Barnedåb med kongelige faddere

20. december 2014

Der er p.t. en del nye familiemedlemmer, der er blevet døbt, og i januar bliver mit næste barnebarn døbt.
Blandt anerne er jeg stødt på en dåb med meget usædvanlige faddere, og det drejer sig om Christian
Hansen Garde og Vilhelmine Jørgensdatter Reerslevs barn Sophie Amalie, samt flere af hendes søskende.
Slægtssammenhæng
7 x tipoldefar: Christian Hansen Garde (1681-1743) & Vilhelmine Jørgensdatter (1690-1757)
6 x tipoldefar: Hans Jørgen Garde (1713-1787)
Lillesøster: Anne Sophie Garde (1721-?)
Lillesøster: Sophie Magdalene Garde (1724-1807)
5 x tipoldefar: Peder Swane Garde (1759-1806)
4 x tipoldefar: Janus Andreas Garde (1792-1874)
3 x tipoldefar: Hans Georg Friboe Garde ((1825-1885)
2 x tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)
Tipoldefar: Hans Georg Garde (1889-1984)
Oldemor: Else Garde (1921-?)
Mormor: Charlotte Garde (1948)
Mor: Amalie Galbo-Jørgensen (1981)
Hans Bjørn Galbo-Jørgensen (2012)
Vilhelmine & Christian Hansen Garde
Christian blev født i 1681 i Frederiksstad i Norge. Han drog i 1708 til København, hvor han blev toldbetjent.
Senere avancerede han til Overvisitør ved toldvæsenet i København. En visitator er en person som
undersøger og kontrollerer personer og varer for korrekthed og giver en bedømmelse af toldbetalingen.
Christian blev først gift med Anna Lauritzdatter (1680-1711) den 23. juli 1708 i Vor Frue kirke i København,
Brylluppet foregik hos Jens Pedersen Tømmermand i Fiolstræde. Men Anna døde allerede få år efter i 1811,
og begravelsen foregik i For Frue kirke den 20. august 1711.
Kort efter mødte Christian Wilhelmine Jørgensdatter Reerslev, og de blev gift den 10. februar 1712 i Vor
Frue Kirke i København. Jeg ved ikke ret meget om Vilhelmine.

Klip fra Vor Frues kirkebog vedrørende brylluppet.
De bosatte sig i Fiolstræde i latinerkvarteret i København.
De fik 4 børn, hvoraf den ældste Hans Jørgen Garde (1713-1787) er Hans 6 x tipoldefar.

Klip fra Vor Frues kirkebog med Hans Jørgen Gardes fødsel.
Faddereved Hans Jørgens dåb: Etatsråd Höbsk, Mons. Henrik Krag, Rungsted, ??, Johan Holst brygger i
Rungsted, Fru Kammer ? Mejers i Bolslundgård. Mad.elle Mejer for sin ? Commandant i Admiralgade.

I 1714 fik de datteren Sophia Maria (1714-1780), og i 1721 Anne Sofie.

Klip fra Vor Frues kirkebog ved Sophia Marias barnedåb
Faddere ved Anne Sophies dåb: Hans Excellence H. Baron Güldencrone; Hr. Etatsråd Ocksen på Christian?;
Kammerjunker Höbsch på Østergaard. Fruen Elisabeth Ocksen ? og Höbsch og ? Frøken Fridericia Louise
Ocksen

Sophie Magdalene Garde
Den 14. februar 1724 fik de datteren Sophie Magdalene

Fra Vor Frues kirkebog: Sophie Magdalenes dåb.
Faddere ved Sophie Magdalenes dåb: Hans Højhed, vor Nådigste Kronprins Christian, Etatsråd Ocksen,
kammerherre Høbsch, Hendes kongelige Højhed kronprinsesse Sophia Magdalena, Hendes Højhed
Prinsesse Charlotta Amalia.
Christians død
Christian Hansen Garde døde den 26. januar 1743, og begravelsen fandt sted i Trinitatis kirke i København.
Af kirkebogen fremgår det, at han døde af koldfeber.
Kold-feber, en. [II.1.5] († Kolde-: i flt.Koldefebre. JBaden.Horatius.I.15). (jf. Kolde, Kolde-sot, -syge) betegnelse for
en ved stik af en myg (Anopheles) fremkaldt febersygdom, der kan være enten en ondartet (trope)sygdom (perniciøs
koldfeber, malaria) ell. en her i landet især i tidligere tid alm., mere godartet febersygdom, der optræder i anfald
(kuldestadium med efterfølgende hedestadium) med mellemliggende feberfri perioder (Febris intermittens);

undertiden ogs. om feber, kuldegysninger i alm. Kolden . . hvis rette Navn er Koldfeber. vAph.(1764). Holck.
KM.66. Koldefebre d. e. allehaande Sygdomme. I de ældre Tider kaldte man alle Sygdomme Kolden eller Feber, fordi
med de fleste følger en Feber. JBaden. Horatius.I.15. Bagges.L.I.6. Jeg er bange, jeg faaer selv en Koldfeber, jeg føler
saadan en og anden Gysen.

