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FORORD

DENNE 3.UDGAVE AF stamtavlen over familien Munck, efterkommerne af 
pastor GERHARD MUNCK og HENRIETTE STAMPE FABRICIUS fra Hammelev præ- 
stegaard, er udarbejdet af efterkommere og slægtninge til barn no. 10 
herfra, SKIBSKAPTAJN CARL CHRISTIAN ANTON MUNCK og CHRISTINE CHARLOT
TE CAROLINE ADOLPHINE VALEUR.
Iblandt dette pars efterladte papirer fandtes mere end 100 breve til 
og fra disse i tiden 1847-1891.
Da der i dette materiale omtales mange medlemmer af saavel den Munck- 
ske familie som familier med tilknytning hertil, er denne udgave af 
Stamtavlen paabegyndt med det formaal at lette søgningen af de i bre
vene nævnte personer.

Stamtavlen skal derfor ses som en videreførelse af 2.udgave, udarbej
det af Jens Jetsmark i 1885, omfattende alle børnene af parret i Ham
melev præstegaard.

Hertil er føjet oplysningerne fra "Efterkommerne af pastor Vilhelm 
Munck 1956". Oplysningerne heri er meget kortfattede. De er overført 
direkte, suppleret med de oplysninger der har været alment tilgængeli
ge idag.
Der er ikke gjort forsøg paa, ved udsendelse af breve eller lign, at 
søge oplysning om andre, end de der hører til Anton og Stines linie.

Den slags er et stort og bekosteligt arbejde og næppe til glæde for 
mange. Familiens fra 3.generation dannede seks linier, der stadig le
ver, synes ikke at have megen forbindelse indbyrdes.
Hvis dette alligevel skulle være tilfældet, er det forfatterrfes haab, 
at nogen vil betragte denne udgave som et udgangspunkt, - og* videre
føre arbejdet.

For at gøre personerne mere levende end tal og navne alëhë kan gøre, 
er der i en del tilfælde anført oplysninger om personens 11V og virke, 
hvor det har været muligt at fremskaffe saadanne. Yderligere er der 
sidst i stamtavlen et kapitel NOTER hvor persdnalhistorisk materiale, 
oftest utrykt slægtsmateriale, findes.

Denne udgave af den MUNCKSKE STAMTAVLE begynder med pastor Gerhard 
Muncks forældre: HANS ANDREAS MUNCK og CHRISTIANE HEE i Fredericia. 
Disses navne har været kendt længe, men da vi nu har faaet større 
kendskab til personernes liv, er det naturligt at begynde historien om 
slægten med dette par.

HANS ANDREAS MUNCK i Fredericia synes at være den første, der tager 
slægtsnavnet MUNCK, idet hans fars navn angives at være HANS JACOBSEN. 
Moderen kendes ikke idag. Hvorfor, og paa hvilket tidspunkt, sønnen 
har taget navnet MUNCK vides ikke. Det kan muligvis være hans moders. 
Det er derfor naturligt idag at betragte dette par som

SLÆGTENS STAMFORÆLDRE.
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Breve til og fra Anton og Stine Munck samt en dagbog af fru Munck er 
transskriberede af os.

Saavel originaler som transskriptioner vil blive indlagt i Rigsarkivet 
i disse personers privatarkiv, hvor de vil være tilgængelige. At brin
ge dem i Stamtavlen vil være uoverkommeligt.

Til vejledning ved benyttelse af STAMTAVLEN bemærkes flg:
Materialet er ordnet generationsvis og indenfor den enkelte genera
tion kuldvis, saaledes at søskende altid holdes samlede. Familiemed
lemmerne er nummereret fortløbende. Ved flere ægteskaber er num
mereringen stadig overholdt. Numrene er altsaa ikke afhængige af ge
neration, nummer i søskendeflok eller lign, men udelukkende et middel 
til at finde den paagældene person i tavlen.
Over hvert kuld er anført kuldbetegnelsen i romertal, forældrenes 
navne og løbenummer, eks: "I. Gerhard Muncks børn med Henriette Stampe 
Fabricius. jvnf.nr.2", og under hvert enkelt ægtepar børnenes antal og 
generationsbetegnelse samt løbenumre, eks: "5 børn, 5.generation nr 
60-64" .
PERSONREGISTER over mænd og kvinder findes bagerst i tavlen.
Endelig ønsker forfatterne at beklage, at manglende genealogisk viden 
og til dels ogsaa mangel paa tid, ikke har tilladt os at udforme stam
tavlen ved et mere omfattende arkivalsk og personhistorisk studium. 
Der er anvendt trykte kilder eller kilder fra manuskripter, suppleret 
med kirkebøger og folketællinger, haandbøger m.m. men vi er klar over, 
at vi kun har leveret et midlertidigt arbejde, der dog udmærket kan 
danne grundlag for en mere omfattende og grundig udarbejdelse af en ny 
udgave.

Vi ønsker derfor at slutte med flg.fra slægtslitteraturen kendte ci
tat :

Mange kunne have gjort det bedre
Alle kunne have gjort det anderledes 
Men saadan har vi nu gjort det, og 
hvis vi ikke havde gjort det', var det maaske 
aldrig blevet gjort.

LITTERATUR:
1. Dansk Biografisk Leksikon
2. Dansk Civil- og Akademiingeniørstat 1971
3. Dansk Farmaceutisk Stat 1973
4. Den danske Lægestand, diverse aargange
5. Juridisk økonomisk stat 1928 ff.
6. KRAKs Blaa Bog diverse aargange
7. KRAK: Danmarks ældre Forretninger 1940.

KILDER:
Folketællinger 1787 ff 
Kirkebøger,'Fredericia, Horsens m.fl. 
Breve til og fra Anton og Stine Munck 
"S.Nygaards samling af jyske Personalia",Rigsarkivet. 
"Fængselspræstens Optegnelser" v.Vilhelm Munck i 
Memoirer og Breve nr.XXXVI, 1922.
"Slægten Valeur", Stamtavle 1949.
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1.GENERATION

1. HANS ANDREAS MUNCK døbt 8.10.1739 i Fredericia. Søn af Hans Ja
cobsen. Moderen ukendt p.t.
Forpagter af Ødstedgaard i Egtved 0.1775. Hospitalsforstander, 
senere gæstgiver og avlsmand i Fredericia, begravet 3.3.1789 sst. 
GIFT: 19.9.1770 i Horsens med INGEBORG CHRISTIANE HEE

født 18.10.1739 i Søndbjerg, Thisted amt. Datter af Knud 
Kristensen Hee, degn i Søndbjerg og Rebecca Voetman. Angives 
i familien at leve endnu 1804.

3 børn, 2.generation nr.2-4

HORSENS KIRKEBOG udviser for aaret 1770: " den 19.septbr.copulerede 
jeg uden foregaaende Trolovelse efter kongelig allernaadigste Dispen
sationsbrev dateret Christiansborg 20.August, i Major Beenfeldts Tje
neste HANS ANDREAS MUNCK og Jfr. INGEBORG CHRISTIANE HEE som foreviste 
qvitt ---- Copulations Beviser -- ".

Ingeborg Christiane var langt hjemmefra. Det menes, hun var i tjeneste 
hos den rige købmandsfamilie Lichtenberg i Horsens. En datter herfra 
blev 1765 gift med ovenomtalte Major Frederik Ludvig Chr.Beenfeldt. 
Christiane er formodentlig fulgt med til herregaarden Serridslevgaard, 
som var hendes frues medgift. Munck har muligvis truffet Beenfeldt i 
Fredericia, hvor denne kan have haft garnison. Munck har været land
brugskyndig, og fulgte ogsaa med til herregaarden.

Familien Beenfeldt maa have været tilfreds med Munck og Christianes 
tjeneste. Efter brylluppet fik de en gaard, Ødstedgaard i Egtved i 
forpagtning. Denne har antagelig hørt under Serridslevgaard. Been
feldts venlighed overfor Munck og Christiane varede ved, selvom disse 
opgav forpagtningen efter nogle aar, antagelig engang mellem 1775 og 
1780. Heller ikke parrets børn blev glemt.

I familien Munck fødtes tre børn, to sønner og en datter.

GERHARD HANSEN MUNCK født 10.10.1773, "død 3.8.1834. 
ELISABETH CATHRINE MUNCK født 1778 i Fredericia død ?
FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 3.9.1782, død 17.6.1850.
Hvorfor parret forlod gaarden i Egtved og flyttede til Fredericia 
staar ikke helt klart. Der har ikke været tale om uoverensstemmelse 
med herskabet. Tværtimod træffer man senere paa hjælpsomhed fra Been
feldts side. Muligvis har arbejdet været for haardt for Munck. Det maa 
formodes, at den ældste af sønnerne og muligvis ogsaa datteren er født 
i Ødsted. Maaske har forældrene ønsket en bedre uddannelse for sønnen 
end der var mulighed for paa landet. Han - og senere ogsaa den yngste 
søn - skulle i latinskole for at blive studenter og kunne søge univer
sitet for at blive præster.
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1.GENERATION

Sønnerne anfører i deres ansøgninger til Universitetet, at 
deres afdøde far havde været hospitalsforstander.
Hvorlænge Munck har haft dette embede vides ikke, men i 1783 
søgte han borgerskab :

FREDERICIA RAADSTUEPROTOKOL udviser:
"TORSDAGEN D. 16.JANUAR 1783 -------fremstod HANS ANDREAS
MUNCK barnefød her i Staden, som var begj erende for at 
maatte vinde Borgerskab, der hand sig ved Agerdyrkning 
samt Huusnæring agtede at ernære; hvilken hans Begjering 
blev ham accorderet og derpaa aflagde den sædvanlige 
Borgerlige Eed --- ".

GÆSTGIVERIET laa iflg.folketællingen 1787 i Danmarksgade 
nr.362.(Tallet angiver numret i brandtaxationen) . Her 
var, foruden familien, to tjenestepiger og en 
tjenestekarl. Ingeborg Christiane har vel staaet for 
denne HUUSNÆRING, medens hendes mand har taget sig af 
avlingen, der har været lejet af byens jorder.

Hans Andreas Munck maa være blevet syg, antagelig af den 
dengang udbredte tuberkulose. Parret ansøgte derfor 
gennem amtmanden i Vejle om bevilling til at hustruen 
maatte hensidde i uskiftet bo, og - hvis hun skulle øn
ske at gifte sig igen - da at skifte med samfrænder (fa
milie eller venner i st.f.en retsbetjent),.
Dette bevilgedes af Kongen, Christian VII d,27.2.1789. 
Munck maa være død kort derefter, og begravedes 
d.3.marts samme aar.

FAMILIENS VIDERE SKÆBNE kan bedst følges gennem sønnerne, der 
begge blev præster. Hvis dette har været forældrenes ønske, 
saa lykkedes det i fuldt maal.
At bringe dem igennem latinskolen og aarene paa universitetet 
i København maa have været en præstation i økonomisk hense
ende. Især efter faderens død. Der er al grund til at respek
tere dette par, der paa een generation ændrede familiens so
ciale status.

I 1799 maa der imidlertid være sket en forandring i familie
livet .

"FREDERIK LUDVIG CHR. MUNCK af Fredericia. 7.Juni 1799 
fik han kgl Bevilling paa at være sin egen Værge, dog 
under Rektor Jørgensen eller, i Tilfælde af hans Afgang, 
under en af Øvrigheden beskikket Mand som Kurator" 
"Samme Dag blev lige Bevilling udstedt for ELISABETH 
CATHRINE MUNCK SSt". (Jy. Reg.51.279. nr.398)

Myndighedsalderen dengang var 25 aar, og da Gerhard Munck var 
født 1773, nævnes han ikke. Om aarsagen til dette vides intet 
konkret. Moderen kan være død, men dette har ikke kunnet be
kræftes i kirkebogen, og da familien mener at vide, hun le
vede endnu 1804, maa det formodes, hun har villet gifte sig 
igen.
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2.GENERATION
2.GENERATION

1. HANS ANDREAS MUNCKS bøm med INGEBORG CHRISTIANE HEE 
jvnf.nr 1.

2. GERHARD HANSEN MUNCK født 10.10.1773*/. Student sst 1791. Cand.- 
theol.27.4.1795 med haud illaudabilis (2.karakter). Residerende 
kapellan 1799 i Kattrup. Ørridslev og Tolstrup, Voer sogn, Skan
derborg amt, Aarhus stift. 1802 sognepræst til Hammelev og Ensl- 
ev, Nørre Herred, Randers amt, Aarhus stift.
Død 3.8.1834. **GIFT: 12.11.1802/med HENRIETTE STAMPE FABRICIUS født

2.1.1778, død 3.5.1863 i Aalborg. Datter af Christen Hansen 
Fabricius, sognepræst til Leirskov og Jordrup i Ribe stift, 
og Christiane Amalie Foss Nielsdatter Heining.

12 børn, 3.generation nr:5-16

Med Henriette Stampe Fabricius og hendes forældre skabes aneforbindel- 
se til slægterne FOSS, HEINING, STAMPE, THESTRUP m.fl. der fører til 
biskop JACOB HOLM i Aalborg og dennes svigerfader biskop PEDER THØGER- 
SEN i Viborg, der var søn af den første lutheranske sognepræst ved 
Sønder sogn kirke i Viborg, THØGER JENSEN (o.1480-1544). Thøger Jensen 
var tidligere munk i Johannitterklosteret og ven med Hans Tausen.

For en ung teolog var det ikke altid nemt at faa arbejde, endsige em
bede. De første aar, maatte de oftest arbejde som lærer-e ved latinsko
lerne eller søge ansættelse som huslærere paa herregaardene, og ende
lig forsøge ansættelse som kapellaner.

Munck fik lidt hjælp af kammerherre Beenfeldt, der ikke havde glemt 
familien Munck:
"GERHARD MUNCK student, 1799, d.ll.l.'fik han kgl Konfirmation paa et 
ham af Kammerherre Beenfeldt til Serridslevgaard 19.12.1798 meddelt 
Kaldsbrev som residerende Kapellan i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup 
efter afdøde Hr.Laurits Baggesen. Dog skal han det første Aar med den
ne Dødsbo dele de 100 Rigsdaler som er Kapellaniet tillagt af Sogne
kaldet". (Jy.Reg.51.27.nr.27)

1811 fik den yngre broder FREDERIK LUDVIG CHR. MUNCK det samme kald. 
Baade kammerherren og fruen var ganske vist døde paa denne tid. Bro
derens virke og bekendtskabet med den adelige familie har muligvis 
hjulpet.

*/ i Fredericia
**/ i Skive Kirke
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2.GENERATION

Da tiden for den afsluttende eksamen nærmede sig, indsendte Gerhar 
Munck, 5.marts 1796, som det var skik, en paa latin affattet ansøgnin 
til:

"Højtærværdige og højtudmærkede Professorer ved det teologisk 
Fakultet i København".

