkurrence om blandt de mandlige 
soldater. 
Slagsmål mellem soldater og lokale unge er heller ikke ukendt. Men 
soldaterne har også oplevet at lokale har givet en omgang til ”de fat-
tige soldater”.
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Først ville Vordingborg ikke have kasernen 
– nu vil byen ikke af med den igen.

Byen og kasernen

Kasernen er en by i byen, men ikke en lukket by. Gennem alle 
årene har vordingborgerne kunnet møde soldaterne i byen 
– på godt og ondt.
Fra de første år er der blandt andet klager over værnepligtige, der 
generer pæne damer på Algade ved at råbe sjofl e vittigheder ef-
ter dem, eller ved at stå og fylde på fortovet, så damerne må ud i 
rendestenen for at komme forbi.
Øvelserne i omegnen aff ødte også klager, for eksempel over sky-
deri, der får en hest til at løbe løbsk, så kusken falder af.
Når der blev skudt på skydebanen på Ore, kunne fi skerne ikke 
altid nå ud af sikkerhedszonen. Der omtales også en vildfaren 
øvelsesgranat i Valdemarsgade.
I nyere tid var der i en periode efter Danske Livregiments an-
komst til byen en del problemer med hærværk i kvarteret om-
kring kasernen.
I det store og hele har sameksistensen heldigvis været fredelig. 
Kasernens gymnastiksal har været udlejet til lokale foreninger, 
musikkorpset har spillet ved festlige lejligheder, og ved større ar-
rangementer med overnatning har kasernen ofte udlånt tæpper.
I dag møder byens borgere blandt andet soldaterne, når de mar-
cherer eller løbetræner i byen og oplandet, og ved de årlige og 
meget populære åbent hus-arrangementer

Garnisonsby på godt  og ondt

Soldaterhjemmet

Hvor der er en kaserne, er der også et soldaterhjem. Her kan sol-
daterne fi nde hjemlig hygge, slappe af, læse, spille spil, se tv eller 
købe mad, hvis man ikke er tilfreds med cafeteriaet. 
I Vordingborg var der oprindelig et Dannevirke-soldaterhjem i 
Hotel Prins Jørgen. Siden overtog KFUM opgaven, og siden 1934 
har soldaterhjemmet haft adresse på Vestervej 3, lige ved siden af 
kasernen.
I tidens løb har soldaterne her kunnet skrive brev hjem, læse avi-
ser fra hjemegnen, deltage i bibelkreds, få opbevaret kuff erten, 
eller endda klaret pengesager. Derimod har alkohol ikke været til-
ladt på det missionske soldaterhjem.

Da hærloven af 1909 lagde op 
til oprettelsen af en kaserne i 
Vordingborg, krævede det store 
overvejelser i byrådet at sige 
ja tak. Ville det kun være til 
glæde for den del af byen, hvor 
kasernen blev placeret? Ville 
indbyggerne i for eksempel Mas-
nedsund blive utilfredse, fordi 
det ville koste ekstra i skat?

Gennem årene har kasernen fl ere gange været luk-
ningstruet, og hver gang har kommunen påpeget, 
at det vil være fatalt for byen at miste en af sine 
største arbejdspladser. 
I forbindelse med lukningstruslen i 1998 udarbej-
dede kommunen en hvidbog om konsekvenserne: 
1200 mistede arbejdspladser (160 civile, 347 profes-
sionelle og 540 værnepligtige foruden en række af-
ledte arbejdspladser i andre virksomheder). I 2013 er 
kommunens skøn ca. 1.000 mistede arbejdspladser.

Da kasernen blev bygget, gav det arbejde 
til lokale håndværkere, og lige siden har 
kasernen skabt omsætning i Vordingborg. 
Købmænd, trælast og kulhandel, syersker og 
dampvaskeri, mejeri og isenkræmmere, vogn-
mænd og håndværkere har alle været lokale 
leverandører til kasernen.

”Pigerne i Vordingborg er ikke noget særligt 
i forhold til de fynske piger”. Sådan var 
holdningen blandt de offi  cerer, der i 1913 
blev fl yttet fra Nyborg til Vordingborg. Flere 
af dem skiftede dog mening, og i løbet af 
de 100 år har mange af kasernens ansatte 
fundet deres ægtefælle i Vordingborg.

Åbent hus.

