Marie Kirstine Brun

Marie Kirstine blev født i Apostelhuset i Næstved i
1729. Hendes far var bager ligesom hans far havde
været det. Hendes mor var feldberederdatter fra Køge,
dvs. at hendes morfar arbejdede med huder.
Forældrene var 37 og 31 ved hendes fødsel, og hun fik
en lillesøster, Cathrine, to år senere. Det var endnu
frivilligt om børn gik i skole, men mon ikke Marie
Kirstine har gået i skolen som lå rundt om hjørnet i
Købmagergade. Ud over at skrive, læse og regne var
praktiske fag som madlavning og syning vigtigt for en
pige at kunne.

Johan Wittes forældre stammede fra Tyskland, og efter
en tid i Vordingborg hvor han blev født, endte i
Næstved i Riddergade 6, næsten lige overfor
Apostelhuset. Glarmestersønnen Johan fik øje på den,
en hel del år yngre, bagerdatter Marie Kirstine Brun.
Han købte en stor, forholdsvis nybygget, ejendom i
Østergade, nabo til kirken, i 1743 og etablerede sig som
glarmester. Det blev vist en god forretning.

Marie Kirstine stod brud som 16-årig i 1745. Deres første barn, Hans Henrik blev født 9 måneder senere.
Derefter fik de 3 døtre med ca. to års mellemrum, en søn som døde spæd, og en sidste datter født i 1755.
Johan Witte døde fra familien i 1758 efter godt 12 års ægteskab. Den 29 år gamle Marie Kirstine blev enke
med børn på 12, 10, 8, 6 og 3 år.

7 måneder senere giftede Marie Kirstine sig med deres svend Christian Ager.
Forretningen fortsatte nu med Christian som glarmester. Han var født på
Fredensborg, hvor faderen var kusk hos Sofie Caroline, søster til dronning
Sophie Magdalene. Christian var 4 år yngre end Marie Kirstine, og siges at
være en smuk mand.
8 måneder efter brylluppet blev deres første barn døbt. De fik dog kun lov at
beholde Jens Peter i godt to år. Deres ulykke fortsatte med to døtre som
døde spæde, en dødfødt søn og Mette Kirstine Caroline der blev begravet en
uge efter hendes dåb i 1767. I 1769 fik Marie Kirstine og Christian endelig et
levedygtigt barn, Pauline Magdalene. Marie Kirstine var på det tidspunkt 40
år, hun havde født 12 børn og mistet 6 af dem.

Christian var velanset i Næstved, og blev valgt som eligeret borger i
1772, dvs. som en af flere som rådgav borgmesteren og magistraten.
Han fik det betroede erhverv i 1781 at undersøge Rønnebæksholm
for materiale der kunne bruges i retssagen mod Magnus
Beringskjold for højforræderi. Hans segl med monogram kan ses på
dokumenter fra sagen.

Udover at glarmesterhuset var rammen om Marie Kirstines storfamilies liv, inkl. svend og tjenestefolk, var
der plads til endnu flere. Hele to hold enkefruer af det bedre borgerskab, med deres tjenestepiger, havde
samtidig adresse i det flotte bindingsværkshus på Østergade.
Alle 6 børn blev godt gift, de 5 blev boende i Næstved. Marie Kirstine havde et hav af børn, svigerbørn og
børnebørn omkring sig. Hun døde natten til d. 1. april 1804, 74 år gammel og blev begravet i Skt. Mortens
kirke. Christian døde 3 år senere. Flere lampetter som har tilhørt Marie Kirstine Brun er givet til Næstved
museum af familien.
Portrættet af Marie Kirstine, malet på glas, kan ses i en slægtsbog fra 1918, men om den findes og hvor den
er i dag er uvis. Et tilsvarende portræt med Christian Ager har også eksisteret. Måske, efter hendes tøj at
dømme, blev det malet i forbindelse med deres bryllup, eller kort efter i 1760-erne.

Et barnebarn til Marie Kirstine med hustru og børn