Munck ansøgte heri om tilladelse til at gaa op til eksamen, og medde 
1er, hvad han særlig har studeret - og formodentlig haaber at bliv 
eksamineret i. Oversættelse saavelsom en afskrift af den latinsk 
tekst findes i NOTER.

3. ELISABETH CATHRINE MUNCK født 1778. Der vides meget lidt om hen 
des liv. Antagelig har hun gaaet hjemme, medens moderen dre 
gæstgiveriet, og dermed hjulpet med at skaffe de indtægter, de 
skulle til for at brødrene kunne studere. Dette er formodentli 
blevet afbrudt i 1799, da moderen døde - eller giftede sig igen 
FOLKETÆLLINGEN 1801 viser hende som selskabsdame hos kammerher 
reinde Beenfeldt paa Serridslevgaard.
Hun var da 23 aar og ugift. Det menes, hun blev gift med e 
præst, men det kan ikke bekræftes.

4. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 9.8.1782, student 1799 
cand.theol.1804. Kapellan 1811 i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup 
Voer sogn. Skanderborg amt, Aarhus stift. 1816 sognepræst i Ende 
lave, Skanderborg amt, 1828 sognepræst i Hesselager, Holbæk amt 
1839 sognepræst i Raklev, Arts herred, Holbæk amt. Død 27.6.185 
i Raklev.
GIFT: 20.2.1816 i Ousted med ANNA KIRSTINE STJERNHOLM

født 30.8.1788 i Kjeldgaard i Salling. Levede i Randers (ho 
sønnen) i 1868. Datter af proprietær Frederik Stjernholm.

1 barn 3.generation nr.17

Ogsaa Fr.Ludvig Chr.Munck indsendte en paa latin affattet ansøgnin 
til det teologiske fakultet, hvori han redegør for sit levnedsløb o 
anmoder om tilladelse til at gaa op til eksamen. En afskrift paa lati 
saavelsom en oversættelse
findes i NOTER.
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3.GENERATION
3.GENERATION

I. GERHARD MUNCKS børn med HENRIETTE STAMPE FABRICIUS 
jvnf.nr.2.

5. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 11.9.1803 i Hamme- 
lev, manufakturhandler en gros i Kbhvn. fabrikejer, 
ugift, død 17.12.1851.

Munck blev en velhavende mand med egen fabrik paa Bleg
damsvej . Han havde i nogle aar boet sammen med sin sø
ster MARIE MUNCK (15) , indtil denne blev gift med Jens 
Jetsmark. Han tog da sin søstersøn fra Aalborg HENRIK 
VALEUR (20) til sig i den hensigt, at nevøen skulle vi
dereføre forretningen. Valeur ville dog hellere læse til 
cand.polyt. og havde ingen lyst til at overtage forret
ningen. Munck bestemte derfor, at forretningen ved hans 
død skulle sælges, og arven fordeles mellem de unge i 
familien. Henrik Valeur vendte hjem til Aalborg med 20.- 
000 kr. et for den tid meget betydeligt beløb.
"Fængselspræsten" Vilhelm Munck (18), fra hvis bog denne 
beretning stammer, arvede 11.000 kr.

6. HANS FREDERIK BRØGMANN MUNCK født 17.1.1805 i Hammelev 
vin- og provianteringshandler i Kbhvn. Løjtnant i Kon
gens Livjæger Korps. Død 6.3.1835 i Grenaa.
GIFT: 27.1.1831 med CHRISTIANE FREDERIKKE TQLSTRUP født 

24.6.1814, død 4.4.1910 i Kbhvn. Datter af 
kancelliraad Peter Tolstrup og Karen Knutzen i Gre
naa .

1 barn, 4 generation, nr,18.

2. 29.4.1837 gift med sin første mands kompagnon
FREDERIK VILHELM RAASCHOU .(1800-75) . I dette ægte
skab var der flere børn, der bl.a. omtales i STINES 
BREVE.

7. HENRIK MUNCK, født 1805 i-Hammelev. Død tidligt.

8. JENS PETER ASTRUP MUNCK, født 1807 i Hammelev, død tid
ligt.

9. ELISABETH CATHRINE MUNCK, født 30.3.1809 i Hammelev, død 
2.6.1857 i Aalborg.
GIFT: 5.7.1829 med CHRISTIAN VERNER VALEUR født 

26.9.1801 i Elling ved Frederikshavn. Ejer af Post- 
gaarden i Sdr.Tranders og bryggeriejer i Aalborg 
(Urban) . Søn af CHRISTEN VALEUR, sognepræst til 
Lejrskov og Voldby og KIRSTEN RAFN. Død
10.12.1850 i Aalborg.

9 børn, 4.generation nr:19-27
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3.GENERATION

10. NIELS FOSS MØLLER MUNCK, født 27.5.1810 i Hammelev, hørkræmmer og 
grosserer i Kbhvn. Død 7.1.1868 i Kbhvn.
GIFT: 1. 7.11.1839 med CAROLINE BIRGITTE SCHIØRRING født 26. 
12.1819, død 11.3.1850.

2. 4.10.1851 med SERINE NIELSINE SCHIØRRING født
31.1.1829, død 20.11.1919. (omtales ofte i Stines bre
ve) .

1. ægteskab, 4 børn 4.generation nr:28-31
2. ægteskab, 7 børn 4.generation nr:32-38

Munck startede 1833 en hørkramforretning i Vestergade 18 i København, 
der efterhaanden udvidedes med en jernhandel, som blev den største og 
vigtigste del af forretningen. Ved Muncks død i 1868 overtog sønnen 
Christian Henrik Munck (29) sammen med svogeren N.A.Schiørring forret
ningen indtil 1881, hvor Munck købte svogeren ud.(Se: Stines breve).
I Chr.Muncks tid ophørte handelen med hørkramvarer helt, og forretnin
gen blev udelukkende drevet som jernforretning. Ved Chr.Muncks død i 
1895 overgik forretningen til sønnen Poul Gerhard Munck (87), der i 
1904 overtog en lignende forretning i Vestergade 16, og ændrede firma
navnet til P.G.Munck. 1917 omdannedes firmaet til aktieselskab.
1920 overtog grosserer Vald.Lemvigh-Müller aktiekapitalen i P.G.Munck 
og firmanavnet blev LEMVIGH-MÜLLER & MUNCK A/S. i Vestergade 16. Fir
maet eksisterer stadig, men nu paa ny adresse. Leverandør af jern, 
staal og bygningsartikler.
Det interessante er, at begge de firmaer, der sluttedes sammen, blev 
startede som hørkramforretninger i 1800-tallets første halvdel.
Litt. KRAK: "Danmarks ældste forretninger, 1940".

11. CHARLOTTE DORTHEA GOTTHOLDINE MUNCK født 6.10.1811 i Hammelev. 
GIFT: 20.10.1838 med MADS QVISTGAARD født 18.4.1811,

proprietær, ejer af Qvistgaard, nær Struer.

3 børn, 4.generation nr:39-41

12. INGEBORG CHRISTIANE AMALIE (MALLE) MUNCK født 27.4.1813 i Hamme
lev, død 19.9.1887.
GIFT: 17.11.1843 med NIELS SCHOURUP født 1.3.1807,

gaardejer og ejer af Gaardhus mølle m.m. ved Vestervig næi 
Agger kanal. Død .8.1887.

1 barn, 4,generation nr:42.
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13. GERHARD MüNCK født 5.8.1814 i Hammelev. Vinhandler i Kbhvn. Død 
1.8.1842.
GIFT: 15.5.1841 med CATHRINE HOLM født 21.8.1820, død 

1.12.1857.

1 barn, 4.generation nr:43.

14. CARL CHRISTIAN ANTON MUNCK født 31.10.1816 i Hammelev. Skibskap
tajn. Østersølods. Død 11.2.1878 i København.
GIFT: 28.5.1847 i Aalborg med CHRISTINE (STINE) CHARLOTTE CAROLI
NE ADOLPHINE VALEUR født 24.4.1817 i Vadum, død 5.3.1892 i K ø - 
benhavn/Frederiksberg. Datter af Christen Valeur, sognepræst til 
Karleby og Voldby, og Elisabeth Magdalene Møller.

4 børn, 4.generation nr:44-47.

Munck forlod som 14-aarig Borgerdydskolen paa Christianshavn og gik 
til søs som kokkedreng. Han tjente sig op til navigatør og skibsfører. 
Under en heldig rejse til Sydamerika i 1847 bjergede han i Montevideo 
et amerikansk skib, som han herefter overtog halvparten i sammen med 
en dansk købmand i Buenos Ayres. Han vendte hjem til Aalborg som en 
velhavende mand, og blev gift samme aar. Hustruen sejlede med ham paa 
en enkelt tur til Sydamerika, men kunne ikke taale dette liv. Skibet 
blev solgt, og parret gik i land i Aalborg i 1848, hvor de, efter et 
par aars forløb, købte et teglværk, "Godthaab". Forretningen gik imid
lertid daarligt. Munck var sømand og ikke forretningsmand. Han synes 
ogsaa at have haft et alkoholproblem.
Teglværket maatte sælges efter faa aars forløb, og Munck prøvede igen 
at sejle ud som skibsfører. Rejsen mislykkedes, rederen gik fallit, og 
Munck endte med mere gæld end før.
Da han ikke kunne skaffe penge til at indskyde i et skib, og da antal
let af arbejdsløse skibsførere var stort, blev han Østersølods med 
station i Helsingør.

Hustruen STINE sad tilbage i Aalborg med fire smaa børn, og meget smaa 
midler. Hun flyttede til København og oprettede et pensionat i Studie
stræde hovedsageligt for ældre damer, men ogsaa med bespisning af stu
derende. HUn drev denne vanskelige virksomhed indtil 1891 og forsørge
de og opdrog sønnerne. Hendes mand hjalp til i den udstrækning, han 
kunne, iflg.brevene.

Det fremgaar af Folketællingen 1870, at Munck stadig havde adresse 
sammen med familien i København, naar han ikke arbejdede i Helsingør. 
Der er altsaa ikke tale om skilsmisse eller blot separation.



lo

3.GENERATION

Dette pars liv er beskrevet i 35 breve til og fra Anton Munck 
i aarene fra 1847 til 1877. Fra hustruen findes enkelte bre
ve til familiemedlemmer, men navnlig 73 breve, hun skrev til 
den yngste søn HENRIK CONRAD CASPAR STAMPE MUNCK (47),i aare
ne 1879 til 1891, medens sønnen arbejdede i udlandet for 
Store Nordiske Telegrafselskab.

Moderen forsøgte at holde sønnen underrettet om begivenheder, 
store og smaa, i Danmmark. Den største betydning, i denne 
forbindelse, er imidlertid de mange familiemedlemmer, hun 
fortæller om. Det bliver herigennem muligt at følge adskilli
ge medlemmer af ikke blot familien Munck, men ogsaa Valeur, 
Schourup, m.fl.

15. JACOBINE MARIE MUNCK født 4.5.1819 i Hammelev, død 
1908 .
GIFT: 4.2.1846 med konferentsraad, generaldecisor JENS 

JETSMARK, født 16.6.1813, død 1897. K.p.p.
"Jetsmark var bondesøn fra Jylland, der havde ar
bejdet sig op til at blive juridisk Kandidat og 
Kaptajn i Studenterkoret" (Akademisk Skyttekorps). 
(Fængselspræstens Optegnelser)

1 barn, 4.generation nr:48

16. NICOLINE MUNCK, født 1821 i Hammelev, død samme aar.

II. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCKS bam med ANNA KIRSTINE 
STJERNHOLM jvnf. nr. 4.

17. FREDERIK THEODOR MUNCK født 23.4.1821 i Endelave, Nim 
herred, Skanderborg amt. Apoteker. Ejer af Randers Løve 
apotek 1853-83. Død 28.12.1907 i'Kbhvn.
GIFT: med ANDREA MELLERUP født død

8.5.1913 i Kbhvn. Ingen børn.
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4.GENERATION
4.GENERATION

I. HANS FREDERIK BRØGMAN MUNCKS barn med CHRISTIANE TOL- 
STRUP jvnf.nr.6

18. FREDERIK VILHELM MUNCK født 19.1.1833 i Kbhvn.
Fængselspræst paa Christianshavn 1868-75. Sognepræst ved 
Herlufsholm/Lille Næstved 1875-1906. Død 4.5.1913 i 
Kbhvn/Hellerup.
GIFT: 31.5.1860 med MARIE LUDOMILLA CHARLOTTE FABRICIUS 

født 30.4.1836, død 17.8.1914 i Kbhvn/Hellerup.- 
Datter af forpagter paa Basnæs, cand.phil.Ferdi
nand Christian Fabricius og Caroline Andersen.

7 børn, 5.generation nr:49-55

II. ELISABETH CATHRINE MUNCKS børn med CHRISTIAN VERNER 
VALEUR jvnf.nr.9.

19. CHRISTIAN GERHARD VALEUR født 3.9.1830 i Ebeltoft, død
8.2.1836.

20. HENRIK STAMPE VALEUR født 4.4.1832 i Elsegaarde ved 
Ebeltoft, cand.polyt. Bryggeriejer i Aalborg (Urban). I 
andet ægteskab ejer af herregaarden Nørre Wosborg. Død 
24.8.1880 i Kbhvn.
GIFT: 1. 24.6.1862 med CÆCILIE KIRSTINE LARSEN født 

12.1.1841, død 24.12.1867. Datter af landmand Ole 
Larsen, Tøstrupgaard og Gunhild Sjørslev.
2. 16.4.1877 med CHRISTINE LORENZE TANG født

9.10.1838 paa Nørre Wosborg. Datter af etatsraad, 
godsejer Andreas Evald Meinert Tang og Marie (Mol
ly) Elise Fenger. x

I første ægteskab, 4 børn, 6.generation nr:56.59.

21. HANS FREDERIK VALEUR født 18.12.1834' i Aalborg, død 
14.11.1856, landmand.

22. KIRSTINE ELISABETH VALEUR født 11.5.1836 i Aalborg, død 
4.10.1882 i Kbhvn.
GIFT: 11.5.1858 med JOHAN PETER QUAADE født 23.6.1826, 

grosserer i Kbhvn. Død 21.11.1889 i Kbhvn.

5 børn, 5.generation nr:60-64

23. ULRIK SOPHUS VALEUR født 25.7.1838 i Aalborg. Fabrikant 
i Fredericia. Død 24-7-1919 i Gentofte/Kbhvn.
GIFT: 3.7.1868 med HERMINE SABINE KRACKE født 4.7.1848, 

død 6.1.1919. Datter af fabrikant Kracke og Clau
dine Sabine Cathrine Høst.

