
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.  

 


