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En Stamtavle over Familien Munter findes i den Lengnick'ske

Samling, som udkom for mere end 50 Aar siden. Denne Tavle
er utvivlsomt hentet fra Lübeck, vor Families tidligere Hjem, hvor
man, paa Foranledning af vor Oldefader paa mødrene Side, Borger
mester, Dr. jur. Hermann Krohn, har udarbeidet genealogiske Tavler
over de mere kjendte ældre Slægter, hvilke Tavler endnu findes
paa det derværende Stadtbibliothek.
En anden vel, behandlet Stamtavle over Familien findes i
»Patriciske Slægter, Elvius og Hjort-Lorenzen, Kjøbenhavn 1891«,
men denne beskæftiger sig egentlig kun med de Medlemmer af
Familien, som have levet i Danmark.
Jeg har i mange Aar syslet med Familiens Fortid i Lübeck,
og har oftere i den Anledning besøgt denne Stad, som er godt
egnet for saadanne Undersøgelser. Hverken Krige eller Ildsvaader
have forstyrret de derværende Archiver, og der findes i denne
gamle Stad en Interesse for Fortiden, som har gjort det muligt fra
Statsarchivet, fra Stadtbibliotheket og fra endnu existerende Kirke
bøger at forskaffe Oplysninger, som vare undslupne Opmærksom
heden paa vor Oldefaders Tid. Det tør vel haabes, at endnu flere
saadanne ville fremkomme; men jeg har dog anseet det rettest
allerede nu at meddele, hvad der er fundet, og det maa da blive
kommende Generationers Sag at arbeide videre derpaa.
Den Stamtavle, som her fremkommer, er affattet paa Grund
lag af den i Stadtbibliotheket i Lübeck værende, med Tilføielse af
hvad der senere er fundet af sikker Beskaffenhed, og selvfølgelig
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med Iagttagelse af den i Mellemtiden stedfundne Tilgang blandt
Familiens Medlemmer.
1 min Ungdom har jeg ofte hørt af ældre Slægtninge, at vi
oprindeligt stammede fra Holland, hvor en Green af Familien
endnu skulde leve, medens vi skulde være flyttede til Lübeck ved
Begyndelsen af det syttende Aarhundrede. Den Lengnick’ske Tavle
begynder ogsaa med Berend Münter, Kjøbmand i Lübeck, Fødselsog Dødsaar ubekjendte, medens hans ældste Søn Lorentz, Brygger
i Lübeck, angives at være død 1645.
Jeg fandt snart Oprindelsen til denne Tradition. Der opbevares
nemlig paa Stadtbibliotheket en Begravelsestale, holdt i 1745 over
Borgermester Hermann Münter. I denne, som er benævnt Ehrengedächtniss des Herrn Bürgermeister Hermann Münters, og som er
her vedføiet, nævner Taleren, Pastor Scharbau, efter Datidens Skik
den Afdødes Forfædre. Han omtaler Faderen Lorentz (7 1708),
Bedstefaderen Lorentz (7 1645) og Oldefaderen Berend (7 mellem
1642 og 1644), og dernæst siger han: »Die übrigen Voreltern
dieser Münter’schen Familie stammen aus den Niederlanden her. «
Men allerede i 1879 meddelte Bibliothekaren ved Stadtbiblio
theket, Doctor Mantels, mig, at man havde fundet Faderen til
Berend Münter, ved Navn Hans Münter, og at denne havde været
Huseier i Lübeck, samt var død der i 1610. Ved i Aarenes Løb
at arbeide videre paa dette Fund er en Række Oplysninger frem
kommet om Hans Münter, som gjør det utvivlsomt, at han har
levet og virket i Lübeck.
Endvidere er en Antegning funden, hvorefter Hans Münters
Moder er bleven begravet i Lübeck, og det er ogsaa constateret,
at en Søster har været gift og efterladt Børn i Lübeck.
Om Kilderne til disse Data henvises til de Oplysninger til
Stamtavlen, som findes senere.
Hermed er det altsaa givet, at i hvert Fald have 2 Generationer
af Familien levet i Lübeck før den, hvormed den tidligere Stamtavle
begyndte.
Undersøgelser, foretagne i Holland, have ikke ledet til noget
Resultat. En Familie af vort Navn fandtes der, og med Benyttelse

af en bekjendt og duelig hollandsk Genealog forskaffede jeg mig
denne Families Stamtavle. Den begynder omtrent paa samme Tid
som vor, idet dens første Mand Jan Münter er født i Harlingen
circa 1570 og død i Amsterdam 1596, altsaa en Samtidig af vor
Hans. Det er jo neppe sandsynligt, at disse to skulde have havt
en fælleds Fader, da de have det samme Fornavn, kun i to forskjellige Sprog, og andre Slutninger har jeg ikke kunnet uddrage.
Denne hollandske Familie er nu uddød. Dens sidste mandlige
Medlem Andries Cornelis Willem Münter, seigneur de Sleeburg et
de Dorn, colonel, er død 1861, efterat være bleven adlet i 1815,
uden at efterlade mandlige Arvinger.
Det vil senere blive paavist, at man i Lübeck besidder Op
tegnelser om Personer af Navnet Münter, indtagende en god Stil
ling i Samfundet, af betydeligt ældre Datum end Hans Münter og
hans Moder. Navnet Münter — Møntmester —, hvad enten det
med Datidens Foragt for Orthographie staves Mynther, Münter eller
Munter, kan med ligestort Føie ansees at være af plattydsk som
af hollandsk Oprindelse, og det kunde derfor være fristende nok
helt at bortkaste Tanken om hollandsk Afstamning.
Imidlertid forekommer det mig vanskeligt at kaste Vrag paa
Pastor Scharbaus Udtalelser i Ehrengedächtniss af 1743. En Borger
mester i det gamle lybske Samfund var en for betydelig Personlig
hed , til at Præsten ved hans Begravelse skulde have givet helt
umotiverede Oplysninger om hans Herkomst. At en Fejltagelse er
bleven begaaet, vide vi nu, og denne kan kun skyldes, at man
ikke har benyttet de foreliggende Hjælpekilder, som maaskee heller
ikke have været saa let tilgængelige som nutildags. Præsten har
ladet sig nøie med de existerende Traditioner, og naar vi skulle
tale af egen Erfaring, kan man ikke vente, at disse skulde række
i Detailler saa langt som til Tipoldefaderen. Men Nedstamningen
fra Holland maa have været indeholdt i disse Traditioner, ligesom
den var det i Traditionerne fra min Ungdom, og det lader sig jo
herefter tænke, at Feiltagelsen kun dreier sig om nogle Generationer.
Det er i Forbindelse hermed værd at erindre, at der paa de
Tider fandt en stor Udvandring Sted fra Holland, som for en Del

- 8 -

gik over den østlige Grændse til Westphalen, og i Lübeck veed
man, at der til samme Tid var en betydelig Indvandring dertil fra
Westphalen. At Hans Münters Broder Jasper levede i Westphalen
kan muligt sees i Forbindelse hermed.
Spørgsmaalet om Familiens oprindelige Hjem er saaledes endnu
aabent.
De indhentede Oplysninger begynde altsaa med Hans Münters
Moder, som blev begravet i Juli Maaned 1595 i Katharina Kirken
i Lübeck, hvor mange af hendes Slægt senere skulde hvile. Vi
vide ogsaa, at hendes Datter Katharina var gift med Thomas Sieverds,
og at hendes Søn Jasper levede i Westphalen.
Om Sønnen Hans Münter have vi mere Klarhed. I 1576 kjøbte
han Huset Nr. 110 i Becker Grube, som endnu existerer uforandret
i sit Ydre, kun er Husnummeret blevet 87. Til Huset var knyttet
Privilegiet at drive Rothbrauerei, og han var altsaa Brygger, hvilken
Virksomhed fortsattes af hans Søn og Sønnesøn.
Et Besøg i dette Huus er lønnende. Det tilhører nu Handels
firmaet Wedel, hvis Indehavere hedde Siemens, og det benyttes
som Pakhuus for deres Forretning paa Finland. Det vedføjede
Photographie af samme viser, at det er bygget paa gammel hanseatisk Viis med Gavlen til Gaden. En Port paa Midten fører ind i
det store nedre Rum, som optager hele Stueetagen, og som tidligere
benyttedes til Bryggeri. Over Porten findes en Steen indmuret,
som paa den venstre Side har Hans Münters Bomærke indhugget
tilligemed Initialerne HM og Aarstallet 1581. Da han kjøbte Huset
i 1576, maa det førstnævnte Aarstal angive Tiden for en Ombyg
ning af samme. Paa Stenens høire Side er indhugget en Rose,
som vistnok har været hans første dalevende Hustrus Vaaben. En
nærmere Undersøgelse maatte derigjennem muligt lede til at udfinde
hendes Familienavn, som efter en Antegning at dømme kan have
været Sachteleven. Rummet i Forhuset er iøvrigt ved Bjelkelag
delt i 6 Lofter. Beboelseslejligheden var i et mindre fem Etages
Sidehuus til Gaarden. Man finder her endnu Spor af Loftsmalerier
paa Gips og paa Lærred, samt fine Træskærer-Arbeider paa Vindues
indfatninger og Væggeskabe.
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Foruden Brygger var Hans Miinter tillige Kjøbmand. Vi finde
nemlig, at han mindst under to fireaarige Perioder var en af Oldermændene i Skaanefarer-Compagniet.
I det gamle Lübeck var Borgerskabet inddelt i 12 saakaldte
Collegier. Af disse vare Zirkel-Compagniet og Kjøbmands-Compagniet de fornemste og ældste, og Borgermestere og Raad bleve op
rindeligt kun tagne blandt disses Medlemmer. Skaanefarer-Compag
niet var det tredie i Rækken.
Vi besidde en Oplysning om, at han i denne sidste Virksom
hed har havt en Ubehagelighed. Den iste April 1607 bliver det
nemlig anmeldt for Oldermændene i Compagniet, at deres »ældste
Oldermand« Hans Münter har understaaet (!) sig til (sich unter
standen habe) at sælge et Parti Havre directe fra Bunken til nogle
Oldesloe Borgere istedetfor efter de existerende Forordninger at
levere den i egen Emballage. Han blev derfor idømt en Bøde af
10 Thaler, som han ogsaa endelig udredede, »ungeachtet er etwas
abdingen wollte.«
Hans Bomærke, som er anbragt paa Huset, fandtes ogsaa paa
Væggen over hans Plads i Gildesalen af Bryggernes Laugshuus.
Dette sidste, der kun benyttedes som saadant i Tidsrummet fra
1580 til 1621, er senere brændt, men de derværende Bomærker
ere bievne afcopierede og opbevares paa Stadtbibliotheket.
Hans Testamente, dateret 18de Juli 1597, er opbevaret i Statsarchivet, og er aftrykt her. Man erfarer deraf, at han har været
to Gange gift. I de to Ægteskaber havde han 15 Børn. Han
efterlod en efter Datidens Maalestok betydelig Formue.
I 1580 kjøbte han sig sit Gravsted tilhøire for Indgangen i
Katharinakirken, og det kostede ham 100 Mark lybsk. Han be
gravedes deri den 28de Februar 1610.
Til Sønnen Berend Münter kjende vi mindre. Han solgte
Huset i Becker Grube i 1638, og er død mellem 1642 og 1644,
idet vi finde ham omnævnt i det førstnævnte Aar, medens hans
anden Hustru bliver begravet som Enke i det sidstnævnte.
Dennes Søn Lorentz etablerede sig allerede i 1635 paa Langem
Lohberg Nr. 18, et Huus, som havde tilhørt Hans Münter. Han
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døde i 1645, samme Aar som Sønnen Lorentz fødtes. Nye Oplys
ninger om de senere Medlemmer af Familien ere kun komne til
stede i ringe Antal. De flyttede til Huset Nr. 21 i Fischstrasse,
som eiedes fra 1677 af den anden Lorentz, og senere af den tredie
af samme Navn. Bryggerforretningen var da opgiven, men Familiens
gode Stilling synes at være vedbleven. Et Medlem af samme,
Hermann, Søn af den anden Lorentz dg tilhørende KjøbmandsCompagniet, opnaar i 1738 den saa høit attraaede Værdighed af
Handels-Borgermester. I den her aftrykte Ehrengedächtniss over
ham, finder man, at han i 1716, altsaa længe forinden han indtog
sin officielle Stilling, under Peter den Stores Besøg i Lübeck gjorde
et Gjæstebud for ham paa sit Landsted. Skal man dømme efter
Størrelsen af de Typer, hvormed denne Begivenhed omtales, maa
den mægtigt have imponeret Forfatteren. Vi see ogsaa af samme
Skrift, at han foretog hyppige Reiser, besad en værdifuld Bog- og
Kunstsamling, samt at han var en Velynder og Beskytter af Kunst
nere, hvilket jo alt udkræver Velstand. Han eiede et Kapel —
det femte — i St. Katharina-Klosterkirke, forskjelligt fra den øvrige
Families Gravsted. Her ligge han og hans Hustru begravede, og
deres Vaaben findes endnu indgraverede paa Kirkevinduet.
Over hans Fader Lorentz’ (7 1708) Grav i samme Kirke — ned
arvet fra Stamfaderen Hans — er ophængt et Maleri, forestillende
»die erweckten Todtenbeine Ezechiels«, skænket af ham. Paa
Rammen til dette findes følgende af ham selv forfattede Vers:
»Wenn meine Beine gleich vermodern in der Erden
»So werden sie dennoch ganz herlich lebend werden
»Der all's aus nichts gemacht kann vielmehr was verwest
..Erwecken aus der Asche wenn er sein Geist anbläst