3 børn, 5.generation nr:65-67.
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24. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN VALEUR født 28.8.1840 paa 

Abildgaard i Thy. Skibskaptajn, Direktør for Fredericia 
Trælasthandel. Død 12.9.1909.
GIFT: 23.8.1873 med JANE CONRADINE VALEUR født 27.7.1848 

i Fredericia, død 12.3.1926. Datter af Jens Glerup- 
Valeur, kæmner i Fredericia, exam.jur.kammerraad, 
og Ane Kathrine Magdalene Thomsen født Høst.

2 børn, 5.generation nr:68-69.

25. JOHANNES MELLER VALEUR født 5.4.1844 i Agger, 
cand.pharm.1865. Købmand i Odense. Direktør for Elektri
citets Compagniet i Odense. Død 5.12.1914.
GIFT: 1. MATHILDE LOUISE CHRISTENSEN født 4.10.1844 i 

Egebjerg. Død 6.3.1907 i Odense. Datter af skole
lærer Christensen og Vilhelmine Bohse.
2. MARIE HANSEN født 16.9.1883, død 3.7.1961. Dat
ter af kreaturkommisionær Rasmus Hansen og Ida Thr- 
ige.

I første ægteskab 1 barn. 5.generatio nr 70 
I andet ægteskab 4 børn. 5.generation nr:71-74

26. CARL VALEUR født 14.10.1846 paa Postgaarden i Sdr.Tran- 
ders. cand.jur. Auditør i hæren, birkedommer i Køben
havns amts Nordre Birk. Død 6.1.1929 i Hellerup/Kbhvn. 
GIFT: 22.7.1874 med CÆCILIE SOPHIE NICOLINE LOUISE HØYER

MØLLER født 8.1.1852 i Sievig, død 4.2.1946. 
Datter af provst Erik Høyer Møller og Lovisa 
Marie Aagaard.

8 børn, 5.generation nr:75-82

27. JANUS CASPAR VALEUR født 7.11.1849 i Aalborg, cand.jur. 
fuldmægtig paa borgmesterkontoret i Helsingør. Død 
21.8.1886
GIFT: 8.11.1880 med HELENA AUGUSTA FRANCISCA JULIANE 

JENSEN f.SCHACKSCHNEIDER (gift l.g.med læge Henrik 
Jensen) født 9.11.1851 i Havelsberg*i Preusen. Dat
ter af købmand Schackschneider. Død 30.3.1927.

3 børn, 5.generation nr:83-85.

III. NIELS FOSS MØLLER MUNCKS børn med CAROLINE BIRGITTE 
CHRISTIANE SCHIØRRING jvnf.nr.10

28. SØREN GERHARD MUNCK født 9.9.1840 i Kbhvn. cand.jur. 
Intendant i Hærens Forplejningskorp. Død 23.7.1872.



13 

4.GENERATION

29. CHRISTIAN HENRIK MUNCK født 3.7.1843 i Kbhvn. Grosserer. Indeha
ver af det af hans far oprettede jernfirma N.F.Munck i Vestergade 
i Kbhvn. Død 1895.
GIFT: 17.2.1872 med ANNA ANHOLM født 11.1.1854.

3 børn, 5.generation ru: 86-87,a

30. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 3.9.1846 i Kbhvn, død sst i 
juni 1849

31. CAROLINE CHRISTIANE BIRGITTE MUNCK født 18.10.1850, død 18.12.19- 
35. Ugift.

IV. NIELS FOSS MØLLER MUNCKS børn med SERINE NIELSINE SCHIØRRING jvnf 
.nr.10

32. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 29.7.1852, død 13.10.S.aa.
33. HENRIETTE MAGDALENE MUNCK født 11.10.1853 i Kbhvn. død 4.2.1920.

GIFT: 20.5.1880 med JENS CASPER VERNER VALEUR født
18.4.1846 i Stauning, sognepræst i Ledøje og Smørum. Søn af Johs- 
.Meller Valeur, sognepræst til Vitten, Haldum og Hadsten og Ane 
Nicolette Brorson Lund.

Død 11.1.1931 i Randers.

1 barn, 5.generation, nr.88

34. ANNA CHRISTINE MUNCK født 9.9.1855, død 23.11.1856
35. AXEL MUNCK født 31.7.1857, landbrugskandidat, proprietær, ejer af 

Nygaard i Lyngby sogn Randers amt. Død ?
GIFT: 23.5.1883 med JOHANNE FREDERIKKE CATHRINE KUHLMANN

født 31.7.1853. Død ?

1 barn. 5.generation, nr. 89.

36. VICTOR EMANUEL'MUNCK født 10.6.1859 i Kbhvn cand.jur. 1885, af
delingschef i Generaldirektoratet for Postvæsenet, medlem af Fre
deriksberg kommunalbestyrelse. Død 4.5.1937.
GIFT: 9.11.1888 med POLLY SCHLICHTKRULL født 6.8.1861, 

datter af grosserer A.Schlichtkrull og Sofie Fischer.(KRAK)

bl.a.l søn, 5.generation, nr.90

37. ERIK MUNCK født 10.9.1860 i Kbhvn. Grosserer i Kbhvn.
GIFT: med ELLA FRØHLING.
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38. ANNA MUNCK født 7.6.1862 i Kbhvn.
GIFT: med PETER HANNIBAL BORGEN BERGON født 11.4.1857 i Rends 
borg, cand.jur.1880, Kontorchef i Kbhvn' Magistrat.
R. Søn af kaptajn R.H.Nielsen og Johanne C.A. Borgen, 
(navneændring 4.6.1904)

V CHARLOTTE DORTHEA GOTTHOLD INE MUNCKS børn med MADS QVISTGAAR

jvnf.nr.11.
39. MARIANNE QVISTGAARD født 14.10.1839, død 26.5.1869 

GIFT: med PARMO CARL PETERSEN født 30.7.1830 i Kbhvn,
proprietær, ejer af Gimsinghoved i Gimsing sogn nær Strus 
død 11.9.1882. Søn af Parmo Carl Petersen, lærer i Hillei 
slev, cand.phil. og stud.theol, og Marie Kirstine Ferslev 
Gift 2. med NIELLY JOHANNE TANG født 25.6.1841 pc 
Nørre Wosborg, død 30.5.1877 paa Gimsinghoved. 2 børn, ss 
"Efterlægtstavle for Christen Christensen Holm", 1986 ve 
Poul Steen.

40. IVAR QVISTGAARD født 29.5.1841, proprietær, ejer af Moesgaard 
Værum sogn.
GIFT; 15.10.1867 med METTE KIRSTINE JENSEN født 29.7.1843.

5 børn, 5.generation XIV

41. HENRIK STAMPE QVISTGAARD født 6.5.1843, proprietær, ejer af Hø; 
bjerggaard i Højbjerg sogn.
GIFT: 27.10.1871 med JULIANE ANTONETTE BERG født 19.6.1852.

9 børn, 5.generation XV

V. INGEBORG CHRISTIANE AMALIE (MALLE) MUNCKS barn med NIK 
SCHOURUP, jvnf.nr.12.

42. EMIL SCHOURUP født 5.4.1847 paa Gaardhus. Ejer af gaard og møll< 
GIFT: 15.11.1873 med CATHRINE INGERSLEV HOLM født 11.11.1850.

10 børn, 5.generation XVI

XV. GERHARD MUNCKS barn med CATHRINE HOLM jvnf .nr. 13.
43. GERHARDINE HENRIETTE MUNCK født 28.5.1842. Ugift.
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VII. CARL CHRISTIAN ANTON MUNCKS børn med CHRISTINE (STINE) CHARLOTTE 
CAROLINE ADOLPHINE VALEUR.jvnf.nr.14

44. GERHARD JANUS MUNCK født 13.10.1848 i Aalborg, cand.pharm 1874. 
Driftsinspektør ved Carlsberg Bryggerierne. Død 25.12.1919.
GIFT: 1. 11.9.1880 med NICOLINE KIRSTINE ØSTRUP født

21.5.1852 i Rønne. Død 18.11.1890 Kbhvn/Frederiksberg.
2. 19.8.1903 med MARIE CHRISTENSEN født 5.4.1874, død 21.1- 
.1920.

I første ægteskab 3 børn, 5.generation nr 91-93

45. CHRISTIAN ELIS ANTON MUNCK født 27.9.1850 i Aalborg. Urtekræmmer,
formand for Urtekræmmerforeningen, direktør for kaffesurrogatfa- 
brikken Danmark. . Død
23.10.1911.
GIFT: 6.11.1884 i Göteborg med CLARA ENESTRÔM født

16.9.1857. Død 23.6.1929. Datter af Adolf Eneström og An
toinette Marie Nyholm.

5 børn, 5.generation nr.94-98

46. FRITS LUDVIG CHRISTIAN MUNCK født 9.1.1853 i Aalborg.
Prokurist i fa:Baadh & Winther i Kbhvn. Død 28.9.1899
GIFT: 23.5.1884 med METTE CAROLINE EMILIE CHRISTENSEN

født 30.9.1855. Død 17.6.1901.

4 børn, 5.generation nr:99-102.

47. HENRIK CONRAD CASPER STAMPE MUNCK født 15.5.1855 i Aalborg. Inge
niør og telegrafbestyrer i Store Nordiske Telegrafselskab. Død 
20.12.1927 i Kbhvn/Frederiksberg.'
GIFT: 4.4.1891 med JUTTA VILHELMINE HELSENGREEN født

7.7.1857 i Kbhvn. Død 3.3.1940. Datter af skuespiller An
dreas Frederik Helsengreen og Wenzeline Marie Hansine 
Stripp.

4 børn, 5.generation nr:103-106.

VIII.JACOBINE MARIE MUNCKS barn med JENS JETSMARK jvnf.nr.15.
48. EN DATTER født 14.11.1846, død 20.11.s.aa.
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I. FREDERIK VILHELM MUNCKS børn med MARIE L.C.FABRICIU
jvnf.nr 18.

49. FREDERIK FERDINAND MUNCK født 13.3.1861 i Flensborg
cand.theol.1886, 1.residerende kapellan v.Aarhus Domkirke ti 
1911. Sognepræst i Ordrup (v.Kbhvn) til 1913. Provst i Sokkelun 
herred til 1931. Stærkt optaget af Ydre Mission, og redaktør a 
Nordisk Missions Tidskrift. R.1918, Dbmd.1926. Død 6.1.1945. 
GIFT: 1. med ELIZA AAGAARD født 19.3.1867, død 2.10.1893.

2. med HELENE JOHANNE FOX-MAULE født 3.8.1860, død 28.1 
2.1945.

I første ægteskab 1 barn, 6.generation nr:107.

50. VILHELM MUNCK født 24.7.1865 i Kbhvn. grosserer. Død 15.12.1948. 
GIFT: med INGEBORG MAREN KRISTINE MØLGAARD født 11.7.1867, dø

30.5.1930.

5 børn, 6.generation nr:108-112

51. JOHANNES MUNCK født 12.8.1867 i Kbhvn. cand.theol.1893. Fængsels 
præst i Vridsløselille 1894-1912. R.1910, død 20.11.1919 i Her 
ning. Begravet i Timring.
GIFT; 17.9.1894 i Slagelse med CAROLINE MARIE. FABRICIUS 
født 3.6.1866 paa Basnæs, død 28.8.1938. Datter af forpagter'' pé 
Charlottendal Lars Peter Christian Fabricius og Laura Const ane 
Lang.

Johannes Munck stiftede 1894 og ledede til 1912 Vridsløselilles fæne 
selsselskab. Oprettede 1899 Adserbølgaard v.Brørup som optagelseshjc 
for løsladte og betinget benaadede samt vagabonder. Ved andres hjæl 
købte Munck i 1912 herregaarden Møltrup ved Herning, og indrettede d« 
til et hjem for løsladte og andre hjemløse. Samtidig forlod Mun< 
stillingen som præst ved Vridsløselille. Arbejdet paa Møltrup paaga< 
stadig. I dette arbejde deltog hans hustru. Mange støttede det. Bl.; 
var biskp Ostenfeld formand for bestyrelsen til sin død. Efter Mund 
død fortsatte hans hustru arbejdet. (DBL)

6 børn, 6.generation nr.113-118

52. HANNE CAROLINE CHRISTIANE MUNCK født 25.11.1869 i Kbhv 
Død 13.11.1952.
GIFT: med GEORG HOLGER WAAGE født 22.10.1868 i Kbhvn, 

departementschef. Død 9.6.1937.

8 børn, 6.generation nr:119-126
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53. MARIE (MIMI) EMILIE MUNCK født 25.5.1871 i Kbhvn, død 
16.12.1950.

53. KAREN HENRIETTE CHARLOTTE MUNCK født 21.4.1873 i Kbhvn. 
død 6.6.1954.
GIFT: med JOHANNES NORDENTOFT født 20.9.1868, provst, 

død 6.5.1948.

7 børn, 6.generation nr:127-133

54. LAURA CHARLOTTE MUNCK født 6.7.1867 i LI.Næstved. Ugift. 
Død 28.7.1932.

Deltog i forældrenes sociale arbejde, der optog hende meget. 
Ved et ophold i Schweiz lærte hun flere fremmede sprog. Efter 
et halvt aars arbejde paa Diakonissestiftelsen valgte hun 
sygeplejen som livsgerning. I en alder af 30 aar begyndte hun 
uddannelse paa Presbyterian Hospital i New York 1906-09, som 
hun afsluttede med en statseksamen. Trods tilbud om flere 
store stillinger valgte hun at rejse hjem.
Der var ikke straks brug for hende her, og den amerikanske 
uddannelse betragtedes snarere som en himdring. 1910 blev hun 
dog ansat som assistent ved Rigshospitalet, hvor hun 1911 
udnævntes til plejemor (afdelingssygeplejerske).
Bispebjerg Hospital var da nyopført og efter mange og lange 
forhandlinger udnævntes Munck 1913 til forstander baade for 
sygeplejen og elevundervisningen.
Talrige tillidshverv indenfor faget i Norden. Flere publika
tioner. F.M.1.1932. (DBL)

II. HENRIK STAMPE VALEURS børn med CÆCILIE KIRSTINE LARSEN 
jvnf.nr.20

56. ELISABETH CAROLINE VALEUR født ^2.6.1863 i Aalborg, død 
5.8.1936.
GIFT: 14.6.1889 med AAGE BRUMMER født 20.1.1861, arki 

tekt, død 8.3.1909- i Vinding. S'øn af sognepræst 
Sofus Brummer og Simonie Tamdrup.

2 børn, se Valeur stamtavlen.

57. GUNILD MARGRETHE VALEUR født 12.9.1864 i Aalborg, død
23.1.1931.
GIFT: 3.7.1890 med LUDVIG INGERSLEV født 25.11.1864, 

valgmenighedspræst, død 6.2.1930. Søn af pastor 
Frits Ingerslev og Julie Mervede.

