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Der var engang i  

KASTRUP 
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Et besøg på Kastrup kirkegård 
Af Viggo Zuschlag. 

 
Når jeg har været på kirkebesøg et eller andet sted i det fremmede, har jeg 
altid gjort et besøg på kirkegården, der på landet de fleste steder ligger om-

kring kirkehuset 
med sin om-
kransende mur. 
Når man går 
her imellem de 
mange grave 
med deres sten 
og pynt, får 
man et stærkt 
indtryk af sog-
nets sociale liv, 
dets formåen 

og ikke mindst dets slægtskabsforhold. Unge og gamle, drenge og piger, 
kvinder og mænd, her har de fundet deres sidste hvilested, de fleste - efter 
gravskriften at regne -  som elsket og savnet. 
 
I vor moderne tid er det jo blevet mere og mere almindeligt, at gravsteder 
nedlægges, og at en plads i de ukendtes grav benyttes. Det er forståeligt 
både af etiske, praktiske og økonomiske grunde, men det ægte kirkegårds-
præg  glider derved noget i baggrunden. Også på kirkegården i Kastrup har 
man de store, gamle gravsteder, hvor hele slægten er og stadig bliver jor-
det. Det gælder f. eks familien Knudsens gravsted, som ligger nord for kir-
ketårnet. 
 
Familien Knudsens gravsted ses på billedet til højre. Smukt i al sin enkelt-
hed og med et støbejernsgitter omkring. Her ligger de fra garverdynastiet i 
Vordingborg. Det var i hvert fald for ældre Vordingborgere en velkendt fa-
milie, som med flid og foretagsomhed byggede en af byens største virk-
somheder op, og som også skaffede sig muligheder for gravplads i fremti-
den.  
 
I dette gravsted ligger Peter Knudsen. Han overtog den velagtede og store 
virksomhed i Vordingborg i 1923. Han var født den 29. december 1894 i det 
gamle garverhjem i Algade i Vordingborg og voksede op i en familie, hvor 
alle gode dyder blev sat højt. Han blev opdraget til en kommende sam-
fundsborger med grobund i et håndværk. Han tog realeksamen på Bogø 

Udsigt over kirkegårdsmuren nordpå til mosen 
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Kilde: Bjørn Pedersen, google 
 

 
Forskelligt 

 
Allan Huglstad holder foredrag 

Forfatter og pens. major, Allan Huglstad, holder foredrag i Lokalhistorisk 
Forening for Vordingborg onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 i KulturAr-
kaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg (biblioteket). 

Der er gratis entré! 
Allan Huglstad vil berette om sin nye bog, ”Mange skurke, få helte – og 
alle de andre. Historier om Vordingborg og Sydsjælland 1939-1949”.  
Allan Huglstad vil vise billeder - også billeder, der ikke er medtaget i bo-
gen. 

 
Hjælp til slægtsforskning 

Grethe Langesøe Wich tilbyder hjælp til slægtsforskning. Hun vil være til 
rådighed efter aftale. Er du interesseret, skal du blot ringe til Grethe på 
telefon 55 37 41 20. 
 
NB. Lokalhistorisk Forening for Vordingborg vil i fremtiden afholde sine 
arrangementer i KulturArkaden 

En af de mange gravsten rejst over soldater, der flygtede fra østfronten, kom til Danmark i 
en forfærdelig forfatning og døde her i tiden lige efter befrielsen.  

Det siger ikke så lidt om vores holdning til dem, at de fik en plads udenfor kirkegården.  



14 

 

-----------------------------Klip-----------------------klip----------------------klip----- 
 
Nyt medlem: 
 
Navn:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Adresse:--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Indmeldt af: 
 
Navn: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Adresse: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Send dette klip  til Niels P. Christensen, Peter Linds Vej 13, 4760 Vordingborg senest 
15. november 2012 for at deltage i lodtrækningen                   
  

at man nu pludselig skulle have ondt af, føle 
medfølelse med og ligefrem hjælpe tyskerne. 
 
Efterhånden blev der oprettet lejre, hvor man 
samlede flygtningene og forsøgte at hjælpe dem 
så godt som muligt. Forholdene var dog oftest 
dårlige, og i takt med at situationen i Tyskland 
langsomt blev bedre, fik de danske myndigheder 
lov til at begynde hjemsendelsen af de tyske 
flygtninge. De fleste af dem længtes også efter 
at komme af sted. De første flygtninge blev 
sendt tilbage i november 1946. De sidste forlod 
Danmark i februar 1949. 
 