Et andet af Familiens poetiske Forsøg er ogsaa gjengivet senere.
Det er en Brudevise, skreven i 1750 af Gottlieb Adolph Münter i
Anledning af hans Søster Anna Marias Bryllup med August Hacken
burg. Af saadanne Sange findes adskillige vedrørende Familien
paa Stadtbibliotheket. Af den her trykte lærer man, at Storken
havde de samme Functioner i Lübeck for 150 Aar siden som den
Dag idag i Kjøbenhavn, skjøndt Peblingesøen mangler der. Sangen
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er ikke uden Humor, en Gave, som vore Forfædre synes at have
besiddet. Det er saaledes værd at see, hvorledes Hans Münter,
ved en saa alvorlig Handling som Affattelsen af sit Testamente,
søger at sikkre sig mod Indvendinger fra Arvingerne: »Saafremt
»der skulde være nogen, som ikke skulde være tilfreds med disse
»Gaver, som jeg har legeret og bortgivet i dette mit Testamente og
»Testamentbog, saa vil jeg, at der ikke skal gives samme mere end
»8 Skilling og 4 Penning, og skal han dermed være skiftet og skilt
»fra alle mine andre vel erhvervede Eiendele i alle tilkommende
»Tider.«
Under den sidste Lorentz’ (7 1758) Levetid ophørte Velstanden
i Familien. I Sønnen »Doctor Balthasar Münters Leben und
Character«, af dennes Søn F'riederich Munter, anføres, at en fuld
stændig Catastrophe overgik Huset i hans tolvte Leveaar, altsaa i
1748. Tre af Sønnerne udvandre fra Lübeck, af hvilke to til
Sverig. Kun den ene forbliver der og forplanter Familien. Den
anden kommer tilbage til Fædrenestaden. Den tredie, vor Olde
fader Balthasar Münter, naaer i en ung Alder at blive Super
intendent i Gräfin Tonna i Sachsen Gotha, og kaldes derefter til
Danmark, hvor han har sat sig et Eftermæle ved sine Skrifter som
Theolog og Prædikant, medens han endnu erindres i Tydskland
gjennem sine Psalmer. Hans Søn Biskop Friederich Münter blev
hans værdige Arvetager, og hans Datter Friederica var ogsaa en
betydelig Personlighed.
Senere hører man intet om Familien i Lübeck, og den er nu
uddød der.
Det gaaer med Familier som med Nationer, at de have deres
Perioder af Velmagt og af Forfald. Som Repræsentant i vor Familie
for den første af disse turde Hans Münter blive nævnet. En driftig
Handelsherre paa forskjellige Omraader, hvis Navn man hyppigt
finder i Datidens Protocoller, velsignet med en talrig Børneflok,
godgjørende mod Fattige, omtænksom for Slægt og Venner,
saaledes som hans Testamente viser, gjør han Indtryk af at have
været en høist sympathisk Personlighed.
Men ogsaa Borgermester Hermann Münter synes at fortjene
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vor Opmærksomhed som den værdige officielle Repræsentant for
den gamle Hansestad, høit anseet for sin Gudsfrygt, sin Vennesælhed
og Kunstsands, og for den smukke Anvendelse, han gjør af sine
Midler.

Samtidigt med denne Undersøgelse af Familiens Fortid har
det været mig magtpaaliggende at udfinde Oprindelsen til vort
Vaaben.
Som bekjendt var dette i Tydskland ikke noget Prærogativ for
Adelen, men det var den frie Mands Mærke. Han behøvede kun
at lade det registrere hos den rette Øvrighed — Markgreven —
for at opnaae Retsgyldighed for samme. Denne Forpligtelse kunde
ikke gjennemføres i Hansestæderne, og Følgen heraf er bleven, at
man ikke i Lübeck besidder nogen officiel Fortegnelse over Borgernes
Vaaben. For at bøde herpaa har Stadtbibliotheket dannet en Sam
ling af saadanne, og Museet er ogsaa kommet til Hjælp. Det var
nemlig tidligere Skik at lade sit Vaaben afmale eller indslibe paa
Glasplader, som ophængtes i Vinduerne, og af saadanne besidder
Museet en større Samling.
Vaabnene vare imidlertid ikke almindelige i Lübeck førend ind
i det syttende Aarhundrede, og før denne Tid benyttede man over
alt Bomærker.
Af disse har jeg fundet to, som havde været paa Bryggerlaugshuset, og som ere afbildede her. Det af Hans Münter benyttede,
det samme, som endnu findes paa Huset i Becker Grube, og som
der har Aarstallet 1581, er efter Antegning paa Laugshuset senere
benyttet af hans Søn Hinrich. Det andet, benyttet af en anden af
hans Sønner, Lorentz, er i hvert Fald af ældre Dato end 1621.
For Vaabnets Vedkommende var det af Lorentz Münter (f 1708)
anvendte det ældste, som fandtes. Det er afmalet paa Rammen
til det Maleri, han i 1705 skænkede til St. Katharina Kirke. Det
samme Vaaben, benyttet af hans Søn Lorentz (f 1758), findes paa
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en Glastavle i Museet. Dette sidste er her gjengivet. Det vil sees,
at Skjoldet er helt optaget af en Mand i Datidens Dragt, støttende
sig til en stor Rist. Aabenbart er dette, med Antydning paa Navnet
Lorentz, den hellige Laurentius, som helder sig til den Rist, paa
hvilken han senere skulde brændes. Det henhører altsaa under
Categorien »armes parlantes«.
Det næstpaafølgende af Familiens Vaaben, som jeg har fundet
i Lübeck, er Borgermester Hermanns. Jeg har seet det paa 3 Steder.
1 en Samling paa Stadtbibliotheket, indslebet i Vinduet i hans
Capel, og malet paa hans Portrait paa Handelskammeret. Denne

Hans Miinter 1581.
(senere Hinrich M.)

Lorentz Miinter,
før 1621.

sidste Bygning, som tidligere tilhørte Kjøbmands-Compagniet, inde
holder en Portraitsamling af de Medlemmer af samme, som opnaaede Borgermester-Værdigheden, hvoriblandt Hermann Münters.
Dette Vaaben er vidt forskjelligt fra Faderens og Broderens,
og er med smaa Modificationer det samme, som vi nu benytte,
og som er gjengivet her. Med Faderens Vaaben har det kun
Manden tilfælleds, som springer ud af Hjelmen. Til Forskjel fra
det nu benyttede har det 6 Stjerner i 2 parallelle Rækker istedetfor
Syvstjernen, Løven holder en Piil i den ene opløftede Pote, og i
Speilet i Mandens høire Haand synes — istedetfor et M — Rigs
ørnen, som tilhører Lübecks Vaaben. Det har alt Udseende af at
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være bleven componeret, da Hermann Munter overtog en offentlig
Function. Det er i saa Fald tidligst fra 1724, i hvilket Aar han
blev Medlem af Raadet; Borgermester-Værdigheden naaede han først
1738.
Jeg har ikke kunnet finde noget Vaaben tilhørende vor Olde
fader Balthasar Munter. Paa Krogerup besidde Efterkommerne
efter hans Datter Friederica Brun en interessant Brevsamling efter
hende, hvori findes et Brev fra hendes Fader. Dette er forseglet
med Familien Eggers’ — hans Svigersøns — Vaaben.
Vor Bedstefader Friederich Munter har da anlagt det Vaaben,
vi nu benytte, formodentlig først da han blev Storkors af Dannebroge. Det er forstaaeligt, at han har foretrukket sin Grandonkels
Vaaben for sin Oldefaders og Bedstefaders — efter vore Begreber
lidt grotesques — armes parlantes. Ogsaa er det forstaaeligt, at
han har fjernet de særligt lybske Detailler.
Det fremgaaer altsaa heraf, at vort nuværende Vaaben ikke er
gaaet i Arv i lige Linie fra Fader til Søn, og at det er af tidligst
Dato 1724, medens Hans Munters Bomærke, anvendt i 1581, er
vort directe gode Arvestykke.

Til Brug for fremtidig Forskning skal jeg endnu angive de
Personer af Navnet Munter, hvis Slægtskabsforbindelse med os
har været Gjenstand for Undersøgelse uden at lede til noget
Resultat.
Biskop Friederich Munter har paa et efterladt Papir antegnet
følgende:
Hermann Munter, proconsul Visbyensis ~ 1375.
Jørgen Mynter, slaaet til Ridder af Kong Frederik 1 og forlenet
med Borreby, 1532 forlenet med Tommerup Kloster. (Den
nuværende Eier af Borreby har meddelt mig, at Navnet
Mynter ikke findes' blandt Lehnsmændene fra den Tid, over
hvilke Fortegnelse haves).
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Hermann Münter, evangelisk Præst 1565 i Hernburg under Bispe
dømmet Ratzeburg, blev 1567 kaldet til Bergen i Norge, hvor
han blev Præst ved St. Martins Kirke.
1 den nordiske Sou
kaldes han Müntzer. See om ham Suhms ældre Samlinger
Bind II. H. I. p. 11. (Ifølge Oplysninger indhentede i Bergen
var han Pastor ved St. Martins Kirke fra 1566 til 1585, i
hvilket Aar han døde. Hans Vægt befandtes i 1570 at være
24 bismerpund lig 144 kilo. I Marts 1572 var han i Ham
borg for at ordne Arven efter sin Svigerfader Magister Urbanus.
Det Lübeckske »societet« ansatte i de Tider Præsterne ved
St. Mariæ og St. Martin).

Endvidere:
I Milde’sche Samlung (Stadtbibliotheket i Lübeck) nævnes
Ludekinus Munter, Bürger von Oldesloe. 1386.
I Statsarchivet i Lübeck findes to Testamenter, et fra Martin
Miinter af 15. Mai 1462, og et fra Claus Miinter af 14. August 1470.
I Stadt- og Landamt i Lübeck er antegnet Rudolph Miinter
7 1360 og Jürgen Munter 7 1488.
1 Lübecker Marie Kirkens Wochenbücker 1543, 4de Uge i
Fasten: Item desz Freyedages sprack Anneke Münters im Tunnekenhagen vor 2 Kynderzarke 1 mk. (Kunde være Hans Münters Moder).
I Chr. Gottlieb Jöcher’s Allgemeinem gelehrten Lexico fünfter
Band Bremen 1816, angefangen von J. C. Adelung, findes: Gottlieb
Ludolph Munter fra Osterode, Phil, mag., Conrector i Hildesheim,
kom 1747 til Hannover, 1751 Rector i Osterode, 7 1767 som
Præst i Usler. Mange Skrifter. — Professor, senere Geheimeraad
Munter fra Greifswalde har i sin Tid besøgt Provst Balthasar
Münter i Kjøbenhavn for at udfinde Slægtskab med os. Hans
Søstersøn Statsanwaltschaftsrath Haeberlin fra Greifswalde har i
samme Anledning besøgt mig i 1899. Denne angav mig at have
Gottlieb Ludolph Münter til Tipoldefader.
For c. 50 Aar siden mødte Provst Balthasar Münter i Ud
landet General Münter i hannoveransk Tjeneste, og jeg har i 1861
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i Bremen mødt 2 ugifte ældre Søstre til samme. Disses Vaaben
stemmede ikke med vort eller med den hollandske Families.