9 børn, se Valeur stamtavlen.
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58. INGEBORG VALEUR, født 27.4.1866 i Aalborg. Død 15.7.1907 
i Norge.
GIFT: 28.9.1890 med LAURITZ ROEPSTORFF født 23.3.1860, 

prokurist, død 31.8.1933. Søn af købmand Roeps- 
torff og Sophie Jacobsen i Maribo.
Ægteskabet opløst.

2 børn, se Valeur stamtavlen.

59 HANS FREDERIK VALEUR født 1.11.1867 i Aalborg. Ugift, 
handelsgartner i Odense. Død 10.12.1942 i Odense.

III KIRSTINE ELISABETH VALERUS børn med JOHAN PETER QUAADE. 
jvnf.nr.22.

60. CHRISTIAN VALEUR QUAADE født 13.1.1860, grosserer i 
Kbhvn. Død 28.11.1919.
GIFT: 1.3.1887 med THYRA FABER født 1.3.1865, død

27.3.1932.

61. HENRIETTE STAMPE VALEUR QUAADE født 20.1.1862 død
28.8.s.aa.

62. HOLGER VALEUR QUAADE født 17.8.1865, vinhandler.og 
restauratør i Kbhvn. Død 18.12.1901
GIFT: 3.3.1895 med PAULINE ROSALINE KRISTENSEN født

18.6.1876.

63. EINAR VALEUR QUAADE født 3.2.1871 i Kbhvn. Sognepræst i 
Vesterborg, Lolland. Død 21.3.1939.
GIFT: 20.2.1914 med NICOLETTE GRØNBECH født 16.12.1885, 

død 1.11.1946. A
64. ELLEN VALEUR QUAADE født 6.8.1872, død 20.8.1897.

GIFT: 18.5.1894 med JUST GEORG VALDEMAR BARTHOLIN født
23.1.1883. Postmester. Død 11.5.1930.

IV. ULRIft SOPHUS VALEURS børn med HERMINE SABINE KRACKE 
jvnf.nr.23.

65. CiaiSTIAN HERMAN KRACKE VALEUR f Ødt 13.3.1869. Grosserer 
i Kbhvn. Død 15.9.1921 i Kbhvn.

66. OLAF KRACKE VALEUR født 17.5.1872, død 21.6.1906.
67. ANNA ELISABETH JCRACKE VALEUR født 2.8.1876, død

2.8.1932.
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V. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN VALEURS børn med JANE 

CONRADINE VALEUR, jvnf.nr.24.

68. JENS CHRISTIAN GLERUP VALEUR født 4.6.1875, død
2.7.1878.

69. ALMA VILHELMINE VALEUR, adoptivbarn, født 6.4.1877, død
15.9.1932.
GIFT ; med AXEL MØLLER født 30.5.1874 i Nakskov, 

cand.jur. Stiftskasserer i Aalborg. Død 6.2.1930. 
Søn af pastor Jacob Møller og ?

VI. JOHANNES MELLER VALEURS bam med MATHILDE LOUISE 
KRISTENSEN jvnf.nr.25. (1.ægteskab)

70. JENS OCTAVIUS VALEUR født 10.7.1870, stud jur. død 
17.8.1891.

VII. JOHANNES MELLER VALEURS børn med MARIE HANSEN 
jvnf.nr.25.(2.ægteskab)

71. IDA MARIE LOUISE VALEUR født 4.11.1908 i Charlottenlund. 
Død 25.3.1971.
GIFT: 20.5.1932 med GERT ANDREAS JESSEN fød.t 21.2.1905. 

Højesteretssagfører. Søn af forretningsfører Hans 
Jessen og Christine Vilhelmine Larsen.

4 børn, 6.generation se: Valeur stamtavlen.

72. JOHANNES MELLER VALEUR født 15.10.1909 i Charlottenlund. 
Købmand. Død 10.5.1969.
GIFT: 12.6.1947 med GYDA BRØRUP født 28.6.1925. Datter 

af grosserer Carl Brørup og Nina Christiansen.

1 barn, 6.generation se: Valeur stamtavlen.

73. EVA ELISA VALEUR født 22.2.1911 i Charlottenlund.
GIFT: 21.7.1936 med NIELS PETER HOLM født 2.8.1905, bog 

handler i Ringkøbing. Søn af boghandler Peter Holm 
og Nicoline Hansen.

2 børn, 6.generation se: Valeur stamtavlen.

74. KAREN MARGRETHE VALEUR født 1.5.1915 i Charlottenlund. 
Død 4.2.1950.
GIFT: 17.8.1939 med KARL JOHAN EBBE født 4.5.1914

cand.jur. Vicefængselsinspektør. Søn af Sven Ebbe 
og Johanne Jørgensen.
Ægteskabet opløst.
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VIII CARL VALEURS børn med CÆCILIE SOPHIE NICOLINE LOUISE 
HØYER MØLLER, jvnf.nr.26

75. MARIE LOUISE VALEUR født 15.9.1875 i Aalborg, død 
26.10.1940 i Kbhvn.
GIFT: 3.10.1903 ned OLUF ROLL GEMZØE født 21.7.1878, 

politimester i Københavns amts Nordre Birk. Død 
22.2.1934. Søn af rektor H.Gemzøe og Marie Rosen- 
gren-Pihlfeldt, Randers.

2 børn, 6.generation se: Valeur stamtavlen.

76. ERIK VALEUR født 7.7.1877 i Aalborg, grosserer i Kbhvn. 
Afdelingschef i Udenrigsministeriet, kommitteret 
SSt.1927. Død 25.7.1958.
GIFT: 1. 15.11.1905 med ANTONIE LYNE KIPP født

31.8.1879, død 27.5.1924. Datter af grosserer 
Edouard Kipp og Charlotte Lorenzen.
2. 9.11.1938 med KIRSTINE EDEL FRIIS født
19.2.1897. Datter af landinspektør Ludvig Frederik 
Friis og Rigmor Hein.

I første ægteskab 2 børn, 6.generation se: Valeur sttvl.

77. CHRISTIAN VERNER VALEUR født 12.2.1878 i Aalborg, død 
12.10.1879 s.st.

78. HENRIK STAMPE VALEUR født 23.7.1880 i Aalborg, fung.- 
fuldmægtig i Indenrigsministeriet, løjtnant i Livgarden, 
kammerjunker. Død 16.1.1918 i Kbhvn.

79. ELISABETH VALEUR født 13.11.1885 i Aalborg. død 
11.5.1938 .
GIFT: 15.9.1908 med AAGE VOLMER LASSON NANDRUP født 

7.5.1879 i Næstved, cand.jur. Søn af købmand Chri
stian Nandrup og Agathe Hansen.

3 børn, 6.generation, - se : Valeur stamtavlen.

80. OVE JANUS VALEUR født 14.2.1888 i Aalborg, filialdirek
tør i Danmarks Nationalbank i Aalborg. Død 28.7.1962 i 
Kbhvn.
GIFT: 31.3.1915 med ALICE UNNERUS FAURSCHOU født 

23.6.1893 i Helsingør. Datter af oberstløjtnant, 
kammerjunker Ole Faurschou og Constance Vilhelmine 
Frederique Unnerus.

4 børn, 6.generation, se: Valeur stamtavlen.
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81. JOHANNES MELLER VALEUR født 5.7.1889 i Aalborg, 
cand.jur. Direktør i Dansk Kautionsforsikring A/S i 
Kbhvn.
GIFT: 4.9.1937 med BERTHE MORELL JØRGENSEN født 

30.7.1912. Datter af driftsbestyrer Morell Jørgen
sen og Ella Marie Henriette Schrøder i Hobro.

2 børn, 6.generation se:Valeur stamtavlen.

82. POUL HØYER-MØLLER VALEUR født 27.3.1895 i Randers, 
cand.jur. Direktør for den vest- og sønderjyske 
Kreditforening i Ringkøbing. Død 22.9.1968.
GIFT: 2.1.1933 med KIRSTINE HANSEN født 16.6.1911. Dat
ter af sporemager Hans Peter Hansen og Harriet Amanda 

Kirstine Røssel.

2 børn, 6 generation, se: Valeur stamtavlen.

IX. JANUS CASPAR VALEURS børn med HELENA AUGUSTA FRANCISCA 
JULIANE JENSEN f.SCHACHSCHNEIDER jvnf.nr.27

83. KNUD AUGUST SCHACK VALEUR født 28.9.1881 i Helsingør, 
landmand paa San Domingo. Død 15.9.1948.
GIFT: 25.11.1920 med ELSE WILDT født 29.5.1896 i Skel 

skør. Datter af grosserer Johan Wildt -og Ingeborg 
Wildt.
Ægteskabet opløst.

1 barn, 6.generation, se: Valeur stamtavlen.

84. ASTA FRANCISKA SCHACK VALEUR født 28.9.1881 i Helsingør.
GIFT: 1.5.1902 med VALDEMAR FREDERIK MØLLER født

16.9.1878. Ingeniør. Søn a,f provst Vald.Ferdinand 
Møller og Cecilie Jacobine Lorentzen, Nørre Aaby.

4 børn, 6.generation, se: Valeur stamtavlen.

85. VERNER ALFRED SCHACK VALEUR født 12.12.1884 i Helsingør. 
Død 3.1.1885 s.st.

X. CHRISTIAN HENRIK MUNCKS børn med ANNA ANHOLM jvnf .nr. 29.
86. OVE HOLGER MUNCK født 21.2.1873 i Kbhvn. 

cand.polyt.1896. Direktør for Københavns Flydedok og 
Skibsværft. Maskinchef i DSB 1927-38. Død 2.8.1948.
GIFT: 3.3.1900 i Kbhvn med INGER HØFFDING født

25.3.1874, død 27.1.1963. Datter af ingeniør Theo
dor Høffding og Johanne J.Mathiesen.

(fortsættes side 22)
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Efter at have arbejdet i Tyskland og England blev Munck un
derdirektør i Burmeister og Wain 1907. 1909 overingeniør i 
Københavns Flydedok og Skibsværft. 1919-27 direktør s. st. 
1927 chef for Statsbanernes maskinafdeling efter opfordring 
af trafikminister J.Stensballe.
Munck blev en af lederne af den omfattende modernisering af 
DSB i disse aar - elektrificering af nærtrafikken, indførelse 
af lyntog og motortog - indtil sin afgang i 1938.
Munck havde talrige tillidshverv indenfor industri, skibs
fart, ingeniørsammenslutninger m.m. 1937 medlem af Akademiet 
for de tekniske Videnskaber. R.1920 K.1935.
Er afbildet paa P.S.Krøyers maleri: "Industriens Mænd" 
1903-04. (Frederiksborg museet)
(DBL)

bl.muligvis flere børn, 1 søn, 6.generation nr: 134,

87. POUL GERHARD MUNCK født 9.6.1875 i Kbhvn, direktør, død 
1947 .
GIFT: 1. med META IVERSEN født 1877 (?) død 1953.

Datter af professor dr.med. Axel Iversen og Char
lotte Mariane Rée. Ægteskabet opløst.
2. med OLGA von KALTENBORN født 1902. Ingen børn.

I første ægteskab, 2 børn, 6.generation nr : 135-136

Munck arvede sin fars og farfars firma H.F.Munck i Vestergade 
i Kbhvn. Han ændrede firmanavnet til P.G.Munck. 1917 omdanne
des selskabet til aktieselskab. Solgte 1918 aktiekapitalen 
til grosserer Vald.Lemvigh-Müller, der dannede Lemvigh-Müller 
& Munck A/S i Vestergade 16. Firmaet eksisterer stadig, men 
nu paa ny adresse. (KRAK: Danmarks ældre forretninger).
87.a.KAREN ELLEN MUNCK født 4.4.1879.'

XI. HENRIETTE MAGDALENE MUNCKS barn med CASPAR VERNER VALEUR 
jvnf.nr.33

88. ELLEN JENSINE VALEUR (adoptivbarn) født 16.1.1885, død 
26.4.1962.
GIFT: 23.5.1907 med VALDEMAR HVIID født 3.12.1874, pro 

prietær, død 21.8.1944. Søn af proprietær Hviid, 
Krannestrup ved Aarhus.

3 børn, se: Valeur stamtavlen.

XII. AXEL MUNCKS barn med JOHANNE FREDERIKKE KUHLMANN 
jvnf.nr.35.

89. KNUD STAMPE MØW£K født 20.1.1885, død 26.5.s.aa.
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XIII VICTOR EMANUEL MUNCKS bam med POLLY SCHLICHTKRULL 

j vnf.nr.3 6 .
90. WILLY TORBEN MUNCK født 5.8.1892 paa Frederiksberg, 

læge. Speciallæge i histologi 1933. dr.med.1934. Profes
sor i patologisk anatomi ved ved Aarhus Universitet. 
Rektor s. st. 1955-59. (D.danske Lægestand) Død
24.1.1981.
GIFT: 14.7.1923 paa Frederiksberg med GERDA AGNETE
HØPPNER født 2.1.1901 i Kolding, død 1971. Datter af 

lektor Holger Vilhelm Høppner og Hanna Kirstein 
Larsen.

bl.muligvis flere, 2 børn, 6.gen.nr.137-138.

XIV IVAR QVISTGAARDS bøm med METTE KIRSTINE JENSEN 
jvnf .nr.40.
KIRSTINE CHARLOTTE QVISTGAARD født 1.8.1868.
MARIUS QVISTGAARD født 1.3.1870, død 27.7.1882. 
CHARLOTTE DORTHEA QVISTGAARD født 18.11.1871 
CHRISTIAN JENSEN QVISTGAARD født 6.8.1880 
MARIUS MADS MORTEN QVISTGAARD født 20.5.1885

DA DER IKKE FINDES YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DENNE GREN AF 
FAMILIEN SLUTTES LINIEN HER.

XV. HENRIK STAMPE QVISTGAARDS bøm med ANTONETTE BERG 
jvnf.nr.41.
CHARLES QVISTGAARD født 30.1.1873, død 6.4.s.aa.
OSCAR QVISTGAARD født 22.7.1874.'
EMIL QVISTGAARD født 8.2.1876
DAGMAR CHARL. GEORGINE QVISTGAARD født 28.10.1877
CHARLES GEORG BERG QVISTGAARD født 30.5,. 1879
MARIANE RASMINE QVISTGAARD født 2.10.1880.død 16.9.1881 
GEORG JOHANNES QVISTGAARD født 29.7.1882
OLGA MARIE QVISTGAARD født 30.11.1883 
ELISA QVISTGAARD født 12.3.1885, død 29.s.m.