Klip fra Trinitatis kirkebog vedrørende Christian Hansen Gardes død.

Fadderne

Det er ikke åbenbart for mig, hvordan ægteparret Christian og Vilhelmine Garde har fået en så fin
bekendtskabskreds, som omfatter en lang række højtstående embedsmænd, adelsmænd og ikke mindst
kongelige personer. Han var jo 1. gangs indvandre fra Norge, men har været dygtig og fremgangsrig, og er
hurtigt steget op i samfundet. Hendes baggrund kender jeg ikke, men måske ligger noget af
hemmeligheden her.
Kronprins Christian

Kong Christian den 6. Fra Wikipedia
Christian blev født den 30. november 1699 på Københavns Slot som søn af kong Frederik 4. og Louise af
Mecklenburg-Güstrow.
Han modtog en bedre og grundigere undervisning end sin fader og bedstefar. Fra 1706 havde han Johan
Georg Holstein som sin overhovmester (dvs. lærer og opdrager) og J.W. Schrøder som sin lærer. Efter
faderens død i 1730 arvede Christian den dansk-norske trone og blev rigets fjerde enevældige konge. Han
var kronprins ved dåben i 1924.

Kronprinsesse Sofie Magdalene

Kronprinsesse Sophie Magdalene ca. 1725. Fra Wikipedia
Kronprins Christian fik af sin fader, Frederik 4., lov til selv at finde sig en hustru. Under en rejse gennem
Europa blev han ledsaget af storkansler Ulrik Adolph Holstein, og der mødte kronprinsen den tyske
prinsesse Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach, der var i tjeneste som hofdame hos den sachsiske
dronning Christiane Eberhardine på slottet Pretzsch i Sachen.
Sophie Magdalene stammede fra et lille (faderens markgrevskab var ikke større end Lolland-Falster),
ubetydeligt, fattigt og meget børnerigt fyrstehof. Hun havde 13 søskende og var et dårligt parti for
Danmark. Men kongen gav sin tilladelse. I Christian 6.'s breve står, at han faldt for prinsessens intense
religiøsitet, som mindede om hans egen. Den skulle påvirke hans regeringstid. Christian og Sophie
Magdalene giftede sig den 7. august 1721 på slottet Pretzsch i Sachsen.
Dåbsbarnet er jo tydeligvis blevet opkaldt efter kronprinsessen.
Prinsesse Charlotta Amalia

Portræt af Charlotte Amalie er udført af Johann Salomon Wahl. Fra Wikipedia
Prinsesse Charlotte Amalie blev født den 6. oktober 1706 på Københavns Slot som datter af kong Frederik
4. i hans ægteskab med Louise af Mecklenburg-Güstrow. Prinsesse Charlotte Amalie forblev ugift og forblev
hele sit liv i Danmark, hvor hun deltog aktivt i hoflivet.
I modsætning til sin bror, kong Christian 6. havde hun et godt forhold til sin stedmoder Anna Sophie
Reventlow, og hun modsatte sig, at Anne Sophie blev behandlet for hårdt. I Christian 6.'s tid havde hun
enapanage på 12.000 rigsdaler om året. Hun boede om sommeren sædvanligvis på Charlottenlund Slot, der
tidligere hed Gyldenlund (det er opkaldt efter Ulrik Frederik Gyldenløve), men det blev i 1733 ombygget af
Charlotte Amalie og blev opkaldt efter hende. Vinteren tilbragte hun som regel på Christiansborg Slot i
København.
Hun døde ugift som 76-årig den 28. oktober 1782 i København og blev begravet i Roskilde Domkirke.

Mit barnebarn Hans og hans familie bor jo i dag på Gyldenlundsvej 5 i Charlottenlund, og Charlottenlund
Slot ligger i gåafstand derfra.
Pigenavnene Charlotte og Amalie er også yderst populære i Garde familien, og det er måske på grund af
venskabet med prinsesse Charlotte Amalie for 300 år siden!

Ud over de kongelige faddere, så har jeg også fundet frem til flere af de øvrige nævnte faddere.

Etatsråd Henrik Ocksen (1660-1750)

Han var en dansk stiftamtmand, søn af silke- og klædekræmmer Thomas Ocksen (1624–1686) og Elisabeth
Thofall (1634 – 1725), og bror til Johannes Ocksen.

