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Idrætslivet i Vordingborg 
Avisudklip fra Fritz Andersens scrapbog 1953  

 

”Skønt Vordingborg har mindet om et par sjællandsmesterskaber i fod-
bold, nogle få danmarksmesterskaber (i brydning og atletik) at glædes 
over, har byens idrætsliv gennem alle år været mærkeligt fattigt på navne. 
Man kan tælle dem op på mindre end de ti fingre. Den stærke atlet, Aage 
Abraham, manden, der løftede heste og mennesker, hvis der var marked i 

by, fodboldspillerne Knud Hansen, kom-
met fra København, og Fritz Andersen, 
som spillede for ”Palmeira” en tid, ham-
merkasteren Søren Larsen, hvis ophold i 
Vordingborg var af kortere varighed om 
end langvarigt nok til, at stærke Søren 
vandt et dansk mesterskab til byen, før 
han drog tilbage til de jyders land og blev 
inspektør på Ålborg Stadion  -  ja, flere er 
vel ikke kendt landet over. Bryderne To-
go Nielsen og Svend Jensen, endnu en-
kelte fodboldspillere, roere og boksere 
har et navn ud over Sjælland, men den 
store idrætslige berømmelse er hidtil gå-
et Vordingborg forbi.”  
Brian Devantier har i sine omfangsrige 
gemmer fundet fodboldspilleren Fritz 
Andersens scrapbog frem og har ladet 
sig inspirere til følgende artikel om en af 
Vordingborgs største idrætsnavne: 
 

Vordingborgdreng havde fodboldsucces i Brasilien 
Brian Devantier 

 

Vordingborg har her i nyere tid mange minder om, hvordan en knægt fra 
byen har sat sit præg på fodbolden, og her tænker de fleste naturligvis på 
den danske landstræner, Morten Olsen. Imidlertid var der også for 90 år 
siden en gut fra Vordingborg, der viste, hvordan den runde læderkugle 
skulle behandles. 
 
Det var Fritz Andersen, født 1896 i en lille lejlighed på Torvestræde 4 som 
søn af byens biografdirektør C.F. Andersen, også redaktør på Vording-

Fritz Andersen 
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kendte og respekterede borgere i Vordingborg med interesse for, hvordan 
tingene udvikler sig i vor gamle kongeby. Alle med interesse for lokalhisto-
rie og byens udvikling er velkomne.  

 
Der er som sædvanlig fri entré. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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. 
 

 
Husk! - Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening den 30. april 2014.   

Meget mere herom i apriludgaven af Guldgåsen, 

Vi ses  
i KulturArkaden 

torsdag  
20. februar 
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I 1933 besluttede han sig for at begynde en fremstilling af hårkamme, først i 
gummi, senere i bakelit. Der blev startet op i den tidligere biografbygning, 
nu kinesisk restaurant, ved indgangen til Lilletorv. Sammen med en køb-
mand Andersen og en direktør fra København satte han produktionen i 
gang. Nødvendige maskiner blev indkøbt, og så gik det ellers stærkt. Kravet 
til mere plads meldte sig, og alle mente, der skulle ske noget mere i den 
driftige by ved foden af Gåsetårnet.  
 
3 år senere begyndte man byggeriet på hjørnet af Københavnsvej og Sol-
bakkevej. Allerede under krigen var virksomheden oppe på 85 medarbejde-
re. 
 
Tingene udviklede sig, og han formåede at følge med. Blandt andet begynd-
te virksomheden at støbe de tidligere så kendte glaskugler, som fiskerne 
brugte som flydere på fiskegarn, i plast. 
 
Da de første plastvarer dukkede op, var Panther Plast toneangivende på 
markedet. Gennem mange år skete den ene knopskydning efter den anden, 
arealerne på den anden side af Solbakkevej blev inddraget til at opføre fa-
brikshaller.  
 
18 gange blev der påbegyndt et nybyggeri, og det siges om denne mand, 
også kendt som ”slaten-edme Clausen”, at han aldrig byggede, før 
”pottemenæen” (pengepungen) var fyldt op. Pudsigt nok er mange af byg-
ningerne pt. ved at blive slettet fra landkortet, en trist afslutning på en driftig 
mands værk. 
 