DA DER IKKE FINDES YDERLIGERE OPLYSNINGER AM DENNE GREN AF 
FAMILIEN SLUTTES LINIEN HER.
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XVI. EMIL SCHOURUPS børn med CATHRINE INGERSLEV jvnf.nr.42
NIELS SCHOURUP født 13.8.1874
DORIS AMALIE SCHOURUP født 10.1.1876
HENRIK VILLIAM SCHOURUP født 1.6.1877
INGEBORG MAGDALENE SCHOURUP født 20.7.1878
OLGA CATHERINA SCOURUP født 3.8.1879
ELLEN SCHOURUP født 1.11.1880
EMMERIK JOHANNES SCHOURUP født 25.9.1882
GEORG SCHOUUP født 13.9.1883, død 17.6.1885
AGNES SCHOURUP født samme dag
CATHARINA SCOURUP født 11.11.1884, død 24.12. s . aa.

DA DER IKKE FINDES YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DENNE GREN AF 
FAMILIEN, SLUTTES LINIEN HER.

XVII GERHARD JANUS MUNCKS børn med NICOLINE KIRSTINE ØSTRUP 
jvnf.nr. 44

91. ANTON HENRIK STAMPE MUNCK født 17.6.1881 i Kbhvn. Død 
25.2.1882 s.St.

92. AXEL STAMPE MUNCK født 3.1.1883 paa Frederiksberg. Tele-r. 
grafingeniør i England. Død 25.6.1960 i England.
GIFT: 20.7.1906 med ELSIE MORAN født 16.6.1884 i Eng 

land. Død .6.1971 s.st.

2 børn, 6.generation nr.139-140

93. CHRISTIAN STAMPE MUNCK født 6.4.1885 paa Frederiksberg, 
cand.polyt. maskiningeniør 19121 Død 6.8.1965.
GIFT: 1. 26.5.1914 med ASTA HANSEN født 3.7.1885 i Bør

kop, død 25.10.1925 i Kbhvn. Datter af kommunelæge 
Carl Christian Hansen og Charlotte Amalie Jørgen
sen .
2. 5.7.1927 med AINA MUNCK (kusine,jnvf.nr.94) 
født 25.3.1886, død 8.2.1977. Datter af Chr.Elis 
Anton Munck og Clara Eneström.

I første ægteskab 2 børn,6.gen.nr.141.142.
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XVIII CHRISTIAN ELIS ANTON MUNCKS børn med CLARA ENESTRÖM 
jvnf.nr.45.

94. AINA MUNCK født 25.3.1886 I Kbhvn, død 2.7.1977 i Kbhvn.
GIFT: 5.7.1927 med CHRISTIAN STAMPE MUNCK (fætter,

jvnf.nr.93) Ingen børn.

95. KAREN MUNCK født 2.1.1888 i Kbhvn. død 24.7.1965 i Helsingør
GIFT: 23.4.1918 med ERIK OSCAR JANSON i Skövde i

Sverige, født 23.5.1874. Distriktslantmätare. Død 27.11.- 
1951.

4 børn, 6.generation nr:143-146

96. IB MUNCK født 4.4.1890 i Kbhvn. Død 24.4.1911 som elev paa Bogø 
Navigationsskole. Ugift.

97. LENE MUNCK født 21.3.1892 i Kbhvn. Død 21.3.1985 s.st.
GIFT: 26.4.1923 med FRANTZ HARLANG født 31.8.1899,

direktør, (Harlang & Toksvig) død 29.3.1981.
Ægteskabet opløst.

1 barn, 6.generation nr.147.

98. SYLVA MUNCK født 8.6.1894 i Kbhvn. Død 3.3.1972. Sygeplejerske. 
Ugift.

XIX FRITS LUDVIG CHRISTIAN MUNCKS børn med METTE CAROLINE EMILIE 
CHRISTENSEN, jvnf.nr.46.

99. HENRIK CARL CHRISTIAN MUNCK født 13.9.1886 paa Frederiksberg, 
boghandlermedhjælper. D'ød 18.8.1941. Ugift.

100. KNUD ANTON STAMPE MUNCK født 11.11.1888 i Kbhvn. Salgschef i Ge
neral Motors i Danmark. Død 29.6.1972.
GIFt: 7.8.1925 med LOVISE (ISSE) SØRENSEN født 27.8.1889

i Horsens. Datter af smedemester Kresten Sørensen s.st. Død 
21.5.1974.

2 børn, 6.generation nr:148-149.

101. ELSE KIRSTINE EBBA MUNCK født 4.11.1890 i Kbhvn. Død 3.2.1978 i 
Stubbekøbing.
GIFT: 3.10.1919 med VIGGO ROLSTED født 4.7.1887. Skovri

der paa Krengerup gods, Glamsbjerg. Død 22.2.1967.

2 børn, 6.generation nr:150.151.
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102. ELEONORA KIRSTINE MUNCK født 30.10.1893 i Kbhvn. Johannes sogn 
Død 10.6.1988.
GIFT: 3.9.1925 med VALDEMAR ERHARD HERTEL civilingeniør, fød 
30.12.1889 i Roskilde. Søn af læge Hans Chr.Wolfgang Hertel O' 
Cecilie Susanne Augusta Flensborg. Død 10.5.1973 i Gentofte.

2 børn, 6.generation nr.152.153.

Hertel fik 1914 afgangseksamen som maskinkonstruktør fra Tekn.Skole 
Kbhvn. Eksamen for landmaaling og nivellering. 1905-09 i lære hos Nie 
Isen & Olsens Maskinfabrik i Roskilde. Sølvmedalje for svendestykke 
1909-10 Burmeister & Wains tegnestue. 1914-61 hos A/S Atlas i Kbhvn 
Beregning af større anlæg, specielt køleanlæg. 1939 prokurist.
(Dansk Civil- og Akademiing.Stat 1971) .

XXII HENRIK CONRAD CASPER STAMPE MUNCKS børn med JUTTA VILHELMINE HEL 
SENGREEN jvnf.nr.47.

103. KAJ MUNCK født 7.7.1892 i Göteborg, død 3.6.1894 i Libau, Let 
land.

104. KIRSTINE NICOLINE (TULLE) MUNCK født 25.3.1893 i Libau, Letland 
død 7.3.1902 s.st.

105. CAMILLA (CAMMA) MUNCK født 15.4.1895 i Libau, Letland.“Tolk o 
oversætter i dansk militær efterretningstjeneste. Død 30.8.1989 
Kbhvn/Bagsværd.
GIFT: 10.12.1920 med SVEN ERIK OTTE GØTSCHE NETTERSTRØ

født 7.9.1896, cand.polit, vicedirektør i Industriraadet 
Søn af Gustav Netterstrøm og Frederikke Otilie Gøtsche 
Ægteskabet opløst.

4 børn, 6.generatidn nr:154-157.

106. NADESCHDA (NADJA) MARIA MUNCK født 2.2.1898 i Libau, Letland. Dø
1.11.1951 i Kbhvn/Gentofte.. Bisat fra Frederiksberg kirke. Urne 
nedsat paa Almänna Begravningsplatsen i Helsingfors/Finland i de 
Lydecken-Andersenske familiegravsted.
GIFT: 4.11.1921 i Solbjerg kirke, Frederiksberg med POU

EDVARD ANDERSEN født 3.3.1896 i Nykøbing F. Vicekonsul ve 
det danske Gesandtskab i Helsingfors. Død 19.1.1938 s.st 
Begr.23.1. paa Almänna Begravningsplatsen i det Lydecken 
Andersenske familiegravsted.

3 bøm. 6. generat ion nr: 15 8-160.
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I. FREDERIK FERDINAND MUNCKS barn med ELIZA AAGAARD, 
jvnf.nr.49.

107. EDDY AAGAARD MUNCK født 6.9.1893, død 28.3.1943.
GIFT: med AAGE FALCK-HANSEN født 10.10.1895 i Esbjerg, 

redaktør, cand.theol. Død 2.9.1977.

3 børn, 7.generation nr:161-163.

II. VILHELM MUNCKS børn med INGEBORG MAREN KIRSTINE MØLGAARD 
jvnf.nr.50.

108. MARIE (MIMI) MUNCK født 2.10.1900 i Kbhvn.
GIFT: med HELGE PRIOR født 4.10.1900 paa Strynø.

3 børn, 7,generation nr:164-166

109. HANS LAURITS VILHELM MUNCK født 12.1.1902 i Kbhvn. 
cand.jur. Stiftsfuldmægtig.
GIFT: 14.2.1930 med INGER BÆRENTSEN født 1.3.1902 i 
Thorshavn.

3 børn, 7.generation nr:167-169
110. JOHANNES MUNCK født 3.3.1904 i Kbhvn,' professor 

dr.theol, rektor, død 22.2.1965 i Aarhus.
GIFT: 8.4.1934 i Berlin med MARIA SUSANNE ELISABETH WEY-

MANN født 24.7.1907 i Frankfurt a.d.Oder. Datter 
af sognepræst, senere i Berlin, Gottfried Weymann 
og Maria Franke.

4 børn. 7.generation nr: 170-173.
Munck blev student 1921, cand.theol.1926. Studierejse 1926-31 
til Tyskland og Frankrig. Dr.theol.1933.
1932-38 tilknyttet Københavns-Universitet dels som assistent 
ved teologisk laboratorium, dels som undervisningsassistent i 
nytestamentelig græsk. Underviste paa Blaagaars seminarium 
1937-38 .
1938 udnævnt som den første teologiske professor ved Aarhus 
Universitet. Først indenfor det humanistiske fakultet. 1942
ved det selvstændige teologiske fakultet. Professor til sin 
død. Har udgivet en lang række videnskabelige arbejder paa 
tysk og engelsk. Rektor ved universitetet 1943-45. Mange 
danske og udenlandske tillidshverv. Gæsteprofessor ved Prin
ceton Theological Seminary N.Y. vinteren 1964-65.
dr.theol.h.c. i Oslo 1961. Hon.D.D. i Glasgow 1962. R.1946. 
R.1.1954. (DBL)
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111. KIRSTEN MUNCK født 14.3.1906 i Kbhvn, død 14.11.1988 i 
Ordrup.
GIFT: med JOHANNES FRIMODT-M0LLER født 28.4.1906 i

Indien. Overlæge dr.med.

6 børn, 7,generation nr:174-179.

112. INGEBORG MUNCK født 14.3.1906.
GIFT: 28.5.1952 i Sola i Norge med LARS JOHAN TJELDFLAAT 

født 9.9.1895 i Sannevik i Norge. Sokneprest.

III. JOHANNES MUNCKS børn med CAROLINE MARIE FABRICIUS 
jvnf.nr.51.

113. IDA HENRIETTE MUNCK født 5.9.1895 i Vridsløselille. 
GIFT: med AAGE PEDER LARSEN født 3.12.1901 i Kalundborg.

Forstander.

114. VILHELM MUNCK født 26.9.1896 i Vridsløselille, lærer, 
cand.theol.
GIFT: 1. med ESTRID MØLLER født 18.4.1898 paa Frederiks

berg. Ægteskabet opløst. Død 2.7.1947.
2. med JOHANNE ELISABETH CHRISTENSEN født 
26.6.1910 i Ry. - .

I andet ægteskab 2 børn, 7.gen.nr: 180-181.

115. LAURA JOHANNE MUNCK født 23.5.1898 i Vridsløselille. 
Sygeplejerske.

116. CHRISTIAN MUNCK født 17.12.1900 i Vridsløselille. Gaard- 
ejer.
GIFT: med EBBA MØLLER født 19.1Ô.1901.

1 barn, 7.generation nr:182.

117. AXEL MUNCK født 17.3.1902 i Vridsløselille, død samme 
dag.

118. INGRID MARIE MUNCK født 16.7.1904 i Vridsløselille. 
GIFT: med VIGGO PEDER JEPSEN født 8.9.1900 i Høgild,

Resen sogn. Forstander.

5 børn, 7.generation nr:183-187,
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IV. HANNE CAROLINE MÜNCKS bøm med GEORG HOLGER WAAGE 
jvnf.nr.52.

119. OLAF WAAGE født 8.7.1897 i Kbhvn. cand.mag. 
Universitetssekretaer.
GIFT: med ASTA STRANGE HANSEN født 24.6.1895 i Kbhvn.

2 børn, 7,generation nr:188-189.

120. EDLE WAAGE født 4.2.1899 i Kbhvn.mag.art.

121. GEORG WAAGE født 23.5.1900. cand.jur.landsretssagfører. 
GIFT: med ANE KATRINE THERESE GREGERSEN født 16.3.1909 i

Kbhvn.

4 børn, 7.generation nr.190-193.

122. HALDOR WAAGE født 1.11.1903 i Charlottenlund. Gaardejer, 
konsulent.
GIFT: med AGNETE GROES-PETERSEN født 31.7.1911 paa Tunø.

4 børn, 7.generation nr: 194-197.

123. ESTRID WAAGE født 4.6.1905, død 10.3.1906
124. ESKILD WAAGE født 27.1.1907, død 18.10.1918
125. RAGNHILD WAAGE født 9.1.1909 i Charlottenlund. Afde

lingschef .

126. ERIK WAAGE født 24.3.1912 i Hellerup, cand.jur. politi
fuldmægtig.
GIFT: med HELGA CHARLOTTE KLINDT-JENSEN født 15.6.1909 i 
Næstved.

3 bøm. 7.generation nr:198-200

V. KAREN HENRIETTE CHARLOTTE MUNCKS bøm med JOHANNES 
NORDENTOFT, j vnf.nr.54.

127. KAREN AGNETE MUNCK NORDENTOFT født 12.10.1900, død 
25.1.1920.

128. MIRJAM MUNCK NORDENTOFT født 26.1.1902 i Kbhvn. cand. 
mag. lektor.
GIFT: med HOLGER SCHØNING-JEPSEN født 19.10.1898, cand. 

mag. Død 8.2.1930.
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129. JENS MUNCK NATHANAEL NORDENTOFT født 18.8.1903 i Kbhvn, 
overlæge.
GIFT: med HELGA HJELM SCHMIDT født 27.12.1905 i Kbhvn.

3 børn, 7.generation nr:201-203.
130. IRMELIN MUNCK NORDENTOFT født 12.10.1907 i Hellerup, 

cand.jur. bibliotikar.

131. BENEDICTE MUNCK NORDENTOFT født 17.11.1910 i Hellerup. 
Børnehavelærerinde.
GIFT: med AXEL VICTOR EMANUEL CARLSSON født 11.11.1911 i 

Nakskov, cand.theol. Ægteskabet opløst.

4 børn, 7.generation nr:204-207.

132. ANNELISE MUNCK NORDENTOFT født 20.2.1913 i Hellerup, 
cand.mag. seminarielærer. Død 25.10.1995.

133. MARGRETHE VINCENTIA MUNCK NORDENTOFT født 6.11.1914 paa 
Frederiksberg, cand.jur.
GIFT: med HERLUF MØLLER født 13.4.1880. mag.art.1906, 

rektor ved Øregaard Gymnasium 1927-50. Død
22.8.1973. Søn af sognepræst Theodor Møller, Vel
ling ved Ringkøbing og Laura Johnsen.

