Marie Kirstine Capellen
Marie Kirstines far var norsk officer, som gik i russisk krigstjeneste og blev dræbt af Tyrkerne i 1738. Hendes
mor var sjællandsk præstedatter. Morbroren var byfoged i Næstved og hendes moster, gift med Esaias
Fleischer, boede nogle år i Boderne. Marie Kirstine blev født i 1724 og fik en god dannelse således at hun
kunne begå sig blandt de fine.
25 år gammel blev Marie Kirstine gift med Magnus Beringskjold i Tyskland. De boede de første 9 år af deres
ægteskab i udlandet. I 1759 flyttede parret, med deres to sønner, til Danmark. Magnus, oprindelig Mogens
Blach, var også borgerlig, men havde ambitioner. Hans udenlandske aktiviteter førte til en tysk adelstitel,
våbenskjold og navneændringen.

Parret købte herregården Nygaard på Møn. Det skulle være deres idyl på landet og blev omdøbt
Marienborg efter Marie Kirstine. Her indrettede familien sig, svigermor med, og Marie Kirstine styrede hus
og hjem og ser ikke ud til at have blandet sig i mandens arbejde…. eller komplotplaner. De blev nemlig
nødt til at forlade Marienborg efter en kontrovers, om betaling for ejendommen, som Struensee stod bag.
Magnus fik samlet en gruppe oprørere, og med støtte fra det tjenestegørende regiment fra Næstved fik de
væltet Struensee fra magten.

Marie Kirstine og Magnus flyttede ind på Rønnebæksholm i 1778. Sønnerne var nu voksne, den gifte Ditlev
var godsejer på Falster og Thomas var officer. Magnus blev berygtet for sit hidsige temperament, og folk i
Rønnebæk og Næstved kaldte ham ”den gale kammerherre”. Træhesten og ”fangekælderen” på
Rønnebæksholm blev brugt til at holde karlene i korte snor. Det var kun Marie Kirstine der kunne berolige
Magnus og hun var afholdt af alle for hendes milde væsen.
Magnus Beringskjold følte ikke at han fik anerkendelse nok for sin andel i Struensees fald, og i 1781 var han
endnu engang i gang med at planlægge et oprør mod regeringen. Anmeldt til myndighederne blev han
arresteret under stor dramatik i Næstved. Marie Kirstine blev dog behandlet med stor respekt, hun var ikke
mistænkt for meddelagtighed i mandens komplotplaner. Hun fik dog et slagtilfælde da amtmand Bielke
foretog en ransagning af Rønnebæksholm efter bevismateriale. Efterfølgende var hun svagelig, og til dels
sengeliggende.

Under fængslingen i Kastellet måtte Magnus ikke skrive til sin elskede hustru. Familie og venner støttede op
om Marie Kirstine, og kort efter flyttede hun til Sortebrødregården i Næstved. Her døde hun i 1783, 59 år
gammel og blev begravet i Skt. Mortens kirke.

Magnus blev ikke dømt for landsforræderi men skulle holdes forebyggende i forvaring resten af sit liv. Han
blev flyttet til Norge hvor han levede i husarrest til sin død som 83 årig i 1804. Begge deres sønner tog
afstand fra faderen og ændrede navn til Wedelsparre. Marie Kirstine og Magnus fik 4 børnebørn, men kun
et af børnene, Juliane Marie Wedelsparre fik efterkommere.
Portrætter, malet senest ca. 1760, af Marie Kirstine Cappellen og Magnus Beringskjold findes på
Lundbygård. Malestilen ligner den populære portrætmaler Andreas Brünnichs.