Her på Sydsjælland har vi også tyskergrave på 
Vordingborg Kirkegård. Korset i Kastrup  
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Kostskole i 1915 og blev straks ved 
hjemkomsten sat som lærling i det 
gamle garveri. Det var allerede 
kendt som en fabrik, hvor nye ar-
bejdsformer og maskiner blev 
brugt, og hvis produkter var blandt 
de bedste. 
Flittig på sin arbejdsplads og ved 
selvstudium dygtiggjorde han sig, 
og allerede i 1917 blev han ansat  
på et større garveri i tysk Böhmen. 
Det blev imidlertid begyndelsen på 
ansættelser ved en række tyske 
garverier, hvor Peter lærte nye me-
toder og materialer i garvningen og 
salget af produkterne. - Efter nogle  
 

meget hårde år i udlandet fik Peter Knudsen overdraget Vordingborg Gar-
veri foreløbig for en periode af fem år. Det var små forhold, han havde til at 
begynde med, men langsomt gik det fremad. Og så skete katastrofen. Ved 
en kæmpeildebrand den 13. februar 1929 brændte hele fabrikken ned til 
den bare grund, - og så gik Peter i tænkeboks. 

Familien Knudsens gravsted 

Se bare indskriften på denne  
indmurede plade fra gravstedet.  

Købt for stedse i 1894 
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I stedet for at bygge 
den gamle fabrik op 
igen, besluttede 
han at opføre en ny 
og købte derfor et 
gartneri nord for 
byen. Her byggede 
han så det nye gar-
veri med navnet: ”P. 
Knudsen & Søns 
Lædervarefabrik”. 
De nyeste tyske 
maskiner blev taget 
i brug, og der blev 
indført moderne 
arbejdsdeling, hvor hver mand blev specialist indenfor sit område. Dette 
satte gang i produktionen, som efterhånden mestendels blev sålelæder. 
Også her viste Peter Knudsen sig som en god arbejdsgiver, idet arbejder-
ne på garveriet var med til at opføre de nye bygninger i stedet for at gå 
ledige. Det blev også kendetegnende for fabrikken fremover, at persona-
leforhold og arbejdsmiljø trods de urene lokaliteter var de bedst mulige.  
 
Alt dette dannede grundlaget for Peter Knudsens velstand, som også by-
en og dens indbyggere efterhånden på forskellig vis fik glæde af. 

  
Målbevidst udviklede Peter Skat Thor Knud-
sen, som han var døbt, sin produktion og 
skabte dertil megen eksport af sine fortræffeli-
ge lædertyper.  
En overgang var han den største skatteyder i 
Vordingborg, og hans fortjente velstand kend-
tes også på Københavnsvej, hvor han bygge-
de en luksusvilla, som hurtigt blandt Vording-
borgere blev kaldt ”Lille Amalienborg”. Den 
ligger der stadig, men er ikke i familiens eje 
mere. 
 
Velstanden sås også på anden måde. Peter 

Knudsen havde en udmærket sangstemme, som han fik skolet og uddan     
net af de bedste kræfter, også udenlandske, og hans gode forbindelser  

P. Knudsens barndomshjem, Algade 61.  
Foto fra bogen: Garveri før og nu. - 1934 

P. Knudsen  
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HJÆLP!! 
med at skaffe nye medlemmer til  

LOKALHISTORISK FORENING for VORDINGBORG. 
Medlemstallet er vokset en smule, men ikke nok. 

Kan du gøre noget for at forøge væksten? 
Kender du nogen med interesse for lokalhistorien? 

 
Du kunne jo f.eks. fortælle venner og bekendte om vores forenings 

arrangementer, besøg, foredragsaftener og om Guldgåsen, som man 
som medlem får tilsendt 4 gange om året. Samt om hvor billigt det er 
at være medlem. 

 
Kan du skaffe et nyt medlem – eller flere -  i løbet af 2011, 

deltager du i lodtrækningen om 
3 flasker god rødvin. 

 
 (Lodtrækningen finder sted i november 2012, og resultatet bekendt-

gøres i bladets decembernummer). 
 

Se næste side 

Ca. 2 mio tyske soldater og civile flygtede på denne måde og kom i 
sikkerhed ad søvejen. 
 
Den 4. februar 1945 befalede Adolf Hitler, at man førte en del af de 
tyske flygtninge til Danmark, og i de følgende måneder ankom mange 
tyske skibe til Danmark med civile flygtninge og sårede tyske solda-
ter. Disse indkvarteredes på skoler, forsamlingshuse, hoteller, fabrik-
ker og lignende steder. - Tænk i denne forbindelse på Annie Buus’ 
artikel i sidste nummer af ”Guldgåsen” fra december 2011. 
 