3 børn, 7.generation nr:208-210.

HERLUF MØLLER udgav bøger om Henrik Wergeland og om Bjørnsons 
ungdomsliv. Bidrag til bøger om "Foredrag om Historieunder
visning" (1926) m.fl. Flere oversættelser.

VI. OVE HOLGER MUNCKS barn med INGER HØFFDING, jvnf .nr. 86.

134. NIELS MUNCK født 31.12.1902 i St.Petersborg. Død 
26.6.1978. Civilingeniør, -adm.direktør for Burmeister & 
Wain. K.p.p.
GIFT: 4.6.1927 med RUTH MAYNTZ-CLAUSEN født 15.11.1902, 

datter af forpagter Johannes Mayntz-Clausen og 
Marie Louise Delcomyn.

MUNCK blev cand.polyt. 1927 og straks efter ansat i B & W, 
hvor han avancerede over afdelingsingeniør til salgsingeniør 
i Italien og direktør for Bur-Wain diesel A/S 1938. Under
direktør i Burmeister & Wain 1943. Direktør 1948, adm.direk
tør 1953-65. Medlem af bestyrelsen 1964-71, formand 1967-68. 
Medlem af adskillige bestyrelser. Medlem af Atomenergikommis
sionen 1956-65 m.m. (KRAK)



31

6.GENERATION

VII. POUL GERHARD MUNCKS bøm med META IVERSEN jvnf .nr. 87.
135. KIRSTEN MUNCK født 1903.

GIFT: KOFOD
136. EBBE MUNCK født 14.1.1905 paa Frederiksberg, 

cand.polit.1928,journalist, opdagelsesrejsende, hofchef. 
K.p.p. Død 2.5.1974.
GIFT: 1. 12.1.1929 med KIRSTEN JOHANNE PILEGAARD GRAAE, 

født 13.1.1904, datter af teglværksdirektør Julius 
Constantin Graae og Sigrid Christiane Sibbern Køh
ier. Ægteskabet opløst 1949.
2. 30.4.1949 i Lønborg med BIRGIT VALENTIN født
13.10.1915 i Kalundborg. Datter af garveriejer 
konsul Chr.Valentin og Emmy Norup.

MUNCK deltog 1924 i Mikkelsens Scoresbysund ekspedition og 
1926 i Charcots ekspedition til Østgrønland. Korrespondent 
til Berlingske Tidende først i Berlin 1929-31, derefter i 
London 1931-35. Derefter sendelser til dem spanske borger
krig, Tjekkoslovakiet 1939, Polen og Finland under vinterkri
gen. Deltog i Grønlands ekspeditioner 1934 og 1935. I Stock
holm 1940-45, aktiv i Modstandsbevægelsen med kontakt til 
England. Fra 1943 den stedlige repræsentant for.Frihedsraa- 
det. Medlem af Frihedsraadet. Efter befrielsen redaktør af 
Information 1945-46, derefter ved Berlingske Tidende 1946-47, 
som han forlod efter en aaben kontrovers. Indtraadte i 
udenrigstjenesten. 1947 presseattaché i London, ambassaderaad 
i Helsingfors og 1959-67 ambassadør i Bangkok. Hofchef hos 
tronfølgeren HkH prinsesse Margrethe og prins Henrik 1967-74. 
Har skrevet bøger om frihedskampen og erindringsbøger.
(DBL.m.fl.) s

VIII. WILLY TORBEN MUNCKS børn med GERDA AGNETE HØPPNER 
jvnf.nr.90
137. JØRGEN MUNCK født 12.6.1924 i Kbhvn. læge, speciallæge i 

kirurgi og ortopædkirurgi. Overlæge ved Aarhus Ortopæ
disk Hospital
GIFT: 1. 27.8.1948 med BIRGIT LINTRUP, ægteskabet

opløst.
2. 1980 med TINE VILHELMSEN.

138. TORBEN MUNCK født 4.4.1928 i Kbhvn. cand.med 1953. 
prakt.læge i Silkeborg. Død 26.4.1972
GIFT: 6.7.1957 med BRITH-MARIE GAARDSTED født 28.1.1935 

i Silkeborg. Datter af blikkenslagermester Eigil 
Peter Gaardsted og Thyra Victoria Conrad.
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XIX AXEL STAMPE MUNCKS børn med ELSIE MORAN, jvnf.nr.92.
13'9. LESLIE STAMPE MUNCK født 16.7.1908 i Kbhvn. Ingeniør i England. 

Død .5.1972 i England.
GIFT: 8.6.1936 med ALICE ISABELLA CORDOVA født 16.10.1911 i Eng

land. Død 2.8.1989

4 børn, 7.generation nr:211-214

140. ERIC CHRISTIAN STAMPE MUNCK født 19.12.1911 i London. Ingeniør i 
England.
GIFT: 31.5.1936 med BEATRICE (SHEILA) M.PIERCE født 20.7.1905. 

Ej endomshandler

XX CHRISTIAN STAMPE MUNCKS bøm med ASTA HANSEN jvnf.nr.93.
141. EBBA STAMPE MUNCK født 23.9.1915 i Middelfart. Sygeplejerske.

GIFT: 11.7.1944 i Sverige med ISRAEL H.FLACHS læge, født
17.10.1912. Prakt.læge i Kbhvn. Død 18.11.1978.

3 børn, 7.generation nr:215-217.

142. HENNING STAMPE MUNCK født 13.5.1920 i Kbhvn. civilingeniør.
GIFT: 24.5.1947 med DORA MARIE CHRISTOFFERSEN født 14.2.1925 i 
- - - Hegnede paa Møn. Socialraadgiver.

2 børn, 7.generation nr.218-219.

XXI KAREN MUNCKS bøm med ERIK OSCAR JANSSON jvnf .nr. 95
143. JAN ERIK BERTIL JANSSON født 16.1.1919 i Skövde i Sverige. Inge

niør. Død 26.5.1973.
GIFT: 10.12.1949 med MAJA BRITTA (KIM) REVLING født 14.7.1922.

144. DORIT SYLVA JANSSON født 7.12.1920 i Skövde i Sverige, Sygeple
jerske i U.S.A. Død 14.9.1994 i Hässleholm.

145. ALLAN RHEINHOLD JANSSON født 28.4.1924 i Skövde, Sverige. Hotel- 
uddannet. Camp-manager i Iran m.fl.st. Død 25.3.1992 i Hässle
holm, Sverige.

146. LEIF BERTRAM TORBEN JANSSON født 15.12.1925 i Skövde, Sverige.Døc 
4.9.1977
GIFT: 21.6.1955 med RENÉE ANDERSON født 3.10.1931. Ægteskabet 

opløst 0.1958.

1 barn, 7.generatin nr.220.
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XXII LENE MUNCKS barn med FRANTZ HARLANG jvnf .nr.97.
147. BENT KNUD FRANTZ HARLANG født 17.4.1925 paa 

Frederiksberg, cand.polit, direktør.
GIFT: 27.1.1951 i Kolding med INGE MERETE HAUGE født 

5.7.1925. cand.psych.

4 børn, 7.generation nr:221-224.

XXIII KNUD ANTON STAMPE MUNCKS børn med LOVISE (ISSE) SØREN
SEN jvnf.nr.100

148. GERT STAMPE MUNCK født 28.4.1926 i Kbhvn. Handelsuddan
net. Revisor ved Berlingske Tidende. Ugift. Død
11.5.1974.

149. ELSE STAMPE MUNCK født 21.12.1928 i Kbhvn. cand.pharm 
1953. Provisor pa Valby Apotek til 1970. Pensioneret 
p.gr. af sygdom. Død 11.11.1988 i Kbhvn/Sorgenfri.

XXIV ELSE KIRSTINE EBBA MUNCKS børn med VIGGO ROLSTED 
jvnf.nr.101.

150. BIRGITTE ROLSTED født 17.9.1920 i -Glamsbjerg, 
cand.pharm. 1948. Provisor paa Hjørring apotek. Død 
11.4.1973 i Hjørring.

151. JØRGEN ROLSTED født 17.6.1923 i Glamsbjerg, forstkandi
dat, forstassistent. Godsforvalter paa Corselitze paa 
Falster.
GIFT: 1949 med KARI født 22.11.1924.

6 børn, 7.generation nr:225.230.

XXV ELEONORA KIRSTINE MUNCKS børn med VALDEMAR HERTEL 
jvnf.nr. 102.

152. SVEN OLE HERTEL født 12.1.1931 paa Frederiksberg. Civil
ingeniør DtU B.1954.
GIFT: 19.5.1958 med ULLA BRITT PERSSON født 17.8.1929 i 

Karlskrona, Sverige. Barneplejerske. Datter af 
telegrafist Carl Persson og Ruth Persson.

4 børn, 7.generation nr:231-234
(fortsættes side 34)
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SVEN HERTEL har arbejdet med infrastruktur x) i udviklingslandene o: 
test med vejbygning og med vægt paa anvendelse af lokal arbejdskra: 
og indenlandske materialer.
1955-57 ansat i Swedish Power Board med udarbejdelse af planer f< 
bygning af elektricitetsværk ved Göteborg konstruktioner. Dereft« 
arbejde i England med beton af forskellig art. 1961-63 ansat ved Dan: 
Geoteknisk Institut i Kbhvn med henblik paa jordbundsundersøgelser 
Danmark og Grønland for anlæg af havne, dæmninger, veje m.m.
1966-68 for Kampsax i Brasilien. Chefingeniør og ansvarlig for de ge< 
tekniske undersøgelser og foreløbig vejbelægning
for de planlagte hovedveje. 1969-72 direktør i samme firma med kontr« 
af alle hovedvejskonstruktioner i dele af Brasilien i forbindelse m< 
Verdensbankens første vejprojekt i Brasilien.
1972-75 ansat i Verdensbanken i Washington, med ansvar for planlæg: 
ming og overvaagning af vejprojekter i en række udviklingslande.
1975-79 Verdensbankens chefingeniør for bygning af bedre veje i Vest; 
frika, 1982-84 free lance konsulent for Verdensbanken, Danida m.fi 
ved vejarbejder i adskillige lande i Afrika, Sydamerika og Fjernoste: 
1984-87 Verdensbankens repræsentant som specialist i infrastruktur' 
udbygning baseret paa lokal arbejdskraft i diverse projekter i ni la: 
de. 1987-93 raadgivende ingeniør for ILO (International Labour Organ: 
sation) i Geneve, Infrastruktur projekter baseret paa mest mulig lok; 
arbejskraft. Udarbejdelse af undervisningsmateriale for de lokale p. 
flere planer. Samarbejde med flere internationale organisationer. 
Raadgiver for Kampsax og transportministeriet i-Vietnam. -
x) infrastruktur: summen af de fælles anlæg, der er nødvendige for , 
omraades økonomiske udvikling, veje, jernbaner, vandværker etc.

153. ERIK VALDEMAR HERTEL født 17.10.1935 paa Frederiksberg. 
Handelsuddanet. Ugift.

XXVI CAMILLA (CAMMA) MUNCKS børn med SVEN NETTERSTRØM jvnf .nr. 105 

154. RUTH NETTERSTRØM født 3.10.1921. Journalist og kontorassistent
GIFT 1. 1942 med WILLY ROBERT ALLERUP- født 18.2.1918 Naksko

Boghandler i Nakskov. Død 13.3.19Kbhvn. Søn af boghandler 
Nakskov Robert Allerup (1873-1928) og Elna Øberg (187 
1966).
2. 2.5.1951 med FINN GJELLEBØL GANDIL født 7.7.1923 i 0 
drup. Økonomichef i Kgl.Grønlandske Handel. Søn 
cand.polit, kontorchef Johs Gandil (1891-1983) og El 
Bentzen-Bilkrist (1896-1988)

I første ægteskab.2 børn,7.gen.nr.
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155. HENRIK MUNCK NETTERSTRØM født 12.2.1924 paa Frederiksberg, 
cand.jur. ansat i Udenrigsministeriet. Ambassadør.
GIFT: 26.1.1952 med AGNETE KLINDT født 30.1.1925. Social- 

raadgiver. Datter af overlæge Jes Axel Klindt (1880- 
1958) og Anna Elisabeth Mølmark (1890-1969).

2 børn, 7.generation nr:238-239.

156. PREBEN NETTERSTRØM født 7.6.1926 paa Frederiksberg. Landmand. Død 
11.6.1960 i Kbhvn/Kastrup.
GIFT: 1954 med LISBETH LAPAIN født 18.10.1925 i Kastrup. Maler, 

porcelænsmaler. Datter af murermester August Lapain og Nana 
Belling. Død 6.4.1993.

2 børn, 7.generation nr:240-241.

157. ULLA NETTERSTRØM født 28.2.1930 i Gentofte. Korrespondent, lærer. 
GIFT: 1952 paa Frederiksberg med NICOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDT

VIG født 27.10.1930. Kaptajn i handelsflaaden. Død 1994. 
Søn af forretningsfører N.F.S.Grundtvig og Minna Münster. 
Ægteskabet opløst 1960.

2 børn, 7,generation nr:242-243.

XXVII NADESCHDA (NADJA) MARIA MUNCKS børn med POUL EDVARD 
ANDERSEN jvnf.nr.106.

158. INGE (INGSE) MUNCK ANDERSEN født 9.9.1924 i Kbhvn. Korrespondent 
i fransk fra Handelshøjskolen 1951. Filosofikum v.Kbhvn' Univer
sitet 1966, exam.art.i russisk 1984,
exam.art.i finsk 1990 ved Kbhvn' Universitet.
Død 26.11.1993 i Kbhvn/Virum. Bisat 30.11 i Virum kirke. Urnen 
nedsat 10.12. paa Sorgenfri kirkegaard.
GIFT: 29.4.1949 i Gentofte kirke med KJELD KLAUS HAUBROE født 

1.9.1919, exam.pharm. 1942. International produktchef i A/S 
Dumex, Dumex Ltd. - Søn af direktør, kaptajn i hæren,
W.C.L.Haubroe og Inge M.S.Knudsen. Separerede 13.5.1992.

2 børn, 7.generation nr:244-245.

159. METTE MUNCK ANDERSEN født 7.7.1927 i Bruxelles, sygeplejerske. 
Død 18.8.1973 i Le Mans, Frankrig.
GIFT: 20.2.1951 i Frankrig med JACQUES RICHARD født 11.2.1926 i 

Paris. Fransk læge, speciallæge i tuberkulose, embedslæge. 
Ægteskabet opløst.

