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Søstre i Skyggen - 

Ragnhild 

Goldschmidt 
Nu skruer vi tiden tilbage til 1800-tallet. Jeg 

hedder Marie Catrine Kleinsorg og jeg blev 

født på Fyn sådan cirka samtidig med H.C. 

Andersen.  Jeg er enke nu og jeg bor i 

Næstved, på hjørnet af Hjultorvet hvor der i 

2013 ligger en sportstøjbutik. Her har jeg et 

skrædderi. Min mand var mesterskrædder, 

nu hvor han er død har jeg ansat en dygtig 

mand til at lede værkstedet og vi har en 

skræddersvend og hele to lærlinge. Jeg har en 

søn, Martin Christoffer, og en datter, Ane 

Catrine men det er ikke dem I skal hører om, i 

hvert fald ikke i første omgang. Nej det er 

nabofamilien jeg havde engang og deres børn 

jeg skal fortælle om, om Goldschmidt pigerne 

som kom til at leve deres liv i brødrenes 

skygge. 

 

På familiestamtræet kan ses navne på faren og moren. Han hed Aron Meir Goldschmidt og hun hed Lea 

Levin Rothschild, noget usædvanlige navne. Faktisk var både Aron og Lea født i Danmark, og begge var 

medlemmer af det jødiske trossamfund. Parret fik 5 børn, 3 drenge og 2 piger, ældst var sønnen Meir født i 

1819, tre år senere fik han en lillebror Mouritz, to år senere kom en lillesøster Esther, tre år senere endnu 

en lillebror Julius og sidste født var Ragnhild. Der er ni år imellem ældste og yngste Meir og Ragnhild, og det 

er mest dem fortællingen drejer sig om. 
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Der har altid været indvandrere i Danmark, 

flest kom vel fra Tyskland, men også fra andre 

nabolande som Sverige. Der var ikke 

religionsfrihed, der var ingen muslimer i 

Danmark og kun få jøder som havde fået 

speciel opholdstilladelse. Der var en del regler 

for hvad de måtte og ikke måtte men ellers 

arbejdede jøderne hårdt, lavede ikke ballade 

og passede sig selv. De havde et stærkt 

familiesammenhold. Når de unge skulle giftes 

og etablere sig, flyttede de typisk væk fra 

København til byerne i provinsen og åbnede 

en butik. Aron og Lea flyttede som nygift til Vordingborg og åbnede en købmandsbutik. Desværre var det 

lige i den tid at Jødefejden fandt sted.  

Det var første gang at man oplevede jødehad her i Danmark. Aron 

og Lea oplevede at der stod folk udenfor deres butik med sække 

klar til at bryde ind og stjæle fra dem. Optøjerne og hærværket gik 

heldigvis hurtigt over, og parret fik støtte fra andre i Vordingborg så 

der skete dem ikke noget. For familien Goldschmidt var det en 

skræmmende oplevelse og også lidt mærkelig. For de levede for det 

meste som alle rundt om dem, holdt deres butik åben på en lørdag 

selv om det var deres helligdag, og spiste svinekød selv om det var 

forbudt efter deres tro. Men de så ikke danske ud - eksotiske, med 

kulsort hår, mørkebrune øjne og skarpe ansigtstræk. De så 

fremmede ud og deres traditioner var alligevel anderledes end 

deres naboers, de gik f.eks. ikke i kirke, men ellers ville de bare skabe sig en fornuftig tilværelse uden at 

gøre andre noget ondt.  

Ældste søn Meir viste sig at være et meget intelligent barn. 6 år gammel sendte forældrene ham til 

København for at bo sammen med sin onkel og tante så han kunne gå på en god skole, læse på 

universitetet og blive læge. Katastrofen skete imidlertid i Vordingborg hvor der var ildebrand i 

købmandsbutikken. Familien valgte at flytte til Valby hvor de købte en bondegård. Her blev Ragnhild født. 

En pudsig ting er at de overtog en tjans den forrige gårdejer havde haft. Det var at levere en pakke 

fristkværnet smør til Kongen hver dag. Sådan et halvt pund eller som I kender i dag en pakke med 25o gr. 

Dronningen fik tilsvarende og deres to døtre, prinsesserne delte en pakke. Det var dejligt med så fornemme 

kunder, men det var et stort arbejde, en skulle gå den lange vej ind til Amalienborg hver dag med en frisk 

forsyning smør til de kongelige.  Livet på landet med gulerødder og køer blev kort for den ualmindelige 

bondefamilie og de flyttede til København. Her fik Aron en ny forretning hvor han importerede skin og 

læder.  Uheldigvis gik skibet ned med hans varer og det engelske firma hvor han havde forsikret lasten snød 

han for forsikringspengene. På fallittens rand blev de reddet af at Arons gamle mor døde, og de arvede en 

sum penge. Med dem købte familien en ejendom i Næstved og så var de i gang igen. 
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Huset lå i Vinhusgade, tæt 

på hjørnet der hvor Hotel 

Vinhuset ligger i dag og lige 

ved den store bykirke Sct. 