De fleste af flygtningene var i en elendig tilstand: underernærede, 
snavsede, fulde af lus, syge og sårede. - Omkring 17.000 flygtninge 
døde i tiden efter ankomsten til Danmark, langt de fleste i ugerne lige 
omkring befrielsen. De danske læger og de danske sundhedsmyndig-
heder er blevet kritiseret for ikke at have gjort nok for at hjælpe med 
at behandle syge flygtninge. Når det gælder de første måneder efter 
befrielsen, kan det godt være rigtigt. Det faldt mange danske svært, 
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Tyskergravene ved Kastrup Kirkegård 
Af PET 

 
En af historiens største flygtningekatastrofer fandt sted i det østlige 
Tyskland i foråret 1945. Strømmen af flygtninge, civile som soldater, 
blev sat i gang af den røde hærs fremstød vestpå, der som bekendt 
endte med Berlins fald og var medvirkende til Tysklands kapitulation 
måneder senere. 

Både civilbefolkningen i de østtyske områder og soldater fra østfronten  
flygtede i skræk og rædsel for at falde i hænderne på de russiske sol-
dater. - Den røde hær havde også nok at hævne efter tyskernes bruta-
litet i de første år af krigen. 
 
De af flygtningene, der nåede frem til havnebyer ved Østersøens kyst, 
kom, hvis de var heldige, ombord på skibe, der bragte dem til vesten - 
og en del af dem kom til Danmark.  

Her ligger 98 tyske flygtninge begravet, de fleste soldater.   
Udenfor selve kirkegården! 
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førte fine kunstnere til Vordingborg. Her optrådte de for byens borgerskab 
på hotel ”Kong Valdemar”.  
 
En anden interesse var heste, særligt travere. Han købte en gård i Græs-
bjerg og indrettede et efterhånden velrenommeret stutteri for travheste. 
Han deltog i denne sport i flere derbyes.  
 
Peter Knudsen døde ganske pludseligt i 1953 og blev gravlagt i familie-
gravstedet på Kastrup kirkegård. 
 

Garveriet set fra nord i 1934.  
Foto fra bogen: Garveri før og nu,  

”Lille Amalienborg” som det ser ud i dag. 
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Han var gift med Astrid Marie Knudsen født Nielsen, og i ægteskabet var 
der tre børn, en dreng og to piger. Sønnen Hans Christian blev i 1948 
optaget i garveriets ejerskab som kompagnon og fortsatte firmaet i et 
enestående samarbejde med faderen. I 1968-69 blev den gamle virk-
somhed reddet fra likvidation og overtaget af garverdynastiet 
”Løvengreen og sønner”, som opretholdt læderproduktionen, indtil garve-
riet lukkede og slukkede. - Dermed ophørte endnu en stor arbejdsplads i 
Vordingborg. 
 
Ja, det er, hvad et besøg på Kastrup kirkegård kan medføre - også af 
lokalhistorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilder:  Diverse skrifter fra Vordingborg Garveri.  
             Verner Jensen: Toppede brosten og Hjulene drejer. 
             Materiale fra Lokalhistorisk Arkiv i Vordingborg. 
             Kirkebøger fra Vordingborg Kirke 1918,1920 og 1924. 

Astrid og Peter Knudsen foran ”Lille Amalienborg”  
Foto: Lokalhistorisk Arkiv  i  Vordingborg 
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Kastrup Kirke var i gamle dage annekskirke til Vor Frue i Vordingborg. Da  
kirken i Kastrup i 1857 fik status som selvstændig sognekirke under Ro-
senfeldt, modtog den dette meget smukke middelalderkrucifiks som gave 
fra kirken i Vordingborg. 
 
Krucifikset blev oprindelig opsat i korbuen, på den såkaldte triumfvæg. 
Nu er det ophængt på kirkens nordvæg. Det stammer fra middelalderen, 
sidst i 1200-tallet og er skåret af en billedhugger fra Næstved.  
 
Krucifikset blev i senmiddelalderen meget kraftigt restaureret. Kristi ansigt 
blev fornyet og ændret, og han fik nu lukkede øjne. Oprindelig bar han en 
kongekrone, den blev erstattet af en tornekrone. Og han fik tilføjet et si-
desår. 
 
I 1952 foretoges endnu en gang en restaurering. Krucifikset, der oprinde-
lig var bemalet, fik renset malingen af, og evangelistsymbolerne for en-
den af korsarmene blev placeret på samme måde som i de øvrige syd-
sjællandske kirker. 
 