Ocksen blev 1692 udnævnt til zahlkasserer og 1712 til deputeret for finanserne, men afskedigedes
allerede 1716 fra dette embede og beklædte derefter ikke nogen offentlig funktion, før han i slutningen
af 1730 udnævntes til stiftsbefalingsmandover Island og Færøerne, en stilling han beholdt til sin død uden
nogen sinde ved personlig nærværelse på de nævnte øer at erhverve sig en førstehånds erfaring om deres
forhold. I 1701 var han blevet kancelliråd, i 1707 justitsråd og i 1712 etatsråd.
Etatsråd var en dansk titel, som indtil 1909 uddeltes af kongen og medførte plads i 3.rangklasse og dermed ret til at at
indskrive sine døtre i f.eks. Gisselfeld Adelige Jomfrukloster og Vemmetofte Kloster.
Selv om titlen sprogligt betyder statsråd, var den rent honorær, f.eks. var H.C. Andersen etatsråd. En særlig fornem
variant var titlen gehejmeetatsråd, der gav rang i 2. rangklasse, og som blev indført 1808. I det danske monarki bar
kongens rådgivende ministre imidlertid titlen gehejmeråd, ikke etatsråd, og det var endda de færreste gehejmeråder,
der havde sæde i Gehejmekonseillet.

Elisabeth Ocksen

Elisabeth Ocksen var søster til Hans Ocksen, og hun var gift med Christian Eberhardt Mushardt (død 30.
marts 1732), der var en dansk officer.

Eberhardt var fyrværker i København i 1698. Han blev i 1704 stykjunker, i 1707 stykløjtnant, og
i 1709 deltog han med orlov i kampagnerne i Brabant. I 1710 blev han fyrværkerkaptajn i Holsten, og
da kongen havde lovet ham det første vakante kompagni, fik han 1711 kompagniet på Kronborg. Samme år
kom han med til felts og vandt ved sit forhold foran Wismar i den grad kongens nåde, at han i begyndelsen
af 1712 fik karakter som oberstløjtnant af infanteriet. I begyndelsen af 1713 kaldtes han over til kongen
i Husum, senere ordnede han materiellet, som skulle til Pommern. I 1715 blev han kaldt over til kongen
til Stralsunds belejring. I 1717 fik han ordre at gå til Gulland som chef for artilleriet, men blev i stedet sendt
til Norge, hvor han blev chef for norske artilleri, som han så kommanderede under resten af krigen.
Efter freden ordnede han Norske Artillerikorps og blev i Norge, til han i 1727 forflyttedes til København som
chef for Danske Artillerikorps. Han blev 1728 generalmajor og døde 30. marts 1732.

Frederikke Louise Ocksen
Hun levede i perioden 1702 til 1764, og der findes et maleri på Frederiksborg Slot af hende.

Maleri af Frederikke Louise Ocksen fra Frederiksborg Slot

Baron Christian Güldencrone
Christian lensbaron Güldencrone (1676 - 1746) var en dansk godsejer og stiftamtmand. I 1717 blev
han konferensråd og ridder af Dannebrog; han var da amtmand på Island og Færøerne. 1719 blev
han deputeret og endnu samme år førstedeputeret for finanserne. Til gehejmeråd udnævntes han 1729,
men fik året efter sin afsked som deputeret og blev i stedet stiftamtmand i Viborg Stift
og amtmand over Hald Amt, hvilke embeder han 1744 fratrådte til fordel for en søn. Han ejede en
overgang Lerbæk, som han havde fået via sit ægteskab. Han ægtede 8. maj 1699 den 16-årige Margrethe
Amalie Moth.
Christian Güldencrone ejede godset Vilhelmsborg og havde gårdene Moesgård, Østergård m. fl.
Kammerherre Høbsch

Jeg har ikke fundet mere detaljerede oplysninger om kammerherre Høbsch.
Titlen kammerherre anvendes ved hoffet. En kammerherre har oprindeligt været en fremtrædende embedsmand – ofte
en adelig– med adgang til kongens kammer (deraf titlen). I dag anvendes den som ærestitel. Der udnævnes fortsat
kammerherrer. Det er dronningen, der afgør, hvem titlen skal gives til. Oftest bliver den givet til afgåede højere
embedsmænd eller til besiddere af større godser. Desuden er cheferne for Den Kongelige
Livgarde og Gardehusarregimentetkammerherrer.

Derimod har jeg fundet flere samtidige med navnet Høbsch, som han måske var i familie med:



Andreas Høbsch (Født i København og død i 1719 i Helsingør). Han var musiker i Helsingør.



Hans Høbsch: Han var værthusholder af stedet Paradis i 1694. Stedet blev omtalt af Ludvig Holberg,
og det lå i det sydlige hjørne mellem Vestergade og Volden. Der findes dog ingen Vært af Navnet
Jakob, som Holberg kalder ham, imellem 1708 og 1722.
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