Peders. Det Aron og Lea nu 

kastede sig over var et 

brænderi. Så her boede og 

arbejdede, familien med 5 

ansatte, og så havde de en 

soldat som lejede et 

værelse. Julius viste sig 

også at være en klog dreng 

så han flyttede op til en 

morbror og tante i 

Kalundborg for at han kunne gå på en bedre skole. Mouritz, Esther og den 5-årige Ragnhild gik nu i skole 

her i Næstved. Den lå på den anden side af kirken så det tog cirka et minut for dem at gå derover. Der var 

undervisning hver anden dag i læsning, skrivning og regning. Drengene havde desuden tegning og 

gymnastik medens pigerne havde håndgerning. Pigerne skulle giftes og passe hus, mand og børn så det var 

alt rigeligt til dem.   

 

Næstved var en dejlig stille og rolig by at bo i. Der var faktisk flere andre jødiske familier, en af Leas søstre 

boede på Axeltorv og her var mange kusiner Esther og Ragnhild kunne lege med. Der var endda også en 

jødisk slagter her i byen. De var vist nogle gode år for familien Goldschmidt i brænderiet på Vinhusgade.  
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Aron og Lea var begge udadvendte og glade af væsen og faren hyggede sig og resten af familien ved at 

spille skuespil for dem. Han kunne f.eks. finde på at optræde med Jeppe på Bjerget og andre berømte 

tekster som han kunne udenad. Ragnhild var vist ret begejstret for hendes underholdende far, og den 

charmerende og livlige lille pige fik efterhånden en drøm om at være skuespillerinde.  

Men så kom tiden hvor den 17-årige Meir, i København, skulle til eksamen. Han havde klaret alle de andre 

fag til flotte karakterer og manglede kun et fag til at han fik sin studenterhue og direkte adgang til 

lægestudiet. Meir havde det sådan at han skulle være nr. 1 til alt han lavede og det plejede han at være. 

Sidste eksamen var imidlertid i Kristendom. Han havde haft en sød lærer som havde hjulpet ham igennem 

faget ved at Meir læste op i bibelhistorie i stedet for i lærebogen for religionsundervisning. Uheldigvis fik 

han en ukendt lærer til censor til eksamen, som ingen notits tog da Meir informerede at han var jøde, og 

han fik udstukket et spørgsmål fra lærebogen som han ikke kendte. Han svarede og bestod men var så 

ødelagt af at hans fine eksamensresultat, rene 10-taller, blev spoleret og opgav på stedet at læse videre.  

Sikke noget. Meir var familiens stolthed og håb for fremtiden. Der er nok blevet råbt og skreget og skældt 

ud og grædt. Men Goldschmidt familien havde det med at samle sig op og starte på en frisk og ikke mindst 

støtte op om hinanden. Det Meir så fandt på havde ikke kun konsekvenser for ham selv, men også familien 

og hele Næstved. Meir gik, 17 år gammel, i gang med at udgive en 

avis som hed ”Næstved Ugeavis”. Han boede stadig i København, 

men havde familiens brænderi i Vinhusgade som omdrejningspunkt i 

Næstved. Her kunne far Aron samle op på historier som Meir kunne 

bruge til artikler, folk kunne komme med annoncer at sætte i og 

Næstved Ugeavis kunne købes her. Det var Næstveds allerførste avis 

og ret hurtig blev Meir vild med at afsløre alle de slette ting, som 

foregik i Næstved. Der gik alle og mente byen var den rene idyl, men 

det viste sig f.eks. at kassereren som skulle passe på pengene til 

fattiggården, over en del år havde stjålet en hel formue! Det 

afslørede Meir. 

Meir Aron Goldschmidt 

Næstved Ugeavis blev meget populær, men det betød også at alle i Næstved nu skulle passe på hvad de 

sagde eller lavede af dumheder, for så blev det rapporteret i avisen. En sag Meir tog op var, at et medlem til 

et byrådsmøde fortalte en lummer vittighed om en ung pige, som havde ansøgt om lov til at sy og sælge 

modepynt. Mændene grinede og fortalte vittigheden videre. Det blev så meddelt, at den første var løgner 

og sådan udviklede historien sig. Meir fik efterhånden alle i Næstved, som var noget på nakken, han blev 

endda politianmeldt af Næstved byråd for at publicere løgne. Goldschmidt familien gik rundt med oprejst 

pande og solgte samtidig brænderiet og flyttede over til Kindhestegade og blev mine naboer1. Det havde 

nemlig viste sig at Mouritz, ikke var så dum endda. Han havde bare nogle andre talenter end Meir og Julius. 