2 børn, 7.generation nr:246.247.
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160. PER (PELLE) MUNCK-ANDERSEN født 27.11.1934 i Helsing- 
fors/Finland. Maskiningeniør fra Kbhvn' Maskinteknikum 
1963. Musiker, clarinet i eget jazzband.
GIFT: 1. 1.8.1964 i Gentofte kirke med HANNE MARIE 

WINKEL født 9.2.1938 i Kbhvn. Lærer. Datter af 
oberstløjtnant Ove Halfdan Winkel og Inger Westh. 
Ægteskabet opløst 1977.
2. 21.8.1993 i Nivaa kirke med HANNE SLOTT RASMUS
SEN f. SLOTT født 11.5.1941. Keramiker. Datter af 
driftsleder Christian Slott og Karen Marie Elisa
beth Carlsen.

I første ægteskab 1 barn, 7.gen.nr.248.
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I. EDDY AAGAARDS barn med AAGE FALK HANSEN jvnf.nr.107.
161. FLEMMING FALK HANSEN født 17.5.1925 i Kbhvn. Bankassistent.

GIFT: med ANNA LISE CHRISTENSEN født 14.7.1930 i Esbjerg.

162. ELSEBIL FALK HANSEN født 20.3.1928 i Kbhvn.
GIFT: med POUL WERNER UDENGAARD født 16.3.1924, ingeniør.

1 barn, 8.generation nr:249

163. POUL FALK HANSEN født 23.12.1931 i Kbhvn. cand.theol.

II. MARIE (MIMI) MUNCKS børm med HELGE PRIOR jvnf.nr.108.
164. SVEND PRIOR født 29.12.1932 i Kbhvn. Civilingeniør.

165. OLE PRIOR født 24.11.1935 i Aalborg. Civiling.B.1960

166. INGE PRIOR født 6.8.1939 i Kbhvn/Hellerup.

III. HANS LAURITS MUNCKS børn med INGER BÆRENTSEN jvnf.ne. 109
167. HENRIK VILHELM MUNCK født 22.7.1932 i Rønne, cand.oecon. 

GIFT: med JYTTE BIRGIT NIELSEN, født 18.11.1933 i Aarhus.
Bankassistent.

168. Unavngiven dreng.
169. BODIL MUNCK født 5.2.1943 i Aarhus.

IV. JOHANNES MUNCKS bøm med MARIA ELISABETH SUSANNE WEYMANN
jvnf.nr.110.

170. KLAUS MUNCK født 9.1.1935 paa Frederiksberg, cand.jur.
171. JØRGEN MUNCK født 30.11.1936 paa Frederiksberg. Student.
172. ERLING MUNCK født 5.3.1938 paa Frederiksberg. Student.
173. KIRSTEN MARIA MUNCK født 16.11.1945 i Aarhus.
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V. KIRSTEN MUNCKS børn med JOHANNES FRIMODT-MØLLER 
jvnf.nr.Ill

174. AASE FRIMODT-MØLLER født 2.10.1935. Sygeplejerske.
175. CAI FRIMODT-MØLLER født 1.1.1938. Læge.
176. BIRTHE FRIMODT-MØLLER født 16.3.1940. Student.
177. JENS FRIMODT-MØLLER født 6.3.1942 i Indien.

178. POUL CHRISTIAN FRIMODT-MØLLER født 20.9.1944 i Indien.
179. NIELS FRIMODT-MØLLER født 2.11.1949 i Indien.

VI. VILHELM MUNCKS børn med JOHANNE ELISABETH CHRISTENSEN 
jvnf.nr.114.

180. ANNE-MARIE MUNCK født 18.5.1948 i Skanderborg.

181. KNUD ERLAND MUNCK født 9.1.1951 i Holstebro.

VIT . CHRISTIAN MUNCS barn med EBBA MØLLER jvnf .nr-.'116.
182. NIELS MUNCK født 8.5.1936.

VIII INGRID MARIE MUNCKS børn med VIGGO PEDER JEPSEN 
jvnf.nr.118.

183. BODIL MARIE JEPSEN født 26.12.19?8 i Thisted, cand.mag. 
GIFT: med KRISTIAN NAVE ANDERSEN født 29.1.1925 i Høj

bjerg. Civilingeniør.

1 barn, 8. gener at ion nr. 2 50.'

184. RAGNHILD JOHANNE JEPSEN født 21.1.1931 i Skjoldborg. Sy
uddannet .

185. JOHANNES MUNCK JEPSEN født 20.10.1933 i Vildsund. Land
mand .

186. IDA CHARLOTTE MUNCK JEPSEN født 7.12.1937 i Vildsund.
187. INGRID JONNIE JEPSEN født 14.1.1943 i Nykøbing M.
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IX. OLAF WAAGES børn med ASTA STRANGE HANSEN jvnf .nr. 119.
188. INGA WAAGE født 5.11.1926 i Kbhvn.

GIFT: med HENNING WILCKEN født 4.5.1918 i Buenos Ayres. Civilin
geniør B.1941.

2 børn, 8.generation nr.251-252,

189. MARIA ELISABETH (LØLLER) WAAGE født 9.9.1929 i Kbhvn.
GIFT: med ANDREAS WARMING født 13.2.1926.

X. GEORG WAAGES børn med ANNA KATRINE THERESA GREGERSEN jvnf.nr.121.
190. SUSANNE WAAGE født 10.2.1935 i Odder, stud.mag.

191. BODIL CHARLOTTE WAAGE født 15.8.1936 i Odder. Student.
192. PER WAAGE født 4.5.1940 i Odder. Student.

193. LARS FREDERIK WAAGE født 2.10.1946 i Odder.

XI. HALDOR WAAGES børn med AGNETE GROES-PETERSEN,, jvnf. nr. 122-
194. GEORG HOLGER WAAGE født 19.4.1932 i Himmelev. Landbrugskandidat.

GIFT: med RUTH PILEGAARD født 7.8 .1932 i Karleby.

195 KIRSTEN WAAGE
Sygeplejerske.

født 24 . 9.1933 paa Egegaarden, Kirke Saaby

196. MARIANNE WAAGE født 18 .6.1938 s paa Egegaarden, Kirke Saaby
Student.

197. ERIK WAAGE født 31.5.1943 paa Egegaarden,. Kirke Saaby.

XII ERIK WAAGES børn med HELGA CHARLOTTE KLINDT-JENSEN jvnf .nr. 12 6.
198. NIELS WAAGE født 23.5.1944 i Svendborg.
199. THOMAS WAAGE født 13.2.1946 i Svendborg.
200. OLAF WAAGE født 14.2.1950 i Svendborg.
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XIII JENS MUNCK NATHANAEL NORDENTOFTS bøm med HELGA HJELM SCHMID 
jvnf.nr.129.

201. HELLE JENSDATTER NORDENTOFT født 12.4.1930 i Aarhus
GIFT: med SVEND AAGE NIELSEN født 12.4.1919 i Vildbjerg

Repræsentant.

2 børn, 8.generation nr:253-254.

202. AXEL MUNCK NORDENTOFT født 8.9.1932 paa Frederiksberg, stud.med.
203. KAREN MARGRETHE NORDENTOFT født 9.5.1940 i Aarhus.

XIV BENEDICTE MUNCK NORDENTOFTS bøm med AXEL VICTOR EMANUEL CARLSSOi 
jvnf.nr.131.

204. BJØRG CARLSSON født 14.6.1942 i Thorshavn.

205. INGER CARLSSON født 2.2.1944 i Klaksvig.
206. DAN MARTIN CARLSSON født 8.3.1946 i Thorshavn.
207. HANNE CARLSSON født 12.2.1950 i Kbhvn/Rigshospi talet...

XV MARGRETHE VINCENTIA MUNCK NORDENTOFTS bøm med HERLUF MØLLE 
jvnf.nr.133.

208. BODIL FABRICIUS MØLLER født 23.3.1948
209. HALLA FABRICIUS MØLLER født 5.12.1949.
210. HENRIK FABRICIUS MØLLER født 13.4.1953.

XVI LESLIE STAMPE MUNCKS bøm med ALICE ISABELLA CORDOVA jvnf.nr.139
211. KAREN STAMPE MUNCK født 18.10.1938 i England. Designer.

GIFT: med TIMOTHY JOHN PERIS WILLIAMS født 24.6.1943.
2 børn, 8.generation nr,255-256.

212. JOHN LESLIE STAMPE MUNCK født 2.5.1944 i England.
GIFT: med PAULINE født 4.10.1949.

3 børn, 8.generation nr.256 a-c
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213. CHRISTINA STAMPE MUNCK født 21.9.1945 i England.

1 barn, 8.generation nr.256.d.

214. GERALD ERIC STAMPE MUNCK født 1.5.1948 i England. Død 13.7.1991.

XVII EBBA STAMPE MUNCKS børn med ISRAEL H.FLACHS jvnf.nr.141.
215. ukite FLACHS født 18.3.1945 i Sverige. Lærer, bibliotekar.

GIFT: .7.1972 med TORKIL STEEN NIELSEN født 8.3.1946.
cand.mag. Gymnasielærer.

2 børn, 8.generation nr:257-258.

216. LENE FLACHS født 7.9.1948 i Kbhvn. Praktiserende læge i Kbhvn.
I parforhold med ASGER MEULENGRACHT OLSEN. Biolog cand.mag. Ansat 
i EF' miljøorganisation.
Parforholdet opløst.

2 børn, 8.generation nr:259-260.

217. IDA FLACHS født 21.8.1950 i Kbhvn. cand.mag.
GIFT: 27.11.1987 med SØREN MADSEN født 16.3.1951 i Vindinge, 

cand.mag. Fuldmægtig i ATP.

3 børn, 8.generation nr:261-263;

XVIII HENNING STAMPE MUNCKS børn med DORA MARIE- CHRISTOFFER
SEN jvnf.nr.142.

218. HENRIK MUNCK født 14.10.1948 i Virum, cand.psych. 
GIFT: 27.6.1969 med MAJ-BRITT ASMUSSEN født 1952.

Ægteskabet opløst.

1 barn, 8.generation nr:264.

219. KIRSTEN MUNCK født 29.7.1952 paa Frederiksberg. Lærer ved Rosen
lundskolen i Skovlunde, derefter Bagsværd Lilleskole.
GIFT: 11.3.1981 i Gladsaxe med BO B.HAUCH født 28.2.1954

paa Frederiksberg. cand.mag.datalog.

2 børn, 8.generation.nr : 265-266.

XIX LEIF BERTRAM JANSSONS barn med RENÉE ANDERSSON jvnf.nr.146.
220. EVA RENÉE MERETE JANSSON født 7.10.1955. Salgschef (parfume). 

GIFT: med KENNETH EK født 23.9.1953. Ægteskabet opløst.
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XX BENT KNUD FRANTS HARLANGS børn med INGE MERETE HAUGE 
jvnf.nr.147.

221. CHRISTIAN HARLANG født 2.3.1953 i Kbhvn. cand.jur.197Ç- 
Advokat.
GIFT: 22.10.1985 med BENTE MEYER født 6.1.1956.

cand.jur.1982.1. Datter af Louis B.Meyer og Hanne 
Meyer.

2 børn, 8.generation nr:267-268.

222. NIELS CLEMENT HARLANG født 22.12.1955 i Kbhvn. Ingeniør, 
Kbhvns Teknikum. Elektronik, 1988.1.
I PARFORHOLD med KARIN BYRSTING . Parforholdet opløst 
1990 .

2 børn, 8.generation nr:269.270.

223. CHRISTOFFER F.K.S. HARLANG født 22.4.1958 i Kbhvn. Arki
tekt m.a.a. 1983.11.

224. LENE CHRISTINE DYVEKE HARLANG født 20.5.1960 i Kbhvn.
GIFT: 20.9.1986 med MICHAEL JACOBSEN født 19.8.1958 i 

Kbhvn. Arkitekt m.a.a. 1989.11. Søn af David Ja
cobsen og Kirsten Torstenson.

2 børn, 8.generation nr:271-272.

XXI JØRGEN ROLSTEDS bøm med KARI jvnf .nr. 151.
225. MARIANNE ROLSTED født 19.5.1950

GIFT: med HENRIK HOLST-PETERSEN.
2 børn, 8.generation nr:273-274.

226. BENTE ROLSTED født 11.5.1953.
GIFT: rned LEIF JEPPESEN

2 bøm. 8.generation nr:275-276.
227. KARIN (LØLLER) ROLSTED født 20.5.1955.

GIFT: med ARNE NIELSEN
1 barn, 8.generation nr:277.

228. ELSE BIRGITTE ROLSTED født 12.7.1959.
229. HENRIK ROLSTED født 31.3.1964

230. ERIK MORTEN ROLSTED født 18.4.1968.
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XXII SVEN OLE HERTELS bøm med ULLA-BRITT PERSSON 
jvnf.nr.152.

231. POUL MARTIN HERTEL født 28.2.1959 i Watford, England, 
cand.polit 1989 fra Kbhvns Universitet.
GIFT: 24.10.1987 med CONSTANCE GRAHAM født 5.9.1946 i 

Camden, New Jersey, USA. 1968 BA i biologi fra 
Asbury College, Wilmore, Kentucky. Nuværende stil
ling: oberstløjtnant i det amerikanske forsvar. 
Datter af David Graham og June f.Johnson.

232. LENA BENTE HERTEL født 15.6.1960 i Watford, England. 
Første del humaniora (Fransk) fra Kbhvns Universitet 
1988 .
GIFT: 26.12.1992 med GEORG MARSHALL RICKER født 

25.2.1950 i Des-moins, Iowa USA. Bachelor i Busi
ness og historie fra Pensylvania Universitet, Søn 
af Georg Allen Ricker og Josephine Anne Eklund.

233. LISELOT ULLA HERTEL født 8.1.1963 i Værløse. Korrespon
dent 1985 fra Handelshøjskolen i Kbhvn. B.Sc.i Psykologi 
fra Hull Universitet i England. Ansat i British Council 
i Manchester i England.

234. ROBERTO SVEN HERTEL født 23.2.1965 i Curitiba, Brasili
en. B.Sc.i Psykologi, Sussex University i England. Ansat 
i British Council, London.

(235)
XXIII RUTH NETTERSTRØMS bøm med WILLY ROBERT ALLERUP 
jvnf.nr.154.
236. PETER NIMMO ALLERUP født 8.9.1942 i Nakskov, cand.stat.- 

seniorforsker ved Danmarks pædagogiske Institut.
GIFT: 11.1968 med LISE FREDBERG født 7.8.1947 i Ugerlø 

se. Datter af ejendomshandler Otto Fredberg og 
Valborg Karola Jensen.

2 børn, 8.generation nr:278-279.