Historien om Panther Plast vil blive fortalt, når et par af byens kendte borge-
re og tidligere ansatte på den store virksomhed kommer på besøg i Kultur-
Arkaden torsdag den 20. februar klokken 19.00. 
 
Carl Christensen - også kendt som Banko-Carl og som en fortrinlig fore-
dragsholder - var ansat som chef på Panther Plast fra 1956 og mange år 
frem. Hans motto er i øvrigt: En succes planlægges. Om ham er blevet sagt: 
”Man skulle tro, det var sidste gang, han fik lov at komme på podiet, så en-
gageret er han.” 
 
Når Carl Christensen har fortalt sin del af historien, overtager Jørgen Ny-
mark mikrofonen, fortæller og viser lidt billeder. Jørgen Nymark havde sin 
gang på Panther Plast fra 1977 i mere end 20 år med titel af salgschef. Han 
er i dag sekretær i Ældresagens Lokalafdeling. Begge foredragsholdere er 
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borg Dagblad og senere borgmester. Fritz var frygtet af alle forsvarsspillere, 
når de så hans navn på holdkortet, og når han gjorde sin entré på fodbold-
banen.  
Han var i en del år Sjællands bedste angriber - frygtet for sine overrumplen-
de og hårde skud. 
 
Han opnåede også den status at blive en feteret stjerne i Brasilien. Udover 
at komme på det brasilianske fodboldlandshold kunne man se hans kontra-
fej på diverse frimærker, flødekarameller og cigaretæsker. 
Allerede som knægt fangede fodbolden Fritz’s interesse, også et par af 
hans brødre spillede fortrinligt, men nåede aldrig det samme niveau. Hans 
storebror, Eilif Andersen, spillede i B1901, en solid stopper, og han var i en 
længere periode formand for LFBU. Som spillere mødtes brødrene ofte på 
udvalgte hold. 
 
Fritz Andersen debuterede allerede som 13-årig på Vordingborgs bedste 
fodboldhold i seniorrækken. 
 
Efter skoletiden, 
der afsluttedes på 
Sorø Akademi, 
kom soldatertiden, 
der bød på lidt af 
hvert. Herefter kom 
han i lære på Fre-
deriksborg Amts-
avis og havnede på 
Ringsted Folketi-
dende. I forbindel-
se med begge jobs 
spillede han som 
en selvfølge for de 
respektive byers 
klubber med suc-
ces. Efter lidt 
uoverensstemmel-
ser på sidstnævnte 
avis, besluttede 
han sig til at prøve 
lykken i Brasilien. 

Fritz som ung fodboldspiller i Vordingborg 
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Det var trangen til at se mere af verden, 
der fik ham til at søge andre udfordringer. 
Han søgte visum og fik det, hvorefter 
turen gik til Brasilien. 
  
Efter en længere sejltur fra Harwich kun-
ne han en morgenstund skimte øen Fer-
nando Noronha, dengang en straffeø. 
Turen sluttede i Fernambuko. Lænet op 
af rælingen lod han tankerne fare: hvad 
ville fremtiden bringe den unge mand fra 
Vordingborg. Det var en februardag i det 
herrens år 1921, han stod med en kuffert 
i hver hånd. En uddannelse som journa-
list gav måske ikke de bedste betingel-
ser, en håndværkeruddannelse ville have 
givet bedre grundlag for en start på en ny 
tilværelse. I et fremmed land giver ånd-
sarbejde ikke de bedste muligheder. 

 
Inden dagen var omme, skulle det vise sig, at Fritz var oplært i noget, der 
var bedre end journalistik. En bekendt i Sao Paulo, der hed Johs. Hansen 
arbejdede for Transatlantisk Kompagni. Fritz kendte ikke vennens adresse, 
men kom ved en tilfældighed i kontakt med ham på et værtshus i Rua Victo-
ria, ejet af en tysker. 
Efter en bedre mid-
dag fik han også kon-
takt med Skandina-
visk Forening, hvor 
han mødte danske-
ren Leon Worvad. 
Fritz blev medlem af 
denne forening den 
24. marts 1921. Med-
lemskabet holdt i 3 
år, til han tog hjem til 
Danmark. 
 