Foruden førnævnte Bibliothekar i Lübeck, Dr. Mantels, har jeg
ved Samlingen af disse Oplysninger at takke Hr. Senatssecretair
Dr. Eduard Hasse for megen velvillig Assistance, og fremfor alt
maa jeg erindre Genealogen Dr. F. Bruns som den, der har til
vejebragt alle Uddrag af Archiver og Kirkebøger.

Oplysninger til Stamtavlen.
(Tallene foran i Linierne stemme med de i Stamtavlen indklamrede.)

1. ^/Lariekirken i Lübeck besidder endnu saakaldte »Wochen
bücher«, begyndende i det sextende Aarhundrede, i hvilke Kirkens
Regnskaber ere indførte. Blandt disse findes (oversat til Høitydsk)
følgende Antegning:
Im Jahre 1595, in der i?ten Woche nach Ostern — 1 }ten—
i9ten Juli — vereinnahmt ....
Ferner am Montag — i4ten Juli — bestellte Hans Münter für
seine Mutter eine Stunde — Grab — Läuten, wurde in der Katharinen
Kirche begraben, beträgt 13 Mark.

2. Hans Münter kjøbte i 1576 Huset Nr. 110 — nu 87 — in
der Becker Grube af Enken Katharina efter Jørgen lllies (Ober
stadtbuch i Statsarchivet i Lübeck).

1589, September 17ten, legt Hans Münter mit seinem Schwager
Thomas Sybers ein Nächstzeugnis ab. (St. Katharinen Kirchenbuch,
Statsarchivet).
Das älteste Schonen Fahrer Protokollbuch (bis 1600) berichtet:
dass 1589, den }ten September, bei der turnusmässigen Neuwahl der
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Älterleute Hynrick Hynckedey und Hans Münter zu »Beisitzern«
gewählt sind; 1591, den i2ten August, werden sie als »bleibende
Älterleute« genannt; 1593, den ioten August, als »abgehende Älter
leute«. Ferner werden 1596 als »Beisitzer« Hans Münter und
Peter Wolters gewählt; 1598 werden sie als »bleibende Älterleute«;
160,0 als »abgehende Älterleute« genannt.
Nach 1600 folgt eine Lücke in der Protokollführung, erst 1607
setzten einselne Hefte, je über ein Jahr, ein, die aber die Wahlen
nicht buchen. Ein Verhandlungsprotokoll des ersten dieser Hefte
betrifft Hans Münter. Am isten April 1607 wird nämlich den
Schonenfahrer Älterleuten angezeigt, dass Hans Münter als »ältester
Ältermann« sich unterstanden habe, Oldesloer Bürgern aus einem
in der Trave liegenden Prahm einige Last Hafer in einem Haufen
direkt in deren Säcken zu verkaufen. (Es lag hierin eine Über
tretung der Kaufmannsordnung, der zufolge Waare nur in eigner
Verpackung von Bürgern verkauft werden durfte). Vorgeladen er
klärte er am folgenden Tage, dass er allerdings in der Art 21/2 Last
Hafer verkauft habe, und zwar aus keiner anderen Ursache als
»um die Umkosten, ihn zu Boden — d. h. jn den Speicher zu
bringen, —zu sparen.« Er wird daraufhin in 10 Thaier Strafe ge
nommen, »wobei es auch endlich, ungeachtet er etwas abdingen
wollte, verblieben.«

Anno 1580, den i?ten October, kauft »Hans Münter, Bürger
zu Lübeck«, von »Frau Ursula Addelers, Hans Addelers, Bürger
»zu Wismar, ehelige Hausfrau«, einen »Leichenstein und Begräbnis,
»belegen in St. Catharinen Kirchen zur rechten Hand im Eingänge,
»unter dem der Ursula selige Grossmutter, die Remsteche genannt,
»begraben liegt und auf dem ausserdem Jacob Romspergers Nähme
»steht«, für 100 lübsche Mark. (St. Katharinen Kirchenbuch anno
1615, Statsarchivet).
1628 bliver dette Gravsted tilskrevet Berend Münter, efter at
han har leveret Bevis for, at de øvrige Arvinger efter Faderen Hans
Münter have overdraget det til ham (samme Kirkebog 1615 — 1784).
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1642 lader Berend Münter — som altsaa da var i Live — dette
Gravsted tilskrive Broderen Lorentz (samme Kirkebog). 1684 over
tager Lorentz Munter dette samme Gravsted, som i Mellemtiden
maa være gaaet i Arv til hans Fader Lorentz — som nævnes at
være begravet deri — fra dennes Onkel Lorentz. Lorentz Münter
erholder samtidigt Ret til at lade sit Navn og Mærke hugge i Grav
stenen. Denne Act er undertegnet af ham og forsynet med hans
Segl, som er identisk med det tidligere her beskrevne (samme
Kirkebog).
Hans Münters Testamente, dat. 18de Juli 1597, vedfoies her.
(Statsarchivet).

Im Jahre 1610 in der neunten Woche nach Neujahr vereinnahmt:
Am Mittwoch — 28sten Februar — wurde bestellt für den
verstorbenen Hans Münter eine Stunde Läuten, wurde in der
Katharinen Kirche begraben, beträgt 20 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)

3. Im Jahre 1593, in der vierten Woche nach Michaelis —
28sten October—jten November — vereinnahmt:
Ferner am Sonabend — jten November — bestellte Hans
Ditmers für Hans Münters Ehefrau eine Stunde Grabläuten,, wurde
in der Katharinen Kirche begraben, sie hatte einen eigenen Sarg,
beträgt 13 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)

4.
Im Jahre 1610, am Sontag in der sechsten Woche nach
Neujahr, vereinnahmt: Am Montag 5ten Februar; noch liess be
stellen Claus Schmidt für Hans Münters verstorbene Ehefrau eine
Stunde Läuten, wurde in der Katharinen Kirche begraben, beträgt
20 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)
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5. See Hans Münters Testamente.

6. 1607. Dominica 10 trinitatis — i2ten August — Johan
Munter und Anna Siemens; Hans Munter. (Det vil sige, at Brylluppet
holdtes i Hans Miinters Huus).
(St. Maria Kirkens Copulations Register.)

7. Berend Münter overtog Faderens Rothbrauhaus i Becker
Grube fra de øvrige Arvinger i 1612, (Oberstadtbuch. November 1612)
og solgte det i 1638 til Peter Haecke.
(Oberstadtbuch. Mai 1658.)

8. Den Hten Juni 1609. Berend Münter und Elisabeth Tüngel.
(St. Maria Kirkens Copulations Register.)

Im Jahre 1644
vereinnahmt:
Am Dienstag —
verstorbenen Berend
der Kirche begraben,
34 Mark.

in der zweiten Woche nach Neujahr wurde
9ten Januar — Ferner wurde bestellt für des
Münters Wittwe eine Stunde Läuten, ist in
empfangen einschlieslich Leinen und Sargtuch
(Mariekirkens Wochenbücher).

9. 1582 in der vierten Woche nach Pfingsten — 24Sten bis
posten Juni — Item am Sonabend josten Juni bestellte Hans
Münter einen Sarg und ein Kinderläuten; in der Katharinen Kirche
begraben; dafür ist vereinnahmt P/2 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)
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10. Im Jahre 1662 in der i4ten Woche nach Ostern —
29Sten Juni bis 5ten Juli — vereinnahmt: Ferner am Sonabend
5ten Juli wurde bestellt für Anna Munter, eine Jungfrau, ein von
der Kirche gelieferter Sarg und wurde auf dem Kirchhofe ... be
graben; empfangen 21 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)

11. Navnene paa Hans Münters Børn findes i Oberstadtbuch
4ten April 1610, og i Niederstadtbuch iyten März 1610.
(Statsarchivet.)

12. Lorentz Münter (t (645) boede idetmindste fra 1635 paa
Langen Loberge (dengang ogsaa kaldet Poggenpohl) Nr. 18. Dette
Huus staaer som tilhørende Hans Münter fra 1601 — 10, sammes
Børn 1610—21, Hinrich Münter 1621 — 33, Hinrich Wehelandt
1635—41, og Lorentz Münter 1641.
(Oberstadtbuch.)

13. Anno 1646 in der Woche von 4ten—loten October haben
Hochzeit gehalten:
Peter Froböse, ein Rothbrauer, mit Frau Judith Münter, am
langen Loberge in der Braut Hause.
(St. Jacobi Copulations Register.)

Peter Froböse kjøber 1647 Huset paa Langem Loberge af
Lorentz Münters Arvinger og sælger det i 1660 til Bernt Callander,
Dorothea Münters Mand.
(Oberstadtbuch.)
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14. Anno 1661 in der Michaelis Woche entfangen:
29Sten September ein Diensttag war bestellt für Hans Münter
eine Stunde Läuten: aus St. Jacobs Kirchspiel in der Kirche im
Thüngelschen gemauerten Begräbniss; empfangen 34 Mark.
(Mariekirkens Wochenbücher.)

15. Anno 1635. yten Februar. Lorentz Münter, Brauer, auffen
Loberge und standen Gevatter: M. Hermann Weber, Berend Münter,
Catharina Hogesang.
(St. Jacobi Kirche Taufregister.)

16. Anno 1637. Isten December. Lorentz Münter, ein Brauer,
auffen Loberge und standen Gevatter: Joachim Barchstedt, Elsebe
Rahnen, Gertrude Münter.
(St. Jacobi Kirche Taufregister.)

17. Anno 1640. 3ten Februar. Lorentz Münter, ein Brauer,
und standen Gevatter: H. Johannes Syvers, Hans Burmeister und
Dorothea Foss.
(St. Jacobi Kirche Taufregister.)

18. Anno 1641. 3 isten Mai. Lorentz Münter, ein Brauer,
sein Sohn Hermann, und standen Gevatter: M. Hermann Weber,
M. Bernhard Worger, Jürgen Laven Frau.
(St. Jacobi Kirche Taufregister.)

19. Anno 1643. 13ten April. Lorentz Münter, ein Brauer,
auffen Loberge wohnende, seine Tochter Sara. Die Gevatter sein:
Jürgen Dreusz, Catharina Ficken, Sara Burmeisters.
(St. Jacobi Taufregister.)
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See ogsaa om disse Børn Niederstadtbuch icjten August .1646.

20. Efter Lübecker Statsarchivets genealogiske Register er
Lorentz Münter født 9nde August 1645, ganske kort efter Faderens
Død.
Lorentz Münter er antegnet som Eier af Huset Nr. 21 i
Fischstrasse Aar 1677. Det omskrives til hans Søn Lorentz i 1718.
(Oberstadtbuch.)

Dominica. Il trinitatis (14ten Juli):
Lorentz Münter, ein Krämer
Maria Hüppern.
In der Fischstrasse Melcher Rombers Haus.
(St. Mariens Copulationsregister.)
21.

1675.

22. Anno 1679, in der loten Woche nach Ostern (22-—28sten
Juni), entfangen:
Noch vor ein Kinderläuten nach St. Katarina zu Lorentz Münter
seinem Kinde, empfangen 2 $ 4 ß. (Mariekirkens Wochenbücher.)

23. 1679. i4tenDecbr. Lorentz Münter, Eisenkrämer.
H. Hermann Münter, Pastor Herrenburg.
H. HermannLefermann ecclasic cathedralis.
Jungfrau Elisabeth Froböse.
(Mariekirkens Taufregister.)

Om Hermann Münter see endvidere »Ehrengedächtniss«, som
er aftrykt her.
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24.

1685.

24Sten Januar.

Lorentz Münter, Krähmer.
Berend Callander.
Andres Hecker.
Margrethe Grothen.
Das Kind Lorentz.