Musikkorps

Dannevirke, Algade 1 1913-1924

Vestervej 3 1934-

Missionshuset Bethania, 
Valdemarsgade/Badstuestræde 1924-1926

Valdemargade 23 1926-1934
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Øvelsesterrænnet på Kulsbjerg tjener det ene øjeblik som krigszone, det næste 
som rekreativ natur-oase. Det største militære område i Vordingborg er nemlig 
ikke kun forbeholdt militæret.

Når der ikke er militære øvelser, er der off entlig adgang til fods og på cykel. Und-
taget er dog militære anlæg, vådområder og huse, samt de fredede dele af Kuls-
bjergbakkerne.

Det krævede årtiers forhandling at fi nde en egnet øvelsesplads. Kulsbjerg blev 
valgt blandt andet fordi jorden ikke var særlig egnet til landbrug. De små gårde, 
der lå i området, blev eksproprieret i 1970, og fl ere af dem blev siden jævnet med 
jorden af militæret.

Det 496 hektar store område har faciliteter til øvelser med kampvogne, og der er 
både elektronisk skydebane og vartningsanlæg til køretøjer. 

Trods de jævnlige krigsøvelser er Kulsbjerg rigt på dyreliv. Der er råvildt og harer, 
rovfugle og svømmefugle, der nyder godt af det kuperede landskab med søer, 
moser, skov og krat, levende hegn og overdrev. Forsvaret har ansvaret for 
natur- og vildtpleje på området.

1. Kasernen

2. Øvelsesbane fra 1934

3. KFUM Soldaterhjem, Vestergade 3.

4. Munderingsdepoterne i Nørregade. Taget i brug i 1910 som forløber for kasernen

5. Øvelsesterræn ved området omkring Rakkerbanke. I brug de første år, i 1924 udvidet 
 med Elmealle-kvarteret. Måtte rømmes, da Storstrømsbroen skulle bygges.

6. Skydebane på Ore. Der var tjenestebolig til den opsynshavende og mulighed for kaff e m.m.
 Skydningen foregik parallelt med kysten. Nedlagt da Kulsbjerg blev taget i brug.

7. Øvelsesterræn Kulsbjerg, mellem Stensved og motorvejen. Blev taget i brug i 1970 
 og udvidet med elektronisk skydebane og vartningsanlæg. 

Kulsbjerg –  t i l  g læde 
for  både c iv i le  og mil itær
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Soldaterne fra Vordingborg kaserne har normalt haft et roligt 
og neutralt forhold til det omgivende samfund. Men ved en-
kelte lejligheder har det været anderledes.
 
Under arbejderoprøret i Nakskov i 1931 blev soldater fra ka-
sernen tilkaldt og sat ind mod de demonstrerende nakskovit-
ter. Heldigvis ankom militæret først, da gemytterne var faldet 
til ro, så det kom ikke til kampe mod borgerne.
 
Knap 50 år senere fi k kasernens mandskab til gengæld mulig-
hed for at gøre en kæmpe indsats for lokalsamfundet. Vinteren 
1978-79 er i det sydøstlige Danmark kendt under navnet 
Vinterkrigen. Landet blev begravet under enorme snemæng-
der og mange steder skulle der bæltekøretøjer til for at forcere 
snemasserne.
Kasernens mandskabsvogne var i fast rutefarts med patienter, 
medicin og hele 13 fødende kvinder. 
Nord for Vordingborg var et tog begravet i sneen. Toget og 
skinnerne måtte graves fri af soldater.

Regimentets store indsats under snestormen udløste stor tak-
nemmelighed i befolkningen – og ikke mindst en økonomisk 
anerkendelse fra de lokale kommuner – samt titlen Daglig-
dagens Helte.

I en periode havde Falsterske Fodregiment sin egen regiments-
hund, en sort kongepuddel kaldet Flora. Faktisk har der været 
fi re forskellige Flora’er, alle sorte pudler.

En fi rbenet helt
Den første Flora tilhørte 11. bataljon, der dengang var hjem-
mehørende i Ålborg. Bataljonen var med i krigen i 1864, hvor 
Flora viste sig som en meget trofast hund. Den blev ramt un-
der et slag, men fandt hårdt såret tilbage til sin bataljon. Efter 
krigen blev Flora hædret med en medalje og et halsbånd med 
navn og soldaternummer. Det er formentlig den eneste danske 
hund, der har fået en militær æresbevisning.