Korbuen i Vor Frue stod efter 1857 uden Kristusfigur i nogle år. I 1882 
opsattes under tilsyn af professor Jacob Kornerup det nuværende kruci-
fiks - en efterligning, en pastiche -  mellem malerierne på triumfvæggen.  
Dette værk udførtes af billedhuggeren N.W. Fjeldskov. 

 
kilder: google og sognepræst Hardy Olesen  

Her ses krucifikset på skibets nordre væg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Kastrup_Kirke%2C_Vordingborg_%27Enigheden%27_2009-10-13_013.jpg
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Middelalderkrucifikset i Kastrup kirke 
Af Jes Jensen og Pet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det meget smukke middelalderkrucifiks som var en gave fra Vor Frue 

Kirke i Vordingborg 
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Sorgens Engel 
En sydsjællandsk tragedie 

Af Jes Jensen og PET 
 

 
Ludvig Edvard Lakjer var præst i 
Kastrup i den sidste halvdel af 
1800-tallet. Han startede som 
kapellan og blev senere den 
første sognepræst ved landsby-
ens kirke. Det må have været 
efter 1857. 
 
Sognepræstens hustru hed The-
odora Maria og sammen havde 
de en datter, Medea Maria.  
 
Familien var meget optaget af 
klassisk kunst og rejste derfor 
hvert år til Italien. På et tids-
punkt kom Maria på malerkur-
sus i Italien, sikkert i Rom, hvor 
hun mødte og forelskede sig i 
kunstneren og billedhuggeren 
Guglielmo Bracony. 
 
I 1877 kom Guglielmo til Dan-

mark, og den 19. juli 1877 blev han og Maria Lakjer gift. Vielsen fandt 
sted i Kastrup Kirke og blev formodentlig foretaget af brudens far. Æg-
teparret slog sig ned i Danmark, og Bracony blev i de følgende år en 
kendt skikkelse i københavnske kunstnerkredse. 
 
Tragedien ramte imidlertid snart det unge par, idet Maria den 13. januar 
1880 døde i barselsseng - efter knap 3 års ægteskab. 
 
I årene efter hustruens død udstillede Bracony forskellige steder i Kø-
benhavn bl.a. på Charlottenborg i 1881-1886 og 1890. 
 
Senere forlod han Danmark og bosatte sig i Paris og Hamburg for en-
delig i 1917 at vende tilbage til Rom. 

Guglielmo Braconys smukke mindesmærke 
for Maria Lakjer    
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På Kastrup kirkegård står et af hans fineste billedhuggerværker, nemlig 
gravmonumentet for hans hustru, Maria Lakjer. Han udførte det vist nok 
allerede i 1880 og gav mindesmærket det udtryksfulde og smukke 
navn: Sorgens Engel.  
 

 
 

Kaj Søren Johansen 
Endnu en sydsjællandsk tragedie 

af Jes Jensen og PET 
 

På Kastrup kirke-
gård findes endnu 
et bemærkelses-
værdigt monu-
ment.  
 
Ganske få meter 
fra Sorgens Engel 
står en godt 2 m 
høj gravsten, et 
minde om friheds-
kæmperen Kaj 
Søren Johansen. 
Stenen er rejst af 

modstandsbevægelsen og bærer frihedskampens emblem. 

Kastrup kirke. - Sorgens Engel står lige  
vest for kirkens tårn op mod kirkegårdsmuren  

 Kaj Søren Johansens gravsten vest for kirken 
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Modstandsbevægelsens egen fortælling:  
”Under en razzia i Vordingborg by blev et aktivt medlem af en politi-
gruppe, reservebetjent Kaj Johansen, antruffet i sit hjem natten mellem 
den 9. og 10. april 1945.  
 
Huset var omringet af tyskere, og da Johansen ikke hurtigt nok lukke-
de døren op, kastede tyskerne en håndgranat ind i stuen gennem et 
vindue. Johansen såredes dødeligt. Tyskerne sprængte døren og 
slæbte den hårdt sårede mand ud på gaden, hvor han brutalt kastedes 
ind i en bil, i hvilken befandt sig læge Christensen fra Vordingborg lige- 
ledes som arrestant og medlem af modstandsbevægelsen.  
 

 
Lægens forsøg på at  hjælpe Johansen blev med magt forhindret af 
tyskerne, og den hårdt sårede politimand døde 4 dage senere i Vestre 
fængsels tyske afdeling af sårfeber, fordi han ikke kom under lægebe-
handling. 
 
Tyskerne raserede på den skændigste Johansens hjem for øjnene af 
hans hustru, skød løs på alt i stuer og køkken og ødelagde, hvad der 
lå for”. 
 

 
Kaj Søren Johansen døde i Vestre Fængsel den 14. april 1945 

Indskriften på Kaj Søren Johansens gravsten med emblemet øverst 