Mouritz var nemlig meget dygtig med alle former for mekanik, og forældrene var smarte nok til at forstå at 

der også lå en fremtid i det. Så i samme hus hvor jeg har mit skrædderi etablerede familien Goldschmidt et 

nålemagerværksted. De ansatte to nålemagersvende som kunne producere og lære Mouritz op i faget.  

 
1 Det er Goldschmidtfamiliens nabo i Kindhestegade, Fru Marie Catrine Kleinsorg, der fortæller historien. 
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Jeg lærte familien rigtig godt at kende, Ragnhild gik stadig i skole medens Esther var flyttet op til Julius i 

Kalundborg hvor hun skulle hjælpe tanten i huset. Meir solgte Næstved Ugeavis, som han havde haft i to år, 

efter al balladen med byrådet og fik 200 rigsdaler. Skør som han var fejrede han det med at leje en hest og 

ride hele vejen til Næstved fra København i isnende regnvejr. Han ankom kl. 9 en mørk januar morgen og 

siddende på hesten bankede han på vinduet med sin ridepisk. Familien og alle vi naboer løb ud for at se 

hvad han nu havde gang i. Efter et par år flyttede familien til 

København, men jeg har holdt kontakten ved lige.                                                                                                                                   

           Mouritz Goldschmidt                                   Julius Goldschmidt                     Ragnhild Goldschmidt 

Meir fortsatte med at være journalist i nogle år i et andet blad han selv skabte, og havnede denne gang i 

fængsel i nogle uger for nogle samfundskritiske artikler han skrev. Og mon ikke forældrene var stolt af ham! 

Her fik han lyst til at skrive bøger og det gjorde han så med stor succes. Meir Goldschmidt blev en af sin tids 

store forfattere. Han er ikke glemt, og hans tekster bliver stadig læst på gymnasiet. Mouritz rejste til 

Tyskland hvor han lærte en masse om at producere, ikke kun nåle, men alle slags pyntebånd til tøj og 

møbler. Han vendte hjem til Danmark og åbnede sin egen virksomhed. Lidt senere gik han sammen med en 

kompagnon og de etablerede Crome og Goldschmidt. Det var den tids H&M med butikker i alle byer hvor 

man kunne købe alskens tøjvarer, men også sengetøj, gardiner osv. Her i Næstved lå butikken på Axeltorv, 

på hjørnet til Kirkestræde hvor der også ligger en dametøjsbutik i dag Solo. Julius studerede, blev jurist og 

fik en karriere i forsikring og endte som direktør for firmaet.                                                                                                                    

Ester Goldschmidt/Kleinsorg 

Alle drengene gjorde dermed flotte karrierer. Hvad mon der skete med de 

livlige søstre Esther og Ragnhild. Det er meget nemt for mig at fortælle om 

Esther. Hun var meget åben og fri af væsen, ikke tunget af sin 

omflakkende og anderledes opvækst, men måske var det derfor hun ville 

være uafhængig af familien. Som 37-årige konverterede Esther til 

Kristendom og blev gift med min søn Martin Kristoffer Kleinsorg. Han er 4 

år yngre og de mødtes medens han var løjtnant i søværnet og så meget 

flot ud i sin uniform. Nu har de en butik i Næstved hvor de sælger tråde og 

broderiartikler og har to sønner Max og Adolf.                                                                     
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Ellers var Goldschmidtfamilien flyttede tilbage til København for længst og Meir fik sit hjem sammen med 

forældrene og Ragnhild. Ragnhild hjalp sin mor med at passe det hele, men drømte stadig om at blive 

skuespiller. Hun gik faktisk til en af tidens mest kendte skuespillerinder og aflagde en prøve. Måske lidt som 

den tids X-factor. Men det gik ikke så godt og hun opgav drømmen. Der var ikke mange jobmuligheder for 

en intelligent kvik pige, så Ragnhild tog en stilling der var passende, og det var måske også for at rejse væk 

fra skuffelsen. Hun blev ansat som huslærerinde på en herregård på Fyn, men skulle, viste det sig, bare 

”passe” husets mange børn. Senere på en anden herregård på Langeland lærte hun husholdning, men livet i 

København trak.  