Flora II, III og IV
Mange år senere var 11. bataljon endt i Vordingborg under nav-
net Falsterske Fodregiment. I 1959 fi k regimentet en ny Flora 
foræret fra en mand på Falster, der kendte den gamle historie.
Flora II var godt nok en hanhund, men Flora skulle den hedde 
alligevel. Den fi k et fi nt, gult dækken med navn og regiment, 
og deltog i parader med plads lige efter tambourmajoren i mu-
sikkorpset.
Flora II boede på kasernen og fulgte sit kompagni både på 
marchture og på øvelsesterrænnet.
I 1963 fi k regimentet foræret en kommende afl øser. 

Ven el ler  f jende

Regimentshunden Flora

Kasernehistor ier

Hvalpen var en gave fra prins Georg, dansk miliærattaché i London, og blev overrakt 
under regimentets besøg i England. Denne tredje Flora var en hunhund, og skulle ikke 
bare til sin tid afl øse nr. II, men helst også levere nye efterkommere. Det blev dog kun til 
en enkelt, hanhunden Flora IV. 
Flora III blev tilknyttet rekrutbataljonen, men det blev for meget med de evigt skiftende 
hundeførere, så den kom i privat indkvartering hos en reserveoffi  cer og afl øste omkring 
1966 Flora II.
Flora IV boede også privat og kom aldrig i tjeneste. I 1971 blev det opgivet at have en 
regimentshund. Militærlivet var blevet for motoriseret til at en hund kunne være med.



-  e n  u d s t i l l i n g  f r a  Vo r d i n g b o r g  L o k a l h i s t o r i s k e  A r k i v

Ingen soldater fra Vordingborg kaserne kom i kamp den 9. 
april.  Og da besættelsen var blevet en realitet, overtog tysker-
ne det meste af kasernen, dog undtaget garnisonssygehuset.  
Den danske styrke måtte forlægge indkvartering og stabskon-
torer til institutioner som  Marienbergskolen, Teknisk skole, 
Masnedsund station og mange andre.
 
Kun fi re kaserner fi k lov at forblive danske, og den nærmeste 
var Næstved. Men efter befrielsen i 1945 kom Vordingborg 
kaserne hurtigt i brug igen. Allerede i juli ankom de første re-
krutter. I de følgende år fandt de første internationale udsta-
tioneringer sted i form af deltagelse i de allieredes besættel-
sestropper i Tyskland.

Alle danskere kender den stædige oberst Hackel fra tv-serien 
Matador. Han var i virkeligheden fra Vordingborg og hed ikke 
Hackel, men Harrel. Lige som seriens oberst Hackel kunne han 
ikke fordrage general Prior.
Harrel var garnisonschef i Vordingborg fra 1938 til 1942 og var 
derfor klar til at bekæmpe tyskerne, da besættelsen fandt sted 
i april 1940. Han blev vred og forbitret over ordren til ikke at 
gøre modstand, og var overbevist om, at det var general Priors 
skyld.
I tv-serien døde Hackel af ophidselse over at Prior afl øste hans 
ven, general With, som chef for hæren. Virkelighedens Harrel 
døde ikke af den grund, men var efter 9. april så kritisk over for 
Prior og beslutningen om ikke at kæmpe, at han i 1942 blev af-
skediget. Efter krigen blev hans anklager mod hærledelsen om 
pligtforsømmelse undersøgt i en omfattende kommissionssag. 
Ingen blev dog kendt skyldige, men Harrel fi k en Dannebrogs-
orden.

Den amerikanske hær havde Elvis – men den danske havde 
Klaus & Servants. Drengene fra den populære dansktopgruppe 
blev i 1973 indkaldt til at aftjene deres værnepligt på Vording-
borg Kaserne.
Det var nye tider i hæren og de fi k ikke bare lov til at aftjene 
værnepligten sammen, men også til at medbringe instrumen-
ter, låne et øvelokale, og – ikke mindst – bevare det lange hår!
I weekenderne havde de endda mulighed for at spille koncerter 
rundt om i landet.

Der blev måske nok taget særlige hensyn til berømthederne. 
Til gengæld kunne hæren bruge dem til reklame. Også i Vor-
dingborg, hvor de som ambassadører for kasernen optrådte i 
de lokale børnehaver til jul.

2.  Verdenskrig

Oberst  Hackel  i  Vordingborg

Klaus & Servants  i  t røjen

Kasernehistor ier

I en tid, hvor musikere normalt var militærnægtere, var det næsten kontroversielt at 
Klaus & Servants gik ind i hæren. Netop derfor var både hæren og popgruppen interes-
serede i at fortælle den positive historie.

Gruppen var i trøjen i 12 måneder inden de igen kunne vende tilbage til hjembyen 
Præstø. Med i bagagen havde de en ny single: ”I dronningens klæder”