Worvad spurgte til, 
hvorfor en dansk ud-
dannet journalist kom til Brasilien uden at kunne portugisisk: ”Havde De så 

Palmeiras fodboldhold. - Forrest i midten har vi Fritz Andersen 
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MEDDELELSER 
Foredragsaften i Lokalhistorisk Forening 

 
Nordisk Kamfabrik - Panther Plast 

Der var engang. Hør med når et par kendte profiler i Vordingborg, Carl 
Christensen og Jørgen Nymark, fortæller om livet og oplevelsen ved at 
være ansat i den driftige virksomhed på Københavnsvej i Vordingborg. 

 
Torsdag den 20. februar 2014 sætter Lokalhistorisk Forening for Vor-
dingborg igen focus på en af de mange lokale virksomheder, der var 
med til at sætte byen på verdenskortet, men som desværre ikke er mere.  
Det hele tog sin begyndelse, da fabrikant Åge Clausen, uddannet maski-
nist som under første verdenskrig sejlede på ikke ufarlige togter med 
danske handelsskibe, valgte, at Vordingborg skulle være byen, hvor han 
ville udvikle sit fantastiske ide- og forretningstalent. Efter at være gået i 

land tog han en uddannelse i elektronik og fik job hos installatør Holbøll i 
Vordingborg, hvis forretning lå på hjørnet af Algade og Goldschmidtsvej, 
en forretning han i øvrigt senere overtog. 
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uden yderligere vanskeligheder. Byfogeden mødte op udenfor og splittede 
mængden. Det var så de oplevelser, som Goldschmidt fik fortalt om i forbin-
delse med Jødefejden i Vordingborg 1819. 
 
I de næste par årtier gik det knapt så godt for Isaacs store købmandshandel. 
Helt fra oven i samfundet startede en form for økonomisk krise, der forplante-
de sig ud i de yderste led. Det kneb med at få pengene hjem, og det var svært 
at få varerne frem, og handelshumøret hos Isaac og hans to sønner var ikke 
særlig optimistisk. 
Ej heller hos deres kunder. Mange af jøderne lod sig kristendøbe for at slippe 
ind i det danske fællesskab, og antallet af ortodokse jøder blev mindre. Isaacs 
hjem havde aldrig båret præg af jødedom, så han reagerede sikkert som an-
dre danske købmænd i byen, der også havde svært ved at skabe omsætning. 
I 1847 gik det så galt for købmand Isaac Aron Meyer, og han gik fallit. Kon-
kursboet blev behandlet i Vordingborg Byfogeds Protokol. Isaacs fællesfallitbo 
fik en meget omfattende behandling, som man kan læse om i Byfogedens 
bog nr. 11 fra 1843-1860. 
 

Slutningen på det hele blev, at forretningen 
blev overtaget af købmand Aron Wulff fra 
Slagelse, som var gift med Isaacs datter, 
Hanne. Isaac blev boende som enkemand 
med to ugifte døtre, Esther og Frederikke, 
men beholdt ellers sit eget hus i den østlige 
ende af Algade. 
 
Isaac dør ca. 1. 11. 1860 - efter sigende 
under et festligt lag med glasset løftet til en 
skål. Han blev gravlagt den 3.9.1860 på den 
jødiske kirkegård på Møllegade i Køben-
havn, gravnummer B-9-45, som stadig pr. 
legat vedligeholdes efter jødisk skik.  

 
Når vi kører forbi den nuværende Brænderigård i dag, er det værd at tænke 
tilbage i tiden til denne lille, jødiske enklave, der for et par hundrede år siden 
levede her i kvarteret, og som prægede den daglige handel og holdt liv i den 
gamle kongeby. 
 