1687. In der iiten Woche nach Ostern (5ten—iiten Juni),
entfangen:
Donnerstag, 9ten Juni, liess Lorentz Münter für sein Kind ein
doppelt Kinderläuten bestellen, kam nach St. Katarinen, empfangen
4
8 ß.
(Mariekirkens Wochenbücher.)

25.

1687.

31 sten Juli.
Lorentz Münter, Eisenkrämer.
Peter Froböse.
Claus Hüpper. jun.
Gertrude Hüpper.
Das Kind Lorentz.
(Mariekirkens Taufregister.)

26. Anno 1699 sind nachfolgende Kinder getauft worden:
Den iiten Juni: Heinrichus Lipstorff, Doctor, seine Tochter
Anna Katarina taufen lassen.
(Taufbuch der Petri Kirche.)

27.

Anno 1706, den iiten November.
Balthasar Kaiser, ein Kaufmann.
Adolph Lipstorff.
Gertrud Hanneken.
Maria Kayser.
Das Kind Christine.
(St. Marien Taufregister.)
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Anno 1777. October 13 ten.
Wittwe Christine Mtinter in St. Jacobs beerdigt.
(St. Marien Sterberegister.)

28. 1717. 26sten October. Lorentz Münter, ein Kaufmann
oder Eisenkrämer, Hermann Münter, Adolph Lipstorff, Anna Kata
rina Pfennings.
Das Kind Lorentz Hinrich.

1718. 2isten October. Lorentz Münter, Eisenkrämer, H. Chri
stoph Jacob Pfenning, Claus Hüppert, Magdalena Münter.
Das Kind Hermann Jacob.

1719. posten November. Lorentz Münter, ein Kaufmann,
Hans Gewot(r), Catharina Häckers, Margrethe Catharina Lipstorff.
Das Kind Catharina Maria.

1721. 2osten Juli. Lorentz Münter, ein Kaufmann, Nicolas
Lipstorff in Hamburg, Johan Daniel Lipstorff, Christine Margrethe
Pippings.
Das Kind Johan Daniel.

1722. 2ten October. Lorentz Münter, ein Kaufmann, H. Her
mann Rodde, Balthasar Kayser, Clara Hüpper.
Das Kind Hermann.

1725. i2ten Januar. Lorentz Münter, ein Kaufmann, Hinrich
Ahrens, Anna Elisabeth Rickertz, Catharina Cecilia Lipstorff.
Das Kind Anna Maria.

26 —
1726. 28sten Februar. Lorentz Münter, ein Kaufmann, H. Johan
Christian Hohenmühle, Justitierath und Kgl. Dänischer Resident in
Hamburg, H. Thomas Friederick Carstens, Protonotarius, Frau Otilia
Lefevern geb. Brünings.
Das Kind Johan Friederich.

1728. iiten Januar. Lorentz Münter, ein Kaufmann, Peter
Andreas Häcker, Hermann Brüning, Elsabe Rodden.
Das Kind Gottlieb Adolph.

1735. 26sten März. Lorentz Münter, ein Kaufmann. Herr
Hermann Münter, Rathsverwandter, Adde Schröder, Elisabeth Doro
thea Kayser.
Das Kind Balthasar.

1737. löten August. Lorentz Münter, ein Kaufmann, Hrr. Carl
Balthasar Gerhard Hannekinus, D., Anna Catharina Pfennings, Catha
rina Schröder.
Das Kind Catharina Elisabeth.
(St. Marien Taufregister.)

29. Descendenterne efter Borgermester i Ystad J. L. Munter
ere mig opgivne i 1879 af en af disse, Fru Ch. Sodergren.

30. Søcadet Balthasar Munter, en livslysten Dreng, sendtes til
Koffardies med 2 Kammerater og druknede i Bordeaux ved Badning
fra Skibet. En rørende Correspondance mellem Faderen og den
ældste Søster Friederica fra Kjøbenhavn til den fraværende ældste
Broder Friederich om denne sørgelige Begivenhed existerer endnu.
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Balthasar Münters Navigations-Journal, indeholdende blandt andet
en Reise til Island, findes ogsaa.

Detaillerede Oplysninger om den danske Green af Familien ere
ikke givne her, da de findes i »Patriciske Slægter af Elvius og
Hjort Lorenzen« samt for nogles Vedkommende i »Brickas danske
genealogiske Register«.

Hans Miinters Testamente.
(Oversat til dansk efter en Afskrift af den plattydske Original).

1597 Juli 18.
I navnet den helligste og eneste Trefoldighed, amen.

Jeg

Hans Munter, borger i Lubegk, sund og alle mine sandser, fornuft,
tanker og forstand (Gud den almægtige være evig lov, ære og tak}
fuld mægtig. Efter at jeg af daglig erfaring har betragtet dette
forgængelige timelige livs ubestandighed, at nemlig intet er vissere
end døden, men derhos intet er usikfere og uvissere end timen
for samme. Saa har jeg som ret og billigt først og for alle ting
anraabt og bedt Gud, min himmelske fader, hans eenbaarne søn,
min frelser og saliggjører og den dyrebare hellige aand om naadig
tilgivelse og efterladelse af alle mine begangne synder og om en
salig afskedsstund fra denne jammerdal og dermed saaledes med
ydmyg bøn anbefalet min sjæl til antagelse i den evig værende
glæde ikke tvivlende om, at den [treenige Gud] naadigst vil have
tilgivet mig og i naade antaget alle mine begangne misgjerninger
af lutter naade og barmhjertighed for min frelser Jesu Christi
bittre lidelses og døds skyld, amen.
Da jeg altsaa ogsaa efter Guds faderlige vilie ved den timelige
død vil blive affordret dette liv, saa gjør og bekræfter jeg nu
iforvejen dette mit testamente og min sidste vilie om at ordne de
ejendele, som den kjære Gud naadigst ved sin hellige velsignelse
har beskaaret mig, ved mine herefter nævnte testamentarier saa
ledes som følger: Først giver jeg til forbedring af stier og veje i
denne stad ti mark. Item til vedligeholdelse af kanaler, volde,
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taarne og mure ti mark. Item til de fattige i koppehuset skulle
mine testamentarier give hver to skilling i hænde. Item til de
fattige i Borch giver jeg halvtredsindstyve mark, hvilke skulle be
tales deres forstandere. Item skulle de give enhver fattig i Hellig
Geist to skilling i hænde. Item til forstanderne for de fattige
børn i S. Egidien skulle de erlægge halvtredsindstyve mark. Item
skal der gives enhver af de fattige i S. Jürgen to skilling i hænde.
Item til de afsindige for Molendore giver jeg ti mark. Item til
forstanderne for Gasthuset skulle de betale halvtredsindstyve mark.
Item til Sygehusene, nemlig i Schwarttou, Gronow, Parckentijn,
Dassow, Travemunde og saa videre flere, som her til staden høre,
skal der gives ethvert hus tre mark og uddeles til de fattige, som
ere derinde. Item til mine nærmeste arvinger, det være een, to,
tre eller flere, som paa rette maade ville lade bevise, at de ere
de nærmeste, giver jeg samtlige een guldgylden og vil, at de der
med skulle være og blive skiftede og skilte fuldkomment fra alle
mine efterladte ejendele inden og uden Lubegk, intet undtaget, i
alle tilkommende tider efterdi jeg fra deres side ikke har modtaget
noget i arv. Item til mine børn, fødte af Anneke, min første
hustru, nemlig af navnene: Elisabeth, Johan, Berentt, Hinrick, Jacob,
Katrine og Augustijn. Siden jeg ved en ægteskabskontrakt, som jeg
har oprettet med denne min nuværende ægtehustru Dorotheas
og Venner, har lovet dem hver tre tusinde mark i penge og begge
døttrene desforuden deres vedbørlige jomfruelige udstyr i stedet
for deres matrimonium. Saa vil og begjærer jeg, at saadant ogsaa
til vedbørlig tid skal tilegnes dem, nemlig de sex (thi min ene
datter Elisabeth harjeg nemlig ved Guds naade selv udstyret).
Men hvis ifølge Guds vilie af disse mine ovennævnte børn et eller
flere skulde døuden livsarvinger, saa skal dets del, nemlig tre
tusinde mark, tilfalde og falde i arv til samtlige de i live værende
fuldbrødre og -søstre og ikke videre indbyrdes[?J af aarsager, som
ere ommeldte i min testamentbog; men hvad de ved delingen
maatte faa mere end de 3000 m^, det skal efter denne enes død
gaa i arv saavel paa børnene af det sidste som af det første ægte
skab, og (de) i dette fald ikke agtes anderledes end som fuldbrødre
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og -søstre. Desforuden giver jeg disse mine ovennævnte syv børn
samtlige forud saadanne atten hundrede mark lybsk, som jeg har
friet mig til med deres salige moder og modtaget i brudeudstyr,
og saaledes hvad ellers paa nogen maade maatte tilfalde dem i
arv for deres moders skyld, hvorfra det sidste ægteskabs børn
skulle være udelukkede, saalænge der lever et af de første. Angaaende min bolig, liggende i Beckergrouen, er det, saaledes som
derom er forordnet i berørte ægteskabskontrakt, ogsaa nu min vilie
og begjæring, at saadant huus med alt, som deri er nagel- og jord
fast og ellers al rettighed altid skal tilfalde den ældste af mine
sønner, saa fremt han er sindet at bebo det selv og er dygtig
dertil, og indrømmes ham for sex tusinde mark for sin Quota af
arvelodden. Som derom videre min mening udførligere er speci
ficeret i min testamentbog. Item til denne min nuværende kjære
hustru Dorothea giver jeg først alt det, som hun har tilbragt mig
og som bevises, at jeg har givet hende senere under ægteskabets
bestaaen. Dertil skal hun ogsaa have magt til at boe og have frit
underhold i mit hus, saa længe hun eller en af mine sønner (som
vil antage huset) forbliver ugift og har mine ugifte børn hos sig,
hersker i fred og venlighed og i alt skikker sig vel. Desuden
skulle mine testamentarier til hin betaling give hende tre tusinde
mark til venlig ihukommelse af mig, hvormed hun skal være og
blive skiftet og skilt fra min handel og alle mine andre eiendele i
alle tilkommende tider, og giver [jeg] hende alligevel hermed
ogsaa magt og myndighed over alt det ovenmeldte og hvad hun
ellers i fremtiden maatte faa, og til at gjøre testamente og bortgive
hendes gods og penge efter hendes behag til hendes børn, venner
eller til de fattige, som hun lyster og behager. Item til mine to
døttre Gerdruth og Anneke af sidste ægteskab, og om den kjære
Gud efter sin naadige vilie vil beskære mig flere børn med denne
min kjære hustru, giver jeg ligesom til de første enhver tre tusinde
mark i penge og til jomfruerne ligesom til dem af første ægteskab
deres vedbørlige udstyr, men hvis en af dem døer uden arvinger
skal hendes hele del falde paa mine samtlige børn, saa vel af
første som af sidste ægteskab; men hvis noget skulde falde dem i