Ragnhild flyttede tilbage og boede igen sammen med sin gamle mor og bror Meir. Meir havde endnu 

engang vist sig at være sin helt egen. Han havde fået en kristen kæreste med hvem han fik to børn, og den 

slags var ikke velset, så han var nødt til at gifte sig med hende. Men han ville ikke bo hos hende, kun 

hjemme hos sin mor og søster. Kort efter blev de skilt og Meir tog så sin søn hjem til sig, og nu var det mor 

og Ragnhild der passede drengen. Meir havde succes som forfatter, rejste og opholdt sig rigtig meget i 

udlandet i England, Frankrig og Italien. Han skrev mange breve hjem til familien og fortalte om de 

fantastiske steder han besøgte, og de spændende mennesker han mødte. På mærkværdig vis blev det 

Ragnhild som endte med at være forælder til hans søn! Og nogen skulle jo også passe deres mor Lea, som 

nu var en gammel dame. Ragnhild var også den yngste søster, så det var helt som det skulle være. Det var 

også noget at være stolt af, at have to brødre som var berømte, Meir for sine bøger og Mouritz for sine 

butikker. 

   

(Fra ”Axeltorv – Næstved” – Steen Kastrup Christensen) 
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Lea døde og nu tog Ragnhild sig af sin bror og Adolf. Han var en god dreng og flittig i skolen. Med ham godt 

i gang fik Ragnhild lidt tid til sig selv, og der begyndte at ske ting og sager. Hun gik sammen med nogle 

veninder og de dannede en læseforening, dvs. en klub med eget bibliotek hvor medlemmerne, og det var 

kun piger, kunne mødes, få lidt at spise, måske høre et foredrag med et emne som interesserede dem og 

låne bøger som de kunne lide at læse. Det var noget helt nyt, at piger og kvinder kunne noget andet end 

passe børn og hus og uden at mænd overhovedet blev blandet ind i det.  
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Året efter var Ragnhild med til at stifte endnu en forening ”Dansk Kvindesamfund” som navnet siger også 

udelukkende var for kvinder, men denne klub var ikke kun hygge og det sociale, de arbejdede for 

kvindesagen med ønsket om at piger kunne få lov til at læse på universitetet og stemme til folketingsvalg 

højt på deres dagsorden. Inspireret af snakken med de andre kvinder om hvad kvinder alligevel kunne, 

skrev Ragnhild en novelle, som blev trykt i et blad, anonymt, dvs. uden hendes navn på. Et år senere havde 

Ragnhild skrevet en roman. Den viste hun til sin bror Meir. På dette tidspunkt var Ragnhild 47 år gammel og 

hun forgudede sin 9 år ældre berømte bror. Og han var flink, han hjælp Ragnhild med at få romanen 

udgivet. En lille bog med titlen ”En kvindehistorie”. Fortalt af en Anonym står der og med et forord af M. 

Goldschmidt. I forordet skriver Meir, at han havde fået tilsendt et manuskript, som han efter læsning synes 

havde så mange kvaliteter, at den burde udgives. 3 år senere skrev Ragnhild yderligere en novelle som også 

blev trykt i et blad anonymt.  

 

Men nu havde Ragnhild rigeligt andet at se til. Hun passede stadig sit og Meirs hjem, men hun var også 

blevet valgt til formand for ”Kvindelige læseforeningen”. Det var blevet meget populært, med mange 

medlemmer og der var brug for Ragnhild til mange forskelligartede opgaver, som hun også snildt kunne 

klare. Det må have affødt et hav af diskussioner med Meir, som trods alt var meget gammeldags i sit 
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kvindesyn, at hun var så aktiv nu. Meirs død var en stor sorg for Ragnhild, hun beundrede ham og han var 

hendes bedste ven. For at bearbejde sorgen tog hun rundt og læste op af hans værker forskellige steder.  

Ragnhild døde pludselig af et hjerteslag i efteråret 1890, 62 år gammel. Af hendes søskende levede Esther 

og Julius. Adolph, Meirs søn havde været som en søn for hende. Alle hendes veninder i ”Kvindelige 

læseforeningen” var meget berørt af hende død. Der blev sagt om hende at ”Hendes livfulde og energiske 

personlighed satte fart i al ting. Hendes gode humør jævnede alle vanskeligheder med et muntert ord”. De 

afholdt en mindefest over Ragnhild som de mente var uerstattelig og indsamlede penge blev brugt til en 

marmorbuste af hende. Det pudsige var at ingen af dem var klar over, at der på hylden i deres bibliotek lå 

tre historier som Ragnhild havde skrevet anonymt. Så elsket som hun tydeligvis var, som forfatter, med en 

bror som Meir, kunne Ragnhild ikke være andet end i hans skygge. 

 06.03.2020 
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