Kilder: Grethe Langesøe Wich (slægtsdata). Kirkebøger Vbg. fra perioden. Folketællinger. Byfo-
gedprotokoller. Google (stamtavler, fotos m.m.). Meïr Aron Goldschmidts erindringsbøger. 
Præstø Amts Årbog 1921: Jødefejden i Vordingborg. Margolinsky: Jødiske dødsfald 1693-1976. 
Poul Borchsenius: Historien om de danske jøder. Joceph Michaelsen: Fra min samtid. Lokalarki-
vet i Vordingborg. 

Den mosaiske Kirkegård i København, 
den ældste i Danmark - fra 1694.  

Her blev Isaac gravlagt. 
(Foto Google) 
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kunnet spille lidt fodbold”, sagde han, og så kørte rouletten. Den drejede 
heldigvis den rette vej rundt og ramte de for Fritz rigtige tal. Nu viste det sig, 
at den hobby, han mest af alt elskede på denne jord, lige var det, der åbne-
de døren til det forjættede land. Worvad var træner i den kendte og meget 
velrenommerede klub, Palmeiras. Inden solen gik ned den næste dag, hav-
de Fritz spillet sig ind på klubbens førstehold og blev fremover en feteret 
stjerne. Der var ingen grænser for folks bevågenhed. Ved besøg på restau-
ranter kom der ingen regninger, og barberen ville ikke modtage noget for en 
behandling. Efter en kamp omfavnede folk ham og stak pengesedler ned på 
ryggen af ham. Fritz modtog forskellige gavekort. Ofte blev han inviteret på 
en biltur med skønne senhoritas, der dog var lige så utilnærmelige som Hi-
malayas bjergtoppe. 
 
Som fodboldspiller i denne periode, der varede godt 3 år, kunne han også 
komme i fornemme kredse, der ellers var tabu for andre udlændinge. Ved 
en af mange middage blev der læsset så megen mad over på Fritz`s taller-
ken, at det mest af alt lignede Himalya. I hjemmet i Vordingborg havde han 
lært, at der skulle spises op. Greenhorn som han var, uvidende om brasilia-
nernes grand seigneur, hvorefter man godt kan lade en fyldt tallerken, der 
kun er nippet til, gå ud, proppede han det hele i sig. Af Worvad fik han sene-
re at vide, at værtsparret syntes, han var pæn og velopdragen, men værtin-
den havde dog været bekymret for, om han ville spise tallerkenen med. 
 
På dette tidspunkt var det utænkeligt, at en dansk fodboldspiller skabte sig 
en karriere i udlandet. I dag eksporterer vi jo spillere på samme måde, som 
vi eksporterer grise til England. 
 
Der var for Fritz blot det triste og kedelige, at fodbolden ikke på samme må-
de som i dag kastede store penge af sig. Der skulle ske lidt mere for at hol-
de trit med hverdagens udgifter, han prøvede som engelsk tolk, men uden 
at kunne portugisisk var det ingen levevej. På det tidspunkt, Fritz var i Brasi-
lien, var Christiani og Nielsen i gang med at opføre en 7-etagers ejendom. 
Formand Alfred Mejlbjergs kontor var et samlingssted for dagdrivende dan-
skere, og her blev Fritz, der også kom på kontoret, efter et par måneder 
lovet et job. 
 