arv paa deres moders vegne, saa skulle mine børn af første ægte
skab ikke have nogen andel deri, men deres arv gaa efter den
lybske ret. Item til min kjære søster Katrine Siuerdes børn giver
jeg dem samtlige tusind mark lybsk, som af mine testamentarier
skal sættes paa en' sikker rente for dem indtil deres myndige aar
til venlig ihukommelse af mig. Item til min kjære broder Jasper
i Westphalen giver jeg hundrede rixdaler, som skal betales ham
uden nogensomhelst afkortning af tiendepenge frit af mine testa
mentarier til venlig ihukommelse. Item giver jeg til den ærværdige
Hr. Pastor H. Henrich Menntes datter Anneke til hendes brude
udstyr hundrede mark til venlig ihukommelse af mig derved. Item
hvad jeg endvidere har ladet skrive og undertegne i min testamentbog betegnet med litera H. M. W., eller ogsaa fremtidigt i nær
værelse af godt folk maatte lade skrive dette mit testamente ved
rørende deri formindsket eller formeret, alt det vil jeg jo have be
standigt og kraftigt bortgivet og forandret efter min egen vilie og
behag, som om det var fra ord til ord indlemmet, insereret og
skrevet i dette mit testamente og sidste vilie. Naar alt dette nøje
som jeg i dette testamente har legeret det er betalt og uddelt, og
der dog efter Guds naade bliver tilovers, skulle mine testamentarier
dele og betale det til samtlige mine børn af sidste saa vel som af
første ægteskab efter deres Antal [Hoved-tal], og skulle de hvad
denne post angaar (naar en af alle døer uden livsarvinger) ikke
agtes anderledes end fuldbrødre og -søstre, og derefter vederfares
saaledes med dem i delingen. Og til mere rigtighed og enighed
har jeg kaaret mine testamentarier ogsaa til formyndere for alle
mine børn af første og sidste ægteskab, hvilket jeg ogsaa hermed
i kraft af dette mit testamente vil have stadfæstet. Saa fremt der
skulde være nogen, som ikke skulde være tilfreds med disse gaver,
som jeg har legeret og bortgivet i dette mit testamente og min
testamentbog, saa vil jeg, at der ikke skal gives samme mer end
otte skilling og fire penning, og skal han dermed være skiftet og
skilt fra alle mine andre vel erhvervede eiendele i alle tilkommende
tider. Ifald ogsaa dette mit testamente ikke skulde erkendes ved
magt i egenskab af et bestandigt testamente, saa vil jeg, at det
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alligevel skal holdes i kraft som en codicil eller ellers et simpelt
testamente eller donatio mortis causa. Item hvis ogsaa i dette
testamente noget skulde være skrevet eller glemt, hvorigjennem
denne min sidste vilie kunde blive anfægtet, skal det ikke præju
dicere dette mit testamente, men det skal ikke desto mindre være
og blive ved fuldkommen magt i alle kommende tider. Item hvis
ogsaa nogensomhelst Bræk eller Skade (hvad Gud herren naadig
vil afværge) skulde komme over mine eiendele, saa at samme ikke
skulde række til Ordningen af denne min sidste vilie, saa vil jeg,
at man skal afkorte alle gaver efter aduenant [o: forholdsvis] und
tagen Guds, de fattiges, stadens og lignende, hvorved dette mit
testamente ganske eller tildels kunde blive infringeret eller brækket,
thi disse vil jeg have fuldkomment holdt og bortgivet. Til mine
testamentarier vælger jeg de ærbare og fornemme [mænd] Jürgen
Groen, Thomas Siuerdes, Jochim Berchsteden og Harmen Renfers
og giver enhver en sølv stob paa tyve lod til venlig ihukommelse
for desto flittigere at fuldbyrde dette mit testamente og vil, saa
snart en af dem dør, at derefter de levende strax igen vælge en
retskaffen mand til sig, saa ofte det er fornødent. Alle forskrevne
punkter og artikler vil jeg have holdt fast og ubrødeligt indtil jeg
med levende stemme notorisk kalder det tilbage. Til vidnesbyrd
om sandheden tjener tre enslydende jexemplarer] af dette skrift,
hvoraf to i forvaring hos efterskrevne raadsherrer og det tredie
hos mine testamentarier. Skrevet i Lubegk efter vor herre Jesu
Christi saliggjørende fødsel femtenhundrede syv og halvfemsindstyve
den 18 maanedsdag i Julij. Vidner ere de ærbare og velvise
herrer H. Hinrick Pasche og H. Hermannus von Dorn raadmænd i
Lubegk.

Ehren- G e däehtnis
des weyland

Magnifici, £ocf) ©bleit, SSeftcn unb £odjtoeifett

HERRN,

Hrn. Herrmann
Münters,
Dieser Kayserlichen Freyen, und des H. Röm.

Reichs Stadt Lübeck
gewesenen
Hochansehnlichen und Hochverdienten

Bürgermeisters:
Welcher Anno 1743, den 7. Ianuarii,
dieses Zeitliche gesegnet, z

und darauff den 17. Ianuarii

In der S. Catharinen Kirche
beerdigt worden.
Auffgerichtet
von

Hinrich Scharbau,
P. Ægid.

Lübeck, gedruckt von Johann Nicolaus Green, E. Hoch-Edl. und Hochweis. Raths
Buchdrucker.

