
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  



Frederikke Numsen 

Slægten Numsen var velkendt i Næstved. Frederikkes bedsteforældre havde ejet Saltø og Fuglebjerggård. 

Deres våbenskjold kan ses malet på væggen i Karrebæk kirke. 

          

Frederikke Numsen, født i 1732, var nr. 5 ud af en søskendeflok på 12. Hendes far var 

gehejmeråd, feltmarskal og overkrigssekretær Michael Numsen og hendes mor tog sig, som enke, af den 4- 

årige kronprins Frederik da hans mor Caroline Mathilde var blevet landsforvist. 

Frederikke var hofdame for enkedronning Sophie Magdalene og for prinsesse Louise.  Piger fra adelstanden 

var veluddannede, kunne fransk og tysk, læste bredt og kunne konversere. De kunne ride, interesserede sig 

for haver, at danse og musicere. 

I 1776 blev Frederikke gift med kammerherre, amtmand Rudolph Bielke. Hun var 45 han var 31. De kendte 

hinanden fra deres tid ved hoffet, og alt tyder på at ægteskabet var vellykket. De boede i Næstved i Bielkes 

ejendom ”Gøyernes Gård” på Axeltorv. Her havde de en husstand med 8/9 ansatte bl.a. en kammerpige, en 

husholderske og en kusk.  

 

En amtmand var kongens repræsentant i amtet og et mellemled mellem kongen og befolkningen. Han 

skulle dels holde øje med, at lovene blev overholdt, og samtidig overvåge, at der ikke skete overgreb 

mod borgerne. Det var Rudoph Bielke som stod i spidsen for arrestationen af Magnus Beringskjold i 1781. 

Det skete endda i stuen hjemme på Gøyernes Gård. 



Parret var en del af den kulturelle elite i Næstved, som velhavende, veluddannede og socialt 

omdrejningspunkt for byens selskabsliv. Det var f.eks. hjemme hos dem at Næstved Patriotiske Selskab 

holdt stiftende forsamling, og begge var medlemmer. Selskabet var filantropisk på den måde at de igennem 

uddannelse ville hjælpe folk ud af fattigdom. Rudolph var en fortræffelig embedsmand og begge var afholdt 

i deres store omgangskreds.  

 

Frederikke og Rudolph fik ikke selv børn. Parret tog den 12-årige Hedevig, datter af et vennepar, til sig da 

forældrene døde i 1791. I 1803 holdt de en stor maskerade, måske for at fornøje pigen, i teatersalen på 

Sortebrødregården. Hedevig blev, i 1807, gift med Otto Reedtz Thott til Gavnø. Et par af deres børn fik 

navnene Frederikke og Rudolph. 

En anden pige de gav husly til var opfostringsbarnet Wilhelmine Ydernæs. Parret havde deres sommerbolig 

på Ydernæsgård, og pigen stammede formentlig derfra. 10 år gammel, i 1801, hørte hun til hos 

tjenestefolkene. Måske har hun været elev i spindeskolen som Næstved Patriotiske Selskab havde bygget, 

og som de var genboer til. 

 

Som ældre var Frederikke nødt til at bruge krykker, men hun var 

åndsfrisk til det sidste. Hun døde i 1809, 77 år gammel. I 1805 satte 

hun et stort sandstensmonument for sin mand på Ydernæsgård. Han 

levede stadig, og det må sige noget om hendes følelser for ham at 

hun hædrede ham på denne måde. Rudolph efterlevede Frederikke 

med to år.    

Portrættet af Frederikke Numsen, som i dag findes på Gavnø, er en 

pastel, formentlig fra ca. 1760.  

 



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. 

 

 

 