Firmaet skulle opføre en større kraftstation i Rio de Janeiro. Det kneb lidt 
med at komme i gang med opgaven, og Mejlbjerg sendte Fritz til Rio. En 
atlanterhavsstorm havde imidlertid ødelagt en del fortove på den flotte 
strandvej, hvilket betød, at Fritz ikke kunne komme i gang med lige netop 
den opgave, firmaet skulle påbegynde. Da han var en flot fyr, valgte han at 
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prøve lykken som gigolo på en natklub. Det blev ikke den store succes. 
Godt nok var der masser af damer, men han kunne ikke få sig selv til at 
sige, at hans færdigheder udi Terpsichores yndefulde kunst skulle honore-
res i klingende mønt. Det kom derfor som en befrielse, da kontoret kunne 
orientere ham om, at arbejdet endelig skulle sættes i gang. Formanden 
viste sig at være en gammel skolekammerat, Otto Larsen, fra Vording-
borg. Jobbet førte sluttelig til, at Fritz blev formand og dermed til en herlig 
tid i området. - Men hvor længe er Adam i paradiset? En dag meldte ma-
lariaen sin ankomst, og i en gammel hestevogn blev han transporteret til 
hospitalet. Her var der små, søde nonner, der var mere end hjælpsomme 
overfor den fremmede fugl, der træt og forpjusket uden de store vingeslag 
var havnet i deres rede. 
Efter at være kommet tilbage til jobbet blev Fritz tilbudt arbejde i Alberto 
Torres, og oppe i de blå bjerge ventede helbredelsen. Det blev en pragt-
fuld tid med en masse 
arbejde, og selv når 
man er langt væk fra 
Danmark, opdager 
man, hvor lille den store 
verden er. Fritz blev 
Mejlbjergs højre hånd. 
På et tidspunkt var der 
op til 500 ansatte, og 
det var ensbetydende 
med en masse opgaver 
og udfordringer. I firma-
et mødte Fritz fire be-
kendte fra DK. Det var 
ingeniør H. Galle, som han havde spillet fodbold sammen med, og det var 
hans gamle skolekammerater, P. Garde-Hansen,Teilmann og Otto Lar-
sen. 
 
Tiden i Alberto Torres skulle da også - sammen med de mange oplevel-
sesrige timer på fodboldbanen - blive hans lykkeligste under opholdet i 
Brasilien. Med de rige muligheder for at nyde den friske fauna og flora her 
i dette dyrenes og planternes Eldorado var der nok at se til for en lille dan-
sker, der hjemme kunne komme i ekstase bare ved at se et par gule nak-
kepletter på en snog. 
Da arbejdet med disse opgaver var slut, bestemte han sig til at tage hjem, 
og med en dampskibsbillet betalt af firmaet entrede han en tysk damper, 
og snart var de seneste års mange oplevelser forsvundet i dis og mørke. 

Fritz Andersen, nr. 4 fra venstre, sammen med ingeniører 
fra Christiani og Nielsen 
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Frederikke skænkede sin mand femten børn, seks sønner og ni piger i ægte-
skabet. Erindringsbøgerne beskriver sønnerne som smukke, velbyggede 
ungersvende. Flere af pigerne var billedskønne, og alle var de kendt i gade-
billedet. Den første, der blev født, var drengen Raphael fra ca. 1805, der-
næst Wilhelmina fra ca. 1806, Ludvig ca. 1810, Hanne også ca. 1810, Henri-
ette ca. 1811, Frederikke Birgitte ca. 1812, Mathea ca. 1814, Carl ca. 1815, 
Esther ca. 1816, Kierulf ca. 1817, Jacobi ca. 1818, Caroline ca. 1819, Ama-
lie ca. 1821, Meyer ca. 1823 og Frederikke ca. 1827. Ved den sidste fødsel 
stødte der vanskeligheder til ved barslen, som moderen ikke overlevede. Det 
slog den ellers bomstærke og robuste Isaac ud, og han kom sig aldrig over 
tabet af sin kone. Litteraturen fortæller, at Frederikke var den eneste, der 
kunne tæmme Isaacs viltre sind og formåede at undskylde hans indimellem 
voldsomme temperament. Eksempelvis fortæller historien, at Frederikke for-
hindrede sin mand i at erhverve Rosenfeldt Gods for 3ooo rigsdaler. Efter 
hustruens død sank den ellers ranke jøde noget sammen, hans lyst til forret-
ninger blev mindre, og som hjælp til ledelse i den store gård antog han søn-
nerne Raphael og Ludvig. Ellers blev de mange børn efterhånden sat i vej 
gennem erhverv og giftermål. (Når børnenes fødselstidspunkter kun er ca, 
skyldes det den særlige jødiske registrering). 
I september 1819 fandt der nogle meget alvorlige uroligheder sted i Køben-
havn. Det var vel nærmest pøbelen, der luftede sin utilfredshed med jøder-
ne. Ophidselsen var forinden startet i Tyskland på grundlag af en meget en-
sidig bog om jødernes historie. 
Bogen blev oversat til dansk, og de store penneførere gik straks ind i diskus-
sionen. Efter dem blev det folkets tur til at protestere mod jøderne og give 
dem skylden for de vanskelige økonomiske forhold i Danmark. Tumulterne 
voksede og voksede, og regeringen måtte træffe omfattende foranstaltninger 
til bekæmpelse af uroen. Det hele bredte sig hurtigt til provinsen, også til 
Vordingborg. (Hvis læseren vil vide mere om jødefejden i Vordingborg henvi-
ses til P.A. Kleins artikel i Årbog for Præstø Amt 1921). Bønderne i Vording-
borgområdet var utilfredse med jødernes rolle i relation til den lokale økono-
mi og greb til demonstrationer. Den 9. september 1819 begyndte urolighe-
derne i Vordingborg så småt med plakater om udstødning og ødelæggelse 
af jøderne fra byen og forslag om at uddele deres penge til byens borgere. 
Også omegnens bønder var aggressive. De trængte ind hos Isaac for at tug-
te ham. Meïr Aron Goldschmidt fortæller, at han og hans familie var søgt 
over til den stærke svoger på den anden side af gaden. Isaac bevæbnede 
sig med et stort, gammelt sværd og var klar til at forsvare stillingen. Bønder-
ne trængte ind, Isaac erklærede, at ingen skulle få lov til at røre så meget 
som sømmene på konens kjole. Konen takkede sin mand for hans løfte og 
erklærede, at det vidste hun alt om. Bønderne blev talt til ro og forlod lokalet 
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ende af byen, at også byens borgere havde deres gang hos Isaac. 
 