ES wird zu einem wahren und würdigen Siebfyaber bet Wiffew
fcfjafften gar vieles erfordert. (Eine befonbere ©emütfys ^äfyigfeit unb
fytnlänglidjes Vermögen in ben Kräfften ber Seele, ofyne welchem alles
Semiifyen vergebens ift: tvie es unmöglich ift aus einem friedjenben
©ewädjfe eine anfefynlidje Pflanze ju erjiefyen, unb eine niedrige Staube
in die Xeifye anfefynlicfyer Säume ju fetten, die einem ©arten sur Zierde
bienen, unb Sdjatten unb ilnfetyen machen follen. (Es ift etwas um
leibliches mit ber ^amilie Seucfye, wann Kinder unb Kinbesfinber ben
Wiffenfdjafften getvibmet werben, ofyne ju prüfen, wie viel ©efdjid*
lid)feit fie baju befi^en, blos, weil es dem Pater ober ©ro^vater ge*
glücfet, ihre Würbe unb 2lnfefyen bey benfelben erlanget 5U fyaben.
©in Künftler fudjt ein
ober Warmor mit vielen ^leis, weldjes
fid) 5U ber Säule fdjidt, die er bilden fol, unb wefjlet nidjt blindlings
ein Stüd barju, welches er ju erft findet. Piefe Siebe eines würdigen
Perefyrers ber Wiffenfdjafften, madjt ihn munter freudig unb unver*
broffen. Pie Sdjönfyeit unb Sieblidjfeit berfelben, madjt ifym, rvie dem
3acob bas findenden feiner Safyel, alle Wüfye leidet, unb die 3afyre
5U eintjelen ©agen; da gegentfyeils ihre träge unb faltfinnige Sieb
fyaber aller ©emädjlidjfeit pflegen, unb an dem ^uffe des Serges
Surüde bleiben, auff beffen obern ©feilen Sie ifyren Sii? unb iluffenb
halt fyaben. ©ben biefe rvafyre Siebe ber edlen Wiffenfdjafften, reiniget
die 2lbfid}ten beffen, ber fie red)tfd?affen fudjt. (Er madjt fie nidjt ju
einem ©etverbe, unb ergiebet fid) benenfelben nicfyt um des bioffen
Srobtes Willen. Wer nur biefe 2lbfid)ten fyat, ift gleidjfam ein 2Ttieb*
ling ber freyen Künfte, unb wirb, wenn er feine hungrigen 2lbfid)ten
erreicht, fid? um die fyofyen unb reinen ©egenden, da fie am lieblidjften
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find, nid)t befiimmern, 511 weld)en fid) ein riifymlidjer Siebfyaber ber*
felben mit allen Kräfften unb Vermögen empor fdjwinget. 3ener
gegenteils bleibet in ben ntebrigen unb unterften ©egenben, wie bie
3nfecten unb bas Heine ©eflügel, in weldjes fie fid) uerwanbeln, bie
weber I?ö£)ere ©egenben begefyren, nod) aud) r>ielleid)t ertragen fönnen,
fonbern ju frieben ftnb, wenn fie an ifyren ©ewädjfen unb Pflanzen
nagen, unb iljre Hafyrung finben fönnen.
Dannenfyero ift bie 2lnjaI)I ber red)ten Siebfyaber ber Wiffen*
fd)afften fo feiten, felbft bei ber groffen JHenge berer, bie fid) foldjes
Zlafymens anmaffen: weil es Dielen an nötiger ©efd)idlid)feit unb*
folgltd) an allem fefylt ZHannigmal)! aber, wo nod) bas ©emiitl)
feine $äl)igfeit befi^et, es an red)tem ©rieb unb 2lbfid)fen mangelt,
baburd) bas gute Vermögen entfräfftet wirb.
2)efto rufymwürbiger ift bie Semiifyung eines eblen ©eiftes,
weld)er bie Wiffenfdjafften, ofyne blos feinen Unterhalt burd) biefelben
511 finben, treibet, bie empfangene ^äfyigfeit wol)l anwenbet unb fid)
511 berfelben Sefi£ munter unb unuerbroffen ergebet ©in groffer
fjanbels Ulann I)at barju bie befte ©elegenfyeit; Seine Semiiljung,
aud) bie Sd)ä£e ber Wiffenfdjafften einjufamlen unb ©emütl) unb
bjer£ baburd) glücflid) 511 madjen, ift nid)t nur 2?ul)mwürbig, fonbern
l)at aud) in Kepubliqnen feinen groffen Zeugen, weil ©r burd) ©ottes
^iil)rung mannigmal)! ju foldjen ©fyren Stuffen fteiget, ba ©r ben
Wiffenfdjafften jur Stütze unb Seforberung bienen fan.
©s I)aben nid)t nur anbere Xeidje unb Sänber, ©ngellanb *)
*) Was (Engellaub baiiptfäddid) betrifft, fo finben wir in bemfelben 511 bicfen
feiten viele vortreffliche Seyfpiele, bie in groffer ITlenge t?in unb ivieber an^u*
treffen, in ber lebten nnb recf?t netten 23efd?reibung biefes Königreichs, bie A. J758
511m anbernmal 5U £onbon fyerausgefomtnen, in gros \2. in 5. Bänben, unter bem
(Eitel, A Tour, Thro’ the Whole Island of Great Britain, divided into Circuits of
Journies. — interspersed with useful observations: by a Gentleman. (Einer fonft be*
rühmten unb groffen Stabt gereicht es sum fd)led)ten Kutyn, menu ber Autor
p. 250 &c. fcbreibt: The greatest Inconveniencies at Bristol are its Situation, its
narrow Streets, and the Narrowness of its River, and we might mention also another
Narrow, that is, the Mind of the Generality of its People; for let me tell you, the
Merchants of Bristol, tho' very rich are not like the Merchants of London: The latter
may be said, as of old, of the merchants of Tyre, to vie with the Princes of the
Earth &c. &c.
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^randreid}, f^ollanb, unb aud? anfefynltdje Stabte Deutfcblanbcs ber*
gleiten Blänner auffjumeifen, fonbern and) unfer Sübed; unb es ift
weilanb Magnificus, Hochedle, Veste und Hochweise Herr Herr
Herrmann Mtinter, biefer Käyferl. ^reyen unb bes E?etL Köm.
Keichs Stabt Lübeck, gemefener fyocfyanfefynlidjer unb fyodperbienter
Bürgermeifter, bauon ein ausnefymenbes (Efempel. (Er ift als ein
(Sonnet unb Beförderer ber Wiffenfchafften geftorben, unb Sein Sebens
Wanbel, melden mir entmerffen merben, ift ein überseugenber Bemeis,
ba£ (Er, unter Seinen meitläufftigen f^anbels Sefdjafften unb bem
eifrigen Bemühen auff bem Kath fjaufe Seinem Daterlanbe ju bienen,
in ber Siebe $u benen Wiffenfchafften nimmer ermübet.
Derfelbe ift alliier in Sübed geboten A. 1679. d. 10. Dec.
Sein Dater mar £jr. Soren£ Kluntet, vornehmer Kauff* unb fjanbels*
Blann, beffen (Sebädjtnis unter uns im Segen ift, unb ber nod) im
(Srabe ben Kalmen eines redjtfdjaffenen Patriotens unb eines redjten
Israeliten führet, unb megen feiner (Sottesfurdjt, £reu unb Keblich*
feit, Blilbthätigfeit gegen 2Irme unb Dürfftige, in unuergeslidjem
Knbenden ift, meines mofyl uerbienet fyat, ba£ es in einem bey feiner
Beerbigung A. 1708 d. 10. Maj gebrudten (Ehren (Sebädjtnis, auf*
behalten morben. Die Blutter mar Frau Maria, gebotene Hüppert,
eine redjt (Sottfeelige Blatrone, unb ^Todjter l?rn. Hans Hüppert,
Bürgers unb Brauers alfyie, meldte im 3afyre 17^2, ben 8. April im
fjerrn entfdjlaffen.
Sein Sros* Dater ift gemefen Lorentz Münter, Bürger unb
Brauer allfyier, unb bie ®ros*Blutter, Judith Webers, eine Tochter
Herrmann Webers, prebigers an ber Burg unb I?eiL Seift. Der
<EIter*Dater, Berenb Blünter, ein piefiger Kauffmann, unb bie (Elter*
Blutter, Dorothea Hennings, £jrn. M. Georg Hennings, meilanb Archi
Diaconi am Dom, Tochter. Die übrigen Dor (Eltern biefer Münter’*
fdjen familie flammen aus ben Zlieberlanben fyer.
Seine feelige (Eltern fyaben 3hn nidjt nur fo fort in ber £auffe
bem l?(Errn 3<Efu jugebradjt, fonbern audj, ba fie eine fdjöne <Se*
mütfys ^ähigfeit an 3fyn gefpüret, an forgfältiger (Erjiehung nichts
ermangeln Iaffen, unb 3fyn fo mofyl in bie öffentliche Sateinifdje
Schule gefanbt, als auch privat Untermeifung genieffen Iaffen, unb
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fdjreibet, des ej?rlid?en Herrn Harders, Predigers an der Surg und
Heil. Seift Kirche. Elufferdem ift er fcfyon ju rechter 3eit, von dama*
Iigen gefdjicften Seilten, im ^rantjöftfdjen, 3talienifd}enz in der ETlufic,
und auf der Seit Sal?n im Seiten unterwiefen morden. Da (Er nun
allenthalben (Jeugniffe befonderer <£>efd?icflid?feit erlangte, gewann es
faft das Elnfehen, als wenn (Er den Wiffenfdjafften völlig und allein
ergeben, und einftens ein Sottesgelehrter aus 3hm werben folte, als
woju er viele Xceigung hatte. Bis 3hm fe™ fce^ Pater A. 1693
auff (Dftern 511 ftch auffs (Eontoir nahm, und jur Handlung haupt^
fächlid? anjuführen anfing.
Hier hatte (Er nicht nur gute Selegenheit, unter der Einführung
feines Etrbeitfamen Paters, die Handlung gründlich 5U erlernen, fondern
auch feiner Siebe ju denen Wiffenfdjafften ein Snüge ju thun; jumahl
auf denen vielen und weitläufftigen Seifen, da (Er lllänner fennen
lernete, die fo wohl in der f^andelfchafft als auch ber gelehrten Welt
gros und berühmt waren. Eluffer denen ordentlichen und jährlichen
Seifen in Sachfen, Dännemarcf und Schweden, mufte (Er A. 1703
eine Seife nach XHiddelburg und Pli^ingen in Seeland wegen einer
wichtigen bjandlungs Sache thun, und den Käyferlichen, Englifcben
und fjolländifchen EHiniftern in Hamburg und in bjaag auffwarten,
(Er befahe auch 5uSleid} die anfehnlichften Städte in Rolland. Seine
weitläufftigfte Seife ftellte (Er in den Jahren 1704 und ^705 an, da
(Er wegen des damaligen Krieges und der Unficherheit, eine gefälp
liehe und lange Seife jur See unternehmen mufte, bis (Er endlich A. 1704
im Octob. 511 S. Martin anlangete, und von daraus die vornehmften
Städte Frankreichs auch einige des angrenzenden Spaniens befuebte.
Poch in denselben 3ahr reifete (Er nach Rochelle, Xaintes, Angoulefine, und fam am 16. Nov. gen Bordeaux, da (Er fich am längften
aufhielt, und fich
Öen vornehmften Handelsleuten befannt machte,
auch mele Höfükjfeit genoffe. 3m folgendem Frühiahr Mahe
die übrigen Städte diefer ©egend, und fam gen Bajonna, wie auch
denen Städten des benachbarten Spaniens, Fuentarabia, Passage und
St. Sebastian, auch unterwegs ju der berühmten Isle de Conference:
befahe nachhero Nantes, Angers, Saumur, Amboise, Blois, Orleans,
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und viele andere Stabte, bis et ben 14. Junii $u Paris anlangte,
nachdem er die roichtigften ZTiercfmiirbigfeiten biefer groffen Stabt und
deren Hachbarfchafft betrachtet, ift (Er über Pontoise, Rouen, Peronne,
Arras, Ryssel, Courtray und Gent gen Antwerpen gefommen, und
nach überftanbener fdjweren Krankheit berfelbft, gen Brüssel fortgereifet, auch Bergen op Zoom, Rotterdam, Delfft, Hage, Leyden,
Harlem, Amsterdam, Harderwyk, Loo, Deventer, beferen, und über
Sternen und fjamburg gefunb und tvofyl bemalten bey feinen lieben
(Eltern 511 deren Oroft und ^reube angefommen. Don biefen Seifen
hat er ein eignes Oage-Buch verzeichnet, aus tvelcfjem 511 erfefyen,
tvie <£r nicht nur die Sachen forgfältig bemerket, welche in die f}anb=
lung einfchlagen, fonbern auch feinen Sefuch bey ben berühmteren
(Belehrten abgeftattet, anfehnlidje Sibliotheqven und alle Seltenheiten
der Hatur und Kunft betrachtet, die auf denen Seifen vorgefommen,
dadurch er feine Siebe und Hochachtung für die Wiffenfchafften be
wiesen und immer weiter befeftiget. Worauff 3hn A. 1707 im ITlonat
Martio fein feel. Dater ju ftch in feine Hanblimgs ©efellfdjafft ge»
nommen.
2Inno l?O8. b. 4. Nov. hat Er mit ber (Edlen, H°(*l Ehr urtb
Ougenb belobten Jungfer Anna Magdalena Brünings, it?o h0£i?be-trübten $r. Witme, einer Tochter Herrn Adolph Brünings, berühmten
Handels Herrn allhie, Sich vermählt, tvietvohl es ®(Dtt nicht gefallen
biefen fo ertvünfchten und vergnügten (Eheftanb mit Kindern 511 fegnen.
Die gütige Dorforge ©Ottes überhäuffte Seine Handlung und fyms
mit vielem (Buten. Sie hatte 3^n aber auch beftimmet unter die
Däter unferer Stabt gewählt ju iverben. Denn A. 1724, d. 29. April
ivarb er ju Sath erfolgen, und es folgte auch barauff A. 1758. d.
19. Febr. die höhefteftc Würbe eines Sürgermeifters biefer Stabt,
die <£r fo wohl mit allgemeinem Seyfall erlanget, als auch
unverbroffener 2Tlühe und vielem Seegen vermaltet.
So belohnte ®(Dtt die (BefchidÜichfeit, ben ^lei§ und die edlen
ilbfichten unfers mohlfeeligen Hen:n Münters, und feilte 3hn 'n ben
Stand, baf; (£r unter beftänbiger ^ortfefsung feiner vielen und weih
läufftigen Handels (ßefchäfften, die Wiffenfchafften und deren Siebhaber
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befördern, fte auffmuntern unb belohnen fönte, welches Jfym Diele
lebenslang werben nacfyrüfymen muffen.
Wie Diel fönte nun l^ier jum Xufym unfers Wofylfeeligen f?errn
Bürgermeifters gefagt werben. Gine ungefyeucfyelte Gottesfurcht E?atte
nicht nur Sein f?er£ erfüllet, fonbern leitete auch 3^n ^eY Seinem
Ghun unb Waffen. Seine Sehens* unb Keife Befdjreibung hatte (Er
511 feiner eigenen Uachridjt unb einem angenehmen ilnbencfen auffge*
jeichnet, aber fie leget auff allen Blättern am £age, ba§ Sein f?er£
doII mahrer furcht GOttes gewefen, inbem Gr bey allen mercfwür*
bigen fällen feines Sehens, bereu fo Diel gewefen, bey ben mannig*
faltigen Göttlichen Wohltaten, auch einigen überftanbenen Gefahr*
Iichfeiten, unb bergleidjen, bem fjGrrn bas Opfer eines bemütigen
Sobes unb Dancfens barbringet. Wie benn biefes ber 5wecf unb bie
feeligfte ilnwenbung aller Wiffenfchafften feyn fol. 3n feiner Keligion
war wohl gegrünbet, unb ha* <Er infonberheit bey feiner fcfjweren
Krancfheit in Antwerpen*) bewiefen, wie gut es fey, wenn bas f}er£
im Glauben feft, unb ber Biblifdjen unb Gnangelifchen Wahrheit
rechtfchaffen überseuget ift. Biefes machte 3hn 5U einem gewiffen*
hafften Kichter unb gefehlten Obern. Gr lies fich alfo nichtes hinbern,
feine Siebe 511 ben Wiffenfchafften immer weiter 5U treiben, unb bie
beften unb föftlichften Bücher, bie 3hm baju dienlich feyn fönten,
ansufchaffen, woraus ber fd?öhe Dorrath feines Bücher Schafes ent*
*) 3d? ftrtbe eine XTad?rid?t in einem Briefe vom 10. September A. 1705 aus
Antwerpen, weld?e ber bamatylige Bewohner bcs fo genannten befterfd?en Kaufes
ber f?anfeatifd?en Stabte, £?err Ferdinand Müller, an feel. £?rn. Lorentz Münter
non ber Krancfbeit feines Sohnes gefd?rieben, bie t|ier ifyren piat} verbient:
z,2lnlangenb bie Beligion, weilen id? felber nid?t von benen tfyummen (£atf?olifd?en
„bin, fonbern mir ber (Evangelifd?e (Staube ((Sottlob 1) genug beFanb, fyabe verboten,
„3fyn bavon nid?t anjureben ober bamit 3U befiimmern. Der Doctor aber hatte
„ben 2. (Lag feiner Mramffyeit einen Augustiner IHönd?, (ber gelehrteste fo im
„(Elofter ift,) 3U 3m gebrad?t, iimb 3fyn 511 convertiren, weld?en (Er aber halb
„abgewiefen, unb nid?t wieberfommen. 3d? tyabe 3hn einmat|l in ein (Evangelifd?
„Bud? (ber er am gefät?rlid?ften frantf unb nid?t vermeinten, baß (Er felbige XZad?t
„burd?fommen würbe) etwas fiirgelefen, unb jugeruffen, baß (Er fid? auff bas Der*
„bienft unfers einzigen £?eYlanbs 3<£fu (£hrtfü vertaffen, unb barauff leben unb
„fterben folle: Worauff er mir verniinfftlid? geantwortet, bas ift mein ^unbgment,
„baranff lebe unb fterbe id?."
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ftanben, 511 welchem (Er nodj ein (Eabinet aus erlefener IHiin^en unb
rarer Seltenheiten ber Xlatur unb Kunft fügte. Wiewohl nun bie
hohe unb wichtige Würbe eines Piirgermeifters viele <?>eit unb <Emfigfeit crforbert, machte (Er ficf? hoch ein Pergniigen baraus, mit aus=
wertigen (Belehrten fleißigen Pricffwechfel 511 unterhalten, unb fich felbft
bie 2-Tlühe ju geben, ^rentben unb Äeifenben, bie (Er bey ihrem Pefud?
mit vieler Seutfeeligfeit aufnahm, biefe fchöne Samlung felbft 511 jeigen.