Som handelsmand var han hård og kontant. En stor familie (15 børn), et 
stort folkehold og et rigt liv krævede stor indtjening for Isaac. Mange bønder 
og borgere stod i gæld til ham, og han inddrev, hvad de skyldte, ofte med 
håndspålæggelse. Denne mindre flatterende side af ham kan man læse om i 
Vordingborg Bys Justitsprotokol. Talrige er hans sager mod borgere og bøn-
der, ja selv godsejere dyster han med. Nogle af hans kunder skylder for 
brændevin, andre for leverede varer som træ m.m., enkelte har reelt lånt 
penge af ham, som skal tilbagebetales med stor rente, og ikke alle klarer det 
til tiden. Panter i løsøre bliver beslaglagt og fylder godt op i Isaacs hjem. Dis-
se processer kostede Isaac dyrt i form af hyre til advokater og andet godt-
folk, så efter disse beskrivelser må man vel konkludere, at Isaac ikke var 
særlig afholdt i det lille samfund, som byen var på dette tidspunkt. Det har 
nok også påvirket den antistemning, som førte til Jødefejden - herom sene-
re. Det skal dog bemærkes, at Meïr Aron Goldschmidt taknemmeligt beskri-
ver den økonomiske håndsrækning, Isaac giver ham, således at han kan 
studere. Denne hjælp var imidlertid nok en ren familiær foranstaltning. 

I midten den store ejendom på den grund, hvor Isaac antageligt havde sin købmandsgård. 
Her i gadekrydset endte daværende Adelgade, fra syd kom Riddergade, fra nord Kræk-

kerstræde og fra øst Nyråd Skovstræde. 
(Maleri fra Lokalarkivet i Vordingborg). 
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Fritz ankom først til Tyskland, og hans besøg her gik ikke upåagtet hen. 
Der var liv i Fritz, og han var altid klar til løjer. Det fik man at mærke i Ham-
borg og Berlin. Den første dag i Hamborg vekslede han engelske penge på 
en  wechselstube. Det gav tre gange så meget. En kop øl, som han aldrig 
sagde nej til, kostede meget lidt, man kunne få 20 glas øl for 1 krone. Han 
kom til at leve som landets rigeste. Det førte mange ting med sig. En dag 
var han og hans makker, en brasiliansk forretningsmand, ude at spise sam-
men. De var utilfredse med desserten. Resolut gik Fritz ud på gaden og 
købte en hel frugtvogn, trak den ind i restauranten, og så spiste de deres 
egen dessert. Efterfølgende gav han tjeneren vognen i drikkepenge. Frugt-
konen, som han havde købt vognen af, kiggede gennem ruden, og kort 
efter havde hun købt vognen tilbage. Oh, disse forrykte englændere, blev 
der sagt.  
En morgen inviterede han en flok arbejdsløse, der stod udenfor banegår-
den, på øl og pølser. Det var egentlig så hans plan at gentage det dagen 
efter, men da han ankom til banegården næste morgen, var flokken af ar-
bejdsløse, der ventede på ham, mere end tredoblet. Og så var det bare om 
at liste af igen i al ubemærkethed. 
 
Hjemturen fra Tyskland til Vordingborg indebar, at færgen mellem Oreho-
ved og Vordingborg skulle benyttes. Ombord på færgen faldt Fritz i snak 
med en mand, der stærkt anbefalede ham ikke at komme hjem uden først 
at have underrettet familien. Vel ankommet til Vordingborg Station ringede 
han da til sin søster, Eli, der var hjemme fra Chicago. Hun stod midt i mad-
lavningen og kom ham derfor i møde midt på Algade med en grydeske i 
hånden. Fritz var en smule desorienteret med hensyn til grydeskeen, men 
det burde være unødvendigt at notere at fedekalven blev slagtet.  
 
Fritz fik efter at have søgt ved flere aviser job hos sin fader på Vordingborg 
Dagblad, og tillige blev han inspektør i Bio. Han var også manden bag den 
lokale vejviser, han påtog sig freelance jobs på en del lokale aviser og 
skrev en masse artikler om sin tid i Brasilien i samarbejde med det davæ-
rende Idrætsbladet, en avis, der underholdt danske sportsfolk og blev udgi-
vet af Politiken. Han forsøgte sig også i rejsebranchen og som foredrags-
holder. Efter sin hjemkomst spillede han også en del fodbold både i Næst-
ved og Vordingborg Idrætsforening. 
 
Frits Andersen døde for 30 år siden  - 87 år gammel. 
 
Kilder: Fritz Andersens scrapbog, nogle fotos fra CN Post, nr. 22, august 1953. 
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Abraham Isaac Meyer – en jødisk storkøbmand i Vordingborg 
Viggo Jacobi Zuschlag 

 

De fleste af os har vel i vores skoletid hørt historien om Abraham fra Ur, 
der adlød Herrens bud om at drage vestpå til det kommende hellige land. 
Han var godt fortællestof ikke mindst for en religionslærer, og man danne-
de sig et billede af en typisk babylonsk ørkenboer, som med sine koner, 
slaver og husdyr udvandrede til det land, som Herren, Jahve, havde ud-
valgt til ham. Hans nye bopæl,  Mamre Lund, blev et helligsted for denne 
nye stamme - med tiden kaldet jøderne. 
 
Abraham blev beordret til at ofre sin yndlings-
søn, Isak, som han havde avlet med sin ynd-
lingskone, Sara, der i øvrigt også var hans halv-
søster. Og Isak fortsatte slægten. På det sted, 
hvor Isak havde kniven for struben, byggede 
Salomon senere sit store tempel i det 10. år-
hundrede f. Kr. Dette blev ødelagt af babyloner-
ne i 586 f. Kr. 
Templet blev genopført og siden smadret til 
grunden af romerske besættelsesstyrker. Men 
stedet var helligt og er det stadig for jøderne. 
 
Jøderne udviklede sig gennem mange generati-
oner til et folk, som var delt op i 12 stammer. Ef-
ter romernes ødelæggelse af det hellige tempel i 
Jerusalem gik der opløsning i det jødiske folk, og 
det spredtes til stort set alle sider omkring Mid-
delhavet og efterhånden også længere op i Europa. De fleste steder virke-
de de godt blandt de lokale indbyggere, drevne og effektive handelsfolk og 
pengeudlånere, som de var. Let kendelige var de ved deres påklædning, 
udøvelsen af deres jødedom og så naturligvis deres store, lidt krumme næ-
ser. Deres fælles sprog var Jiddich. 
 