(Er I?atte aud? bas (Bliicf, baß er betn großen ZTlonard?en
Petro dem Grossen, bey beßen 21ußentfyalt allste, A. 1716.
d. 19. Nov. mit feinen oornelimften ZHinißern, auf feinem
anmutigen (Barten außmarten unb bemirtben tonte.
(Eines fo h0ChDerbienten Siirgermeifters Sehens Perlängerung
wünfchten wir alle von tjerijen, allein vor etlichen Wodjen überfiel
3h« dne fdjwere Krand’heit, ju beren 2Ibwenbung fferr D. Franc.
Jacob von Melle, berühmter Medicus allhie, allen ^leifj unb Sorge
anwanbte *); bod? hielte biefelbe unter ^urdjt unb fjoffnung an, bis
fid) julefjt neue unb unüberwinblidje Zufälle äußerten. Per Wohb
feelige fyatte fdjon bey bem Anfänge feiner Seibes Schwachheit für
feine Seele geforget, unb fid) burd) ben (Benus bes hdli^en 2Ibenb=
mahles, weldjes (Er ben 28 October aus ben t^änben unferes h°d)=
verbienten Senioris, t?rn. Jacobi von Melle, Pastoris an St. ITtarien,
empfangen, fräfftigft erbauet; <£r feiste aber bie guten (Bebanden, unb
bas 2Inbenden ber Sterblidjfeit beftänbig fort, iimb befto freubiger
Seinem feeligen <Enbe entgegen ju gehen, weldjes am 7. Januar.
JXbenbs jwifchen U unb (2 Uhrz biefes I745ften 3ahrs, unter
anhaltenbem <5ureben unb (Bebet feiner (Bottfeeligen ßrau <Ehe=£iebften
•) Die ^iftorie ber Kranrfbeit befcbreibt ber gerühmte fjerr Medicus mit
biefen Worten: „Morbus beati Dn. Consulis erat ab initio febris ardens cholerica,
„cum variis haud minoris momenti symtomatibus, nempe aphthis, singultu, colore jete„ritio, vomitu & anxietate praecordiorum stipata, quae successu temporis licet praecipua
„symtomata mitigata viderentur, in febrem lentam degenerabat; atqve hinc ob graviora
„ventriculo, duodeno & hepati inducta mala, accedente continuo calore, dolore cardi„algico, ructibus & inflammationibus, summa abetitus & virium prostratione, tandemqve
„paralytica pedum affectione, corpus ita debilitabat, ut elapso trium mensium spatio
„placidisshima mors Virum Magnificum e medio tolleret, cujus vitam & salutum omnes
,,boni & integri cives, si Numini supremo placuisset; ardentissimis expetebant votis.

— 42

und feines geliebteften bjerrn Bruders Lorentz Münters, fürne^men
Handelsherrn, erfolgte, nachdem (Er fein rüfymlid) geführtes £eben,
und fein Ulter gebracht auff 63 3a^?r und 28 £age.
(£>Ieid)wie nun alles, was 511m wohlverdienten JJufym diefes unfers
feeligen fjerrn Bürgermeifters gefcfyrieben werden muffen, der be=
trübten ^rau Biirgermeifterinn und andern vornehmen Ungehörigen
5um tEroft, andern aber ju einer billigen Beitjung und 511m guten
Beyfpiel der Nachfolge dienen mus, auch das findenden deffelben ohne
dem fd)on mehrmal fd?rifftlid) verewiget worden*), fo wil id) weiter
nichts, als diefe ®rabfd)rifft fyinju feijen:
Du frägft: wer rufyet unter diefem Steine?
(Ein XUann, der jener ZTlufen Sdjaar,
Und gleicht beliebt und wertfy, der Börfe war,
Don Bürgermeister Münter die (Bebeine.

*) (£s ift biefes von Dielen gcfcbicften Dichtern und andere (Seienden gefcbefyen,
die 3hm mancberley und wohlverdiente Denfmafyle auffgericbtet, tuoDon in den
fjambnrgifdjen Berichten metyr Hacbricbt 511 finden, S. An. 1738 Num. LIV. p. 479
n. f. 3n dem groffen Universal Lexico im XXII Band p. 854. werden unter?
friedliche (gelehrte diefes Xlabmens angefiihret, unter welchen Johann, ein Hechts?
gelehrter aus dem <£lfaf}, in groffer Pertrau lieb feit mit Otto Brunfels gelebet, und
einer Hamens Georg, ein Historicus, welcher Chronicon Leodiense, üerfertiget, auf
welchem ficb Sanderus in Chorogr. Brabant, beliebet, T. I. p. 303. der vermutlich Don
der Hiederländifcben Miinterfcben ^amilie gewefen.
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ntfernet euctj nunmeijr, vertjajjte Sdjmergen!
Stu§ unfrer SSruft:
Sie Siebe Würft in ben gufriebnen §ergen
9?ur greub unb Sufi.
«Sie fommt fjeran auf freubenWotlen Schwingen,
Unb geiget fiel),
3?eigt unfre SSruft gum Stangen unb gunt Singen,
Unb fdjerget frofj unb jugenbtidj.

Sief? ttjeure Sanb, beglörft berlicbte öcibc!
©a§ Sud) entgüdt,
Sft blo§ ber Srunb ber un)efjulb§bollen greube,
©ie un§ beglücft.
©ie SBorfictjt winft, gewährt un§ ba§ Vergnügen,
©a§ niemanb ftört:
Somtn fünfter 9ßein, mit Suft un§ gu befiegen,
3u fcEjergen, wie e§ ftdj gehört.
Sie frofje $eit, wo greunb unb $8rüber tadjen,
Streikt halb üorbetj:
S'ein Unglücf fott bie Sugenb traurig madjen,
©ie munter fei).
Stjr Weitjet fidj mit frölidjem Srgotjen,
©er greuben Sfjor,
Unb fingt ein Sieb, ba§ 2Bit> unb Siebe fdjätjen,
©em Raufen junger ÜRtjmpIjen bor.

®te Srubertreu, bie meine iöruft bcfeelet,
üpeifdjt fofdj ein Sieb,
Sa§, iuentt itjm gleidj ber Srieb ber Sidjter fehlet,
9luf Sreue fieljt.
9lad) Sdjmcidfler ?lrt, bie nur au§ junger fingen,
Srtönt e§ nidjt.
Sein guruf fonft, Centn e§ ßum 2ßünfd)en bringen,
2ll§ Sreu unb ^Jreunbfd^aft, Sieb unb Sßftidjt.
®et Siebter Sljor beioeget oft bie greube,
Sie fie ergötzt:
Surd) fie allein, befrept oon @d)metß unb Seibe,
3eig id) midj jetst.
3ßie? fallt td) rtidji bet) beiner Sßonne ladjett?
GHitrffelig $ttar!
Sein glän^enb ®liid fann mid) fo frölicE) madjen,
f5reu^ un^
®uer tt,ar-

®ein §odjjeitfeft, ba§ ooü bott ebler Siebe,
Un§ Ijeut erfreut,
(irregt in mir bie anmutl)§rcid)en Sriebe,
Ser gtölidjfeit.
Sein froper Sufj, o SdjWCftcr! reißt ba§ §erje,
ßur fdjönftcn Suft.
Sßon beiner Blut), bon beinern füfjen (Sdjerje,
^liefet auclj ein Sfjeil in meine ©ruft.
®a iljt ber §erbft bie falben SBlätter pflüdet,
Unb Sßeine beut,
Söirb Seine Srcu burd) Sieb unb ®unft entlüdet,
Sie un§ erfreut.
£) lafj miet) aud; bie fepönften griidjtc fjeben,
Sie oor mir ftepn,
Unb glaube nur, im feudjten Saft ber Sieben,
Srinf idj mit Suft Sein Sßoplergepn.

^olgt, g-reunbe! folgt, unb trinft iit fanften ßi'tgen,
Sßom fdjönften 9lafj,
Stuf Sljre fRuf) unb bauerljaft SBergniigen,
@in hoppelt ®la§.
Süßer gatfcljtjeit liegt, unb e§ nid)t eEjrlicE) meljnet,
Unb tuen e§ trifft!
Süßenn er gleicE) treu unb nodj fo reblidj fetjeinet,
Sem toerbe biefer Srunt ßu ®ift!

S)er Sdjid:ung ®unft erfülle Sie mit Segen
Son oben Ijer!
©er Sßiegen
ioorinn fid) ^ßiippdjen regen,
Set) nintmer leer!
Sin idj entfernt, fo fei) idj Sfjrer SBonne
SDlit SBolIuft ju,
SBünfdj Seiten ftet§ be§ ®lüde§ fdjönfte Sonne,
Unb 2Sof)lergel)n unb greub unb 3hxt).

<3151 flieht ber Störet) auf flappernb leidjten £$tügeln,
SFJact) frember Spur,
Sßeidjt Don bem SBalb unb ben belaubten §ügeln,
2lu§ unfrer gtur.
©odj fet)b getroft! @r t'etjrt DieHeidjt jurücfe,
Unb geigt fiel) halb
©em forfdjenben unb freubenooHen Slicte
Sn biefer fröitdjcn ©eftalt.
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Vaaben anvendt af Lorentz Miinter, j- 1708, og af Sønnen Lorentz, f 1758.

Vaaben, som nu anvendes af Familien Miinter (Efterkommere af Lorentz Münter, f 1758).
Indførtes oprindeligt i Familien af Borgermester i Lübeck Hermann Miinter, f 174?.

Hans Miinters Huns. Becker Grube Nr. 87. Lübeck, 1576.

Familien Münter’s Stamtavle.
Stammoder

f.

t i Lübeck Juli 1595 (1).
J.

I. Hans Münter, Kjøbmand og Brygger i Lübeck, f. ... f 1610 (2),
* lste G. m. Anna ... f. ... f 1593 (8 Børn) (3),
* 2den G. m. Dorothea . . f. . . . f 1610 (7 Børn) (4).
I. Elisabeth M. . . .
* . . . Barchstedt ...

II. Katharina M. ..
* ,.. David Hogesang

III. Johan M. f. . . . f 1658 (6),
* 1607 m. Anna Siemens ...

IV. Berend Münter, Brygger i Lübeck,
V. Hinrich M. . . .
f. . . . f mellem 1642 og 1644 (4 Børn) (7),
* lste G. m. Dorothea Hemmings (D. af Domprovst H.),
* 2den G. 1609 m. Elisabeth Tüngel f. . . . f 1644
(D. af Kjøbmand Hans T.) (8).

I. Lorentz Münter, Brygger i Lübeck, f. . . . f 1645 (6 Born) (12),
* m. Judith Weber (13), (D. af Pastor Hermann W. ved Burgkirken
i Lübeck), hun * 2den G. m. Peter Frobose.

II. Hans M., f. .. . t 1661 (14).

VI. Jacob M. . . .

III. Anna M. ..
* m. Poul Wever

FHI. Et Barn f. ... f 1582 (9).

VII. Augustin M. . . .

II. Jasper M. (5).
(levede i Westphalen).

III. Katharina M. (efterladt Børn) (5),
* m. Thomas Sieverds f 1614.

X. Anna M., f. . . . f 1662 (10).

IX. Gerdruth M. . . .

XI. Glaus M. . . .

XII. Agnes M. . . .

XIII. Dorothea M. . . .

XIV. Magdalena M. .. .

XV. Lorentz M. ... (11).

IV. Elisabeth M. .
* m. Hans Bockholt

J

I. Hans M., f. 1635 f . ■ ■ (9 Børn) (15),
II. Dorothea M., f. 1637 t . . . (16).
III. Anna M„ f. 1640 f •• • (17).
* m. Anna Stockfisch.
* m. Kjøbmand Berend Calander, f. . . . t 1692.

I. & II. Lorentz & Claus M. .. .
døde ugifte.

III. Margrethe M. ...

IV. Hermann M., Præst i Herrenburg, f. 1641 t • • • (4 Børn) (18),
* lste G. . . . m. . . . Steil ck, * 2den G. m. Anna Emerentia Turlag
(D. af Pastoi Johannes T. til Schönberg).

I

IV. Judith M., f. ... f 1741,
* lste G. m.... Kopperschmidt,
* 2den G. m. Anton Meyer.

V. Hans M., Kjøbmand i Riga,
* ... m.... Brasche (3 Børn).

VI. Anna Emerentia M. ...,
VII. & VIII. Hermann
* lste G. m. Geerd Münter,
& Anna Dorothea M. ...
Silkekraemmer i Lübeck,
* 2den G. m. Andreas Wike, Silkekriemmer i Kiel.

I. Lorents Hinrich M., Admiralitets-Commissarius
i Carlskrona, f. 1717 f 1773,
* 1741 m. Johanne Laurina Wagner (1 Barn).

II. Hermann Jacob M., Kjøbmand i Lübeck,
f. 1718 f 1775, * 1747 m. Anna Kathrine
Ysche (D. af Kjøbmand Hans Hinrich Y.)
(2 Børn).

IX. Maria Elisabeth M. ...,
* ... m. Carsten Flöcker,
Skipper i Lübeck.

III. Katharina Maria M.,
f. 1719 f 1723.

I. Lorentz M., f. ... ’
t 1710 ugift.

II. Anna Elisabeth M.,
III. Christine Margrethe M.,
f. ... f 1733,
f.... f 1724,
* 1700 m. Conrad Richers, * 1710 m. Hans Höpping . ..
Provst til Bützow, f 1731.