Til Tyskland kom de i 1400-tallet og dermed også til Darmstadt i Hessen. 
Vores hovedperson i denne artikel, Abraham Isaac Meyer, blev født her 
omkring 1774 ifølge stamtavlen. Han blev opdraget i et jødisk hjem, som 
formodentlig var påvirket af de nye tendenser, der rørte sig især blandt de 
intellektuelle jødiske rabbier. Isaac blev derfor aldrig ortodoks, og som han 
beskrives i litteraturen, var han og hans senere store hjem ikke meget på-
virket af Jødedom. Han voksede op til en tre alen høj og meget kraftig 

En ortodoks jøde med sort 
hat, stort skæg og krøller ved 
ørerne, som Toraen foreskri-

ver. - Foto google 
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mand, som hersede hårdt med sin store familie og sine omgivelser i det hele 
taget. Hans udrejse til Danmark skyldes nok blandt andet Napoleons store 
udskrivning af unge mænd til hæren, begyndende vanskeligheder med vare-
tagelsen af et jødisk liv og så slægtninge bosat i Danmark.  
Første gang, vi møder Isaac i Danmark, er han vognmand og avlsbruger, 
der i 1794 har fået borgerskab i Roskilde. Her i domkirkebyen boede en pæn 
portion jøder, én af familierne var Levin. Af de 12 stammer var Davids den 
fornemste, her hentede man kongerne, Arons stamme leverede ypperste-
præsterne, og Levis stamme varetog præsteembederne. Familien Levin var 
velagtet af alle i Roskilde, men emigrerede alligevel til London. Én af døtre-
ne, Frederikke Levin, nåede Isaac dog at stifte nærmere bekendtskab med; 
hun blev senere hans hustru. 
                                                                                                                                                   
I 1803 befinder han sig i Stubbekøbing, hvorfra han den 12.4. sender en an-
søgning til Vordingborg om borgerskab som købmand og handelsmand. Det 
blev ham bevilget, men han var tilsyneladende ikke særlig ivrig efter at af-
hente bevillingen og betale det fornødne honorar for samme. Der foreligger 
en skrivelse af 22.4.1803 fra den konstituerede byfoged i Vordingborg, He-
boe, om inden tre uger fra dags dato at afhente og betale, hvad han skyldte i 
forbindelse med borgerskabet. I modsat fald ville bevillingen forfalde. Imid-
lertid har han ordnet sagen og flytter formodentlig til Vordingborg herefter og 
bliver vel også gift med Frederikke Levin fra Roskilde. Dermed starter et 
travlt og indholdsrigt liv for Isaac som familiefar, handelsmand og avlsbruger. 
 
At han slog sig ned i Vordingborg kan nok i nogen grad skyldes hans kones 
slægtskab med familien Goldschmidt, som boede ved Nyrådsporten. Gold-
schmidt - far til forfatteren Meïr Aron - var en rettroende, jødisk købmand 
med stor købmandsgård ved den østre ende af Algade, men han havde 
svært ved at få pengene til at slå til, og tilsyneladende fik han økonomisk 
hjælp fra sin rige svoger på den anden side af gaden. Denne var også gift  
med en Levindatter fra Roskilde, altså en søster til Isaacs kone, så familie-
skabet var tæt. Frederikke har nok presset Isaac til køb af en ejendom i Al-
gade lige overfor Goldschmidts ejendom. Efterhånden blev Isaac ejer af 4 
gårde her i gaden (folketælling 1834), nr. 132-133-134-135. I een af gårdene 
har der sikkert fra gammel tid været et brændevinsbrænderi. Dette førte 
Isaac videre, idet han i 1810 søgte og fik ret til brænding og destillation af 
sprit fra 28.12. samme år. Det blev en indbringende forretning for Isaac. Når 
bønderne kom til byen for at handle og havde penge på lommen ved hjemtu-
ren, var det fristende at tørne ind hos Isaac i drikkestuen og tage for sig af 
brændevinen.  
Jeg ved fra min familiehistorie (Juul’erne), som levede og virkede i samme 