IV. Johan Daniel M.,
f. 1721 t 1723.

I
Johan Lorentz M., Borgermester i Ystad,
f. 1743 t 1793, * 1775 m. Maria Dorothea Hoff
meister (D. af Häradshöffding Hans Hin
rich H.) (8 Born) (29).

I. Anna Kristine M., f. 1748 t 1796,
* 1769 m. Kjøbmand August
Brasche . . .

V. Sarah M., f. 1643 f . . . (19).

II. Katharina Maria M., f. 1750 t • • ■

VI. Lorentz Münter, Kjøbmand i Lübeck, f. 1645 f 1708 (20),
* 1675 m. Maria Hüppert, f. . . . f 1712
(D. af Brygger Hans H.), (4 Børn) (21).
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IV. Maria Dorothea M. ...
* 1ste G. m. Georg Hoyer,
Præst til Lousson, f 1725,
* 2den G. m. Christian Rohr,
Præst til Pampow.

I. Et Barn f 1679 (22).

V. Hermann M., Præst i Norrköping,
VI. Anna Maria M.,
VII. Johan Friederich M.,
f. 1722, t i Hohenfelde 1792, * 1754
f. 1725 t 1758,
f. 1726 f 1729.
m. Martha Maria Eek, t 1769 (D. af
* 1750 m. Kjøbmand
Kjobmand Johan E.) (4 Børn).
August Hackenburg, t 1777.

I. Et Barn f. 1758.

II. Johan Hermann M.,
Præst i Gülzau, f. 1759 + 1822.

III. Peter Lorentz M.,
f. 1763 t • • •

IV. Maria Elisabeth M.,
f. & f 1764.

I
I. Sofia Johanna M.,
f. 1777 f 1838.

II. Lorentz M.,
svensk Artillerimajor,
f. 1778 t 1833,
* m. Helena Lindahl
(1 Barn).

III. Anton Johan M., Kjøbmand i Malmö,
f. 1780 t 1860, * lste G. m. Henriette
Suel (D. af Gommerceraad Frederik S.),
* 2den G. m. Anna Marie Rystedt
(7 Børn).

IV. Charlotte M„ f. . . . f • •
* m. Borgermester i Carlshamn
Johan Kull (1 Barn).

V. Joachim M. .
Redacteur.

• •,

VI. Mariane M.,
VII. Janne Magnus M.,
f. 1783 t 1819,
f. 1792 t 1815.
* m. Kjøbmand i Malmö
L. P. Hallberg (1 Barn).

VIII. Karin Andriette M.,
f. 1794 f 1857,
* m. Flaade-Major Johan
Eleris (1 Barn).

I

I. Hermann Balthasar Adde Stephan
M., Justitsraad, f. 1792 f 1867, * lste
G. 1818 m. Eleonora Johansen, f. 1795
t 1842 (D. af Brygger J.), * 2den G.
1843 m. Johanne Edele Christine
Scheller, f. 1812 f 1881 (D. af Læder
handler S.) (3 Børn).

II. Balthasar M., Konfessionarius &
Holmens Provst, f. 1794 f 1867,
* 1829 m. Ida Marie Louise v.
Schmidt-Phiseldeck, f. 1804 f 1867
(D. af Konferentsraad v. S.-P.)
(3 Born).

VIII. Goltlieb Adolph M.,
f. 1728 t 1754 ugift.

Ilf. Maria Frederikke Franzisca M.,
f. 1796 f 1871, * 1815 m. Sjællands
Biskop Jacob Peter Mynster,
f. 1775 t 1854 (4 Børn).

I. Sofie- Elise M.,
f. 1807 f 1856,
* m. Brukspatron
J. D. Husberg.

II. Anne Marie M.,
f. 1808, * m.
Häradskrifvare •
C. F. Wendell.

III. Rudolph
Maximus M.,
f. 1823, Sergeant,
* m.Ch. Jacobson.

IV. Charlotte M.,
f. 1821, * m. Søcapitain
W. Petterson.

V. Henriette M.,
f. 1828, * m. Søcapitain
C. Petterson.

VI. Loregtz M.,
f. 1837.

VII. Hermann M.,
f. 1839.

I. Anna Eleonora
Elise Frederil ke
M., f. 1844, * 1168
m. Justitsraid
Michael Kocl,
f. 1830
(3 Born).

II. Theodor Chri
sten Johansen M.,
Overbogholder
ved St. Croix
Sukkerfabriker,
f. 1846 f 1901,
* 1874 m. Polly
Wing fra Hull,
f. 1854 (i. B.)

I. Axel Sophus
V [helm Ørsted
M„ f. 1885.

III. Christian Frede
rik Jacob Balthasar
M., Kjøbmand, f. 1848
t 1892, * 1884 m.
Marie Christine
Ørsted, f. 1857 f 1891
(D. af Pastor Ørsted)
(4 Børn).

II. Hermann
Frederik Ørsted
M., f. 1886
t 1887.

I. Vilhelrtnne
Frederikke M..
f. 1829 f 1897,
Conventualinde i
Gisselfeldt.

IH. Vilhelm
Albert Ørsted M.,
f. 1887 f 1888.

II. Frederik M.,
f. & t 1833.

III. Lorentz M. (24),
f. 1685 t 1687.

I. Frederik M.,
Kammerherre
f. 1835 * 1881
m. Harriet
Kirstine Jensen (Enke e.
Grosserer
J. A. Hemmert), f. 1844
(1 E arn).

IV. Johanne
Amalie M.,f. 1889.
I

Ellinor
Ingeborg
Kirstine
M., f. 1882.

i

X. Katharina Elisabeth M. (28),
f. 1737 t 1820 ugift.

III. Balthasar M.,
II. I Sophia Christiana Friederica M.,
f. 1767 t 1768.
f. 17765 f 1835, * 1783 m. Geheimeconfeirentsraad Johan Christian Constantini Brun, f. 1746 t 1836 (4 Børn).

IV. Balthasar M., Søcadet,
f. 1770, druknede ved
Bordeaux 1786 (30).
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IV. Carl Vilhelm Theodor M.,
V.. Agnes Wilhelmine
Justitsraad, Raadmand, f. 1798
Ernestine M.,
t 1841, * lste G. 1825 m.
Conventualinde i
Sophie Frederikke Langberg,
Vemmeltofte,
f. 1803 t ... (D. af Justits
f. 1801 f 1870.
raad L.), skilt 1833, * 2den G.
1834 m. Ingeborg Cathrine v. Oppen,
f. 1812 f 1882 (D. af norsk Major v. O.) (3 Bjørn).

III. Jacobe Franzisca M., f. 1835,
* 1878 m. Sjællands Biskop
Brun Juul Fog,
f. 1819 f 1896
(i. B.)

IV. Lorentz Münter, Kjobmand i Lübeck,
f. 1687 11758 (25) (10 Born), * lste G. 1716 •
m. Anna Catharina Lipstorp, f. 169911729,
(D. af Dr. med. Hinrich L.) (26),
* 2den G. 1732 m. Christina Kayser,
f. 1706 f 1777 (D. af Kjobmand Baltha
sar K.) (27).

IX. Balthasar Munter, Dr. theol., Præst ved St. Petri Kirke i Kjøbenhavn,
f. 1735 t 1793, * 1760 m. Magdalena Ernestina Sophia Friederica
v. Wangenheim, f. 1742 i Gotha,, t 1808 (D. af churhessisk Capitain og
Majoratsherre Georg; Hinrich v. W.) (5 Børn).
> -.
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,
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I. Friederich Christian Carl Hinrich Münter, Sjællands
Biskop, f. 1761 f 1830, * 1791 m. Maria Elisabeth
Krohn, f. 1771 f 1842 (D. af Lübecks Borgermester,
Dr. juris Hermann Dietrich Krohn) (9 Børn).

I

Charlotte M., f. 1819, * m. Godseier
Fritz Södergren, f. 1819 f I860.

II. Hermann M., Borgermester i Lübeck (23),
f. 1679 t 1743, * 1709 m.
Anna Magdalena Brüning, f. . .. f 17759
(D. af Kjøbmand Adolph B.) (i. B.')

II. Alexander
Hermann Jacob
Balthasar M.,
Commandeur,
f/1837, * 1865 m.
Johanna Elisabeth Johnson,
f. 1844 (D. af Consul i Rønne P.
Johnson)
(11 Børn).

VI. Frederik M., Præst til Ørslev,
f. 1807 11873, * 1837 m. Christine
Juliane Marie Uldall, f. 1814 11880
(D. af Justitsraad U.) (6 Børn).

VII. Magdalena Frederica
Ernestine Sophie M.,
f. 180911873, * 1833 m.
Professor i Astronomie
Christian Friis Rottboll
Olufsen, f. 1802 f 1855
(i. B.)

I. Vilhelm August M.,
Plantageeier paa St. Croix,
f. 1838 f 1885, * 1872 m.
Elisabeth Stenersen (D. af
Procurator Gudmun S.),
f. ... (5 Børn).

III. Adelgunde Charlotte Elise M.,
f. 1839, * 1882
m. Lehnsgreve, Hofjægermester
Sigismund
Ludvig Schulin, f. 1846
(i. B.)

I.
11.
III.
VIII.
IV.
V.
VIJ. &
Chri- Balthasar Marna FredeHermann
LoVYI1.
stian M., Bane- Edith rik M., rentz Jancob
M„
Theo- Ingenieur
Kir- f. 1870 Georg
PremierHderdor M., i Tydskstina 11871.
M„
maiann lieutenant
chineland,
M„
cand. 'Aldex- i Marinen,
sisk
f. 1874,
f. 1867, f. 1869.
med., anoder
Told- * 1900 m.
f. 1872. M.l. & * 1900 m.
Em
Irma
Ellen
ElJlna
beds
Seubert,
Hede
Malarie
mand,
mann,
f. 1876
Inpgef. 1866. (D. af Inge
f. 1879
bo>org
nieur S.)
M„ , f. & (D.afCapitain i
t 18873.
Marinen
H.)
(1 Barn).

Henny M.,
f. 1900.

X.
XI.
IX.
Frede- Hans
AlexM„
rik Beander
rend
StuOppen
M.,
M„
dent,
StuPre- f. 1880.
dent,
mierl.
f. 1882.
i
Hæren,
f. 1876.

I.
Lilian
M,
f. 1873.

II.
Vilhelm
M.,
Gartner,
f. 1874.

II. Elise
Frederikke M.,
f. 1840
f 1886.

III.
Ludvig M.,
Telegraphist,
f. 1877.

V. Johanna Ernestina M.,
f. 1773 t 1797, * 1790 m.
Konferentsraad, Rigsbaron
v. Eggers, f. 1758 f 1813
c (3 Born).
VIII. Adelaide
Elise Frederica
M., Gonventualinde i Støvringgaard,
f. 1811 t 1896.

III. Jacobe IV. Hans
Petra M., Ludvig M.,
f. 1842,
General* 1862 m. directeur
Jens Carl
for
Frederik Kongen af
Adolph
GrækenHjorth,
lands
Præst til
Godser,
Roslev,
f. 1843
f. 1815,
t 1893.
t 1887
(3 Børn).

IV.
Elenor
M.,
f. 1882.

V.
Knud
M.,
Mekaniker,
f. 1883.

IX. Georg
Ludvig
Dietrich
M.,
f.&tl816.

r

V. Hermann Balthasar
Theodor M., Læge i Buffalo,
Dr. med., f. 1845, * lste G.
1875 m. Minnie Booker Hoyt,
f. 1850 f 1882, * 2den G.
m. Harriet Martin Bueli,
f. 1849 (3 Børn).

I.
II.
Agnes M., Ernest
f. 1877.' Hoyt M„
f. 1879,
t 1881.

III.
Emily M.,
f. 1881.

VI. Frederik Julius M., fhv. Skibscapitain
fra Bergen, f. 1848, * 1877 m. Johanne
Andrea Johannesen, f. 1859 (D. af Dampskibsfører J.) (5 Børn).

I.
II.
III.
IV.
V.
Fritz Astrid Jacob
HerVilJulius Jacobe Theo- mann
helm
M,
M„
dor M., Ludvig August
f. 1879. f. 1881. f. 1882.
M„
Uldall
f. 1884.
M„
f. 1887.