237. HENRIK ALLERUP født 2.10.1944 i Nakskov. Befragter.
GIFT: .12.1975 med KIRSTEN ABITZ født 8.10.1943 i Nak

skov. Oversygeplejerske. Datter af hovedbogholder 
ved De Danske Sukkerfabrikker Børge Abitz og Ellen 
Margrethe Hansen.
Gift l.gang med Lars Bjørn.

3 børn, 8.generation nr:280-282
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XXIV HENRIK MUNCK NETTERSTRØMS børn med AGNETE KLINDT 
jvnf.nr.155.
238. ULRIK NETTERSTRØM født 10.11.1953 i 

Kbhvn/Søborg.cand.mag.
GIFT: 1986 med ANNE GRETHE KIRK JENSEN født 10.10.1954. 

Socialraadgiver. Ægteskabet opløst.

2 børn, 8.generation nr:283-284

239. ELISABETH CHARLOTTE (LOTTE) NETTERSTRØM født 12.7.1957 i 
Kbhvn/Søborg. cand.mag.
I PARFORHOLD med PETER SCHROEDER født 20.3.1962. 
cand.mag.

1 barn, 8.generation nr:285.

XXV PREBEN NETTERSTRØMS børn med LISBETH LAPAIN jvnf .nr. 156.
240. INGEBORG ULLA NETTERSTRØM født 30.9.1954 i Kenya, 

cand.mag. forsker, phd.studrende.
I PARFORHOLD med LARS LYNDRUP født 2.11.1953, billed
kunstner. Søn af overlæge Svend Lyndrup og Gertrud Bruun 
de Neergaard. Parforholdet opløst.

1 barn. -8 .generation nr:286.
241. KIRSTEN TORILL NETTERSTRØM født 2.4.1956 i Bjergsted. 

Syerske.

XXVI ULLA NETTERSTRØMS børn med NICOLAJ FREDERIK SEVERIN 
GRUNDTVIG jvnf.nr.157.

242. NICOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG født 11.5.1953 paa 
Frederiksberg. Overassistent i TÈLE Danmark.
I PARFORHOLD med ANEGRETHE ANDERSSON født 13.12.1953 
paa Fyn. Datter af skrædder i Holbæk Ejnar Gustav An
dersson og sygehjælper Mary Laurine Thomsen.

1 barn, 8.generation nr:287.

243 JENS MORTEN GRUNDTVIG født 10.11.1959 i Aalborg. Maskin
tekniker .
GIFT: 25.9.1993 med BIRTE PEDERSEN født 5.8.1965. Kon

torassistent. Datter af Poul Pedersen og 
advokatsekretær Estrid Hansen.

1 barn, 8.generation nr:288.
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XXVII INGE MUNCK ANDERSENS børn med KJELD KLAUS HAUBROE 
jvnf.nr.158.
244 NIELS KASPER MUNCK HAUBROE født 8.10.1953 i Kbhvn. Adop

teret. Døbt i Gentofte kirke 28.11.1954. Sømand, soci
alpædagog .
I PARFORHOLD med
1. LENI JETTE KLIT født 23.6.1952. Veterinærsygeplejer

ske, socialpædagog.
2. ANITA SCHULTZ født 25.7.1964 i Kbhvn/Søborg. Husmo

der. Datter af Steffen Schultz og Annie Olufsen.

I første forhold 2 børn, 8.gen.nr.289-290 
I andet forhold, 1 barn, 8.gen.nr,291.

245. METTE MUNCK HAUBROE født 3.1.1957. Adopteret. Døbt i 
Virum kirke 27.4.1958. Konfirmeret s.st. 2.5.1971. 
Reklarnetegner, Psykoterapeut.
GIFT: 13.12.1985 paa Lyngby Raadhus, bekræftet i Virum 

kirke 7.6.1986 med FLEMMING EINAR RASMUSSEN født
11.1.1953, registreret revisor, cand.merck. Søn af 
revisor h.d.Carl Preben Rasmussen og Lilian Käthe 
Louise Ferdinansen.

1 barn, 8.generation nr:292.

XXVIII METTE MUNCK ANDERSENS bøm med JACQUES RICHARD 
jvnf.nr.159.

246. SOLVEJG LETITIA RICHARD født 1.7.1953 i Ajaccio, Corsi
ca .
GIFT: i Le Mans i Frankrig. Ægteskabet opløst. Ingen 
børn. '

247. OLIVIER AMBROISE RICHARD født 27.10.1956 i Casablanca, 
Marocco. Instrumentmager..
GIFT: med IRIS SCHULTE født 23.7.1955.

6 børn, 8.generation nr:293-298.

XXIX PER MUNCK-ANDERSENS barn med HANNE MARIE WINKEL 
jvnf.nr.160

248. MIKAEL MUNCK-ANDERSEN født 14.1.1970. Adopteret. Over
konstabel. Tekniker.
GIFT: 14.6.1994 med JEANETTE FALNOV født 17.9.1969. Sla

gteruddannet . Datter af Per Rasmussen og Inger 
Marie Falnov. Ægteskabet opløst 1995.

I PARFORHOLD med HELLE BAY født 26.10.1969. Materialist. 
Datter af Gregers Horn og Kirsten Bay.

I første ægteskab, 1 barn, 8.gen.nr.299.
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I. ELSEBIL FALK HANSENS barn med POUL WERNER UDENGAARD jvnf .nr. 162.
249. MERETE UDENGAARD født 18.12.1953 i Næstved.

II. BODIL MARIE JEPSENS barn med KRISTIAN NAVE ANDERSEN jvnf .nr. 183.
250. MIMI NAVE ANDERSEN født 29.7.1955 i Stockholm.

III. INGA WAAGES bøm med HENNING WILKEN jvnf.nr.188.
251. EVA WILKEN født 28.10.1954 i Aarhus.

252. INGER WILKEN født 12.4.1956 i Aarhus.

IV. HELLE JENSDATTER NORDENTOFTS bøm med SVEND AAGE NIELSE 
jvnf.nr.201.

253. JENS CHRISTIAN LUNDTOFT NIELSEN født 13.10.1948 i Kbhvn.

254. IBEN LUNDTOFT NIELSEN født 12.5.1956 i Gentofte.

V. KAREN MUNCKS BØRN med TIMOTHY JOHN PERIS WILLIAMS jvnf .nr. 211
255. KRISTINA LOUISE PERIS WILLIAMS født 15.12.197

256. BRYONY ALICE PERRIS WILLIAMS født 13.1.1974 

V.A. JOHN LESLIE STAMPE MUNCKS bøm med PAULINE jvnf.nr.212.
256.a.MAX DORRANCE MUNCK født 22.3.1980.
256.b.CHARLOTTE ISOBEL MUNCK født 4.3.1982.
256.C.RUPERT JOHN MUNCK født 28.1.1984.
V. C. CHRISTINA STAMPE MUNCKS barn, jvnf.nr.213.
256. d.SIMON MUNCK, født 23.9.1965.
VI. JETTE FLACHS bøm med TORKIL STEN NIELSEN jvnf.nr.215.
257. ANNE FLACHS NIELSEN født 16.3.1975.
258. METTE FLACHS NIELSEN født 8.4.1977
VII. LENE FLACHS bøm med ASGER MEULENGRACHT OLSEN jvnf.nr.216.
259. ESBEN MEULENGRAHCT FLACHS født 6.9.1978 i Kbhvn.
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260. JULIE MEULENGRACHT FLACHS født 31.5.1982.
VIII IDA FLACHS børn med SØREN LYNGSAA MADSEN jvnf,nr 217
261. JANUS FLACHS-MADSEN født 21.11.1979 i Kbhvn.

262. MAJA FLACHS-MADSEN født 8.7.1982 i Kbhvn/Hvidovre.

263. PELLE FLACHS-MADSEN født 24.7.1985 i Usserød.
IX. HENRIK MUNCKS bam med MAJ-BRITT ASMUSSEN jvnf .nr.218.
264. FRANCISKA MUNCK født 10.12.1969 i Kbhvn.

GIFT: 19.9.1992 i Oslo med TROND BREDESEN født 29.1.1960 i Oslo. 
Lensmannsbetjent i Lørenskog ved Oslo.

X. KIRSTEN MUNCKS bøm med BO B HAUCH jvnf.nr.219.
265. NANNA MUNCK født 7.2.1983 i Aarhus, adopteret.

266. LAURA MUNCK født 11.1.1986 i Nykøbing F. adopteret.

XI. CHRISTIAN HARLANGS bøm med BENTE MEYER jvnf.nr.221.
267. ROSE HARLANG MEYER født 3.6.1989 i Gentofte. .

268. ADAM HARLANG MEYER født 22.10.1991 i Gentofte.

XII. NIELS CLEMENT HARLANGS bøm med KARIN BYRSTING jvnf.nr.222.
269. TOBIAS C.B.HARLANG født 21.6.1984 i Kbhvn/Hvidovre.
270. CLARA M.B.HARLANG født 10.1.1987xi Kbhvn/Hvidovre.

XIII LENE CHRISTINE DYVEKE HARLANGS bøm med MICHAEL JACOB
SEN, jvnf .nr.224.

271. DAVID OSCAR HARLANG født 14.12.1989 i Kbhvn.

272. FABIAN AUGUST CLEMENT HARLANG født 12.7.1992 i Kbhvn.

XIV MARIANNE ROLSTEDS bøm med HENRIK HOLST-PEDERSEN jvnf .nr. 225.
273. EMIL hOLST-PEDERSEN født 11.9.1979
274. ULRIK HOLST-PEDERSEN født 20.12.1981
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XV BENTE ROLSTEDS børn med LEIF JEPPESEN jvnf.nr.226.
275. THOMAS JEPPESEN født 25.6.1975.
276 RASMUS JEPPESEN født 18.3.1978.
XVI KARIN ROLSTEDS barn med ARNE NIELSEN, jvnf .nr.227
277. LARS ROLSTED NIELSEN født 28.10.1981
XVII PETER NIMMO ALLERUPS bøm med LISE FREDBERG, jvnf.nr.236.
278. JESPER NIMMO ALLERUP født 9.12.1972 paa Frederiksberg, stw 

polit.

279. CAMILLA NADJA ALLERUP født 19.8.1975 paa Frederiksberg.
Student 1994.

XVIII HENRIK ALLERUPS bøm med KIRSTEN ABITZ jvnf .nr. 237.
280. LARS BO ALLERUP født 15.6.1964 i Herlev. Adopteret. 

Befragter.

281. SANNE IRENE BJØRN ALLERUP født 10.4.1967 i Herlev. Adop
teret. Producer.

282. CHRISTINE ANNETTE ALLERUP født 2.12.1979 i Søborg.

XIX ULRIK NETTERSTRØMS bøm med ANNA GRETHE KIRK JENSEN jvnf .nr. 238.
283. MARIE KIRK NETTERSTRØM født 8.3.1986.
284 .MADS KIRK NETTERSTRØM født 5.9.1989

XX LOTTE NETTERSTRØMS barn med PETER SCHROEDER jvnf.nr.239.
285. JULIE SCHROEDER født 22.10.1991

XXI INGEBORG ULLA NETTERSTRØMS barn med LARS LYNDRUP jvnf.nr.240.
286. KASPER LY NETTERSTRØM født 23.3.1984.

XXII NICOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIGS barn med ANEGRETHE ANDERSSO: 
jvnf.nr.242.

287. FREDERIK MATHIAS GRUNDTVIG født 24.2.1992.
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XXIII JENS MORTEN GRUNDTVIGS bam med BIRTE PEDERSEN jvnf .nr. 243.2
288. IBEN CHRISTINE GRUNDTVIG født 20.3.1994 i Roskilde

XXIV NIELS KASPER MUNCK HAUBROES bøm med LENI JETTE KLIT jvnf .nr. 244.
289. NADJA KLIT HAUBROE født 31.12.1975 i Virum. Døbt i Virum kirke 

18.4.1976. Konfirmeret i Lundtofte kirke 19.5.1990. Kontoruddan
net .

290. STINA RIE KLIT HAUBROE født 12.11.1977 i Virum. Døbt i Virum 
kirke 26.3.1978. Konfirmeret i Lundtofte kirke 28.5.1992. 
Studerende.

XXV NIELS KASPER MUNCK HAUBROES barn med ANITA SCHULTZ jvnf .nr. 244.
291. PAW OLE SCHULTZ HAUBROE født 2.10.1993 i Virum. Døbt i Sorgenfri 

kirke 28.4.1994.

XXVI METTE MUNCK HAUBROES barn med FLEMMING EINAR RASMUSSEN 
jvmf .nr.245.

292. MATHILDE HAUBROE RASMUSSEN født 29.11.1985 i Virum. 
Døbt i Virum kirke 6.4.1986.

XXVII OLIVIER RICHARDS bøm med IRIS SCHULTE jvnf.nr.247.
293. ELIA RICHARD født 29.2.1976
294. MARTIN RICHARD født 14.5.1983
295. CELESTE RICHARD født 2.5.1985
296. STEPHEN RICHARD født 24.5.1987
297. JOANNA RICHARD født 22.9.1989

298. MICHAEL RICHARD født 21.11.1991

XXVIII MIKAEL MUNCK-ANDERSENS barn med JEANETTE FALNOV jvnf .nr. 248.
299. KATHRINE FALNOV MUNCK-ANDERSEN født 19.3.1994 i Helsingør.
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NOTER

Livsforløb og fotos.

Nr. 1. Vedr. Gerhard Hansen Munck, 2.generation nr. 2. 
Ansøgning til Københavns Universitet.

Nr. 2. Vedr. Frederik Ludvig Christian Munck, 2.generation nr. 
Ansøgning til Københavns Universitet.

4

Nr. 3. Vedr. Frederik Ludvig Christian Munck, 2.generation nr. 
Oplysninger fra Raklev skole.

4.

Nr. 4. Vedr. Kirstine Charlotte Caroline Adolphine Munck,f.Valeur.
3.generation nr. 14. Beretning om Stine.

Nr. 5. Vedr. Carl Christian Anton Munck og Stine. 3.generation 
nr. 14. Billeder af Anton og Stine og deres 4 sønner.

Nr. 6. Vedr. Gerhard Janus Munck. 4.generation nr. 44. 
Livsforløb og fotos.

Nr. 7 . Vedr.Christian Elis Anton Munck. 4.generation nr. 45. 
Livsforløb og fotos.

Nr. 8. Vedr. Frits Ludvig Christian Munck. 4.generation nr. 46 
Livsforløb og fotos.

•

Nr. 9. Vedr. Henrik Conrad Casper Stampe Munck.4.generation nr .47.



Note 1.
NOTER

Vedr. GERHARD HANSEN MUNCK, 2.generation nr.2.

Gerhard studerede teologi ved Københavns universitet. I marts 
1796 har han ønsket at indstille sig til den afsluttende ek
samen. For at opnaa tilladelse hertil, indsendte han en an
søgning til professorerne ved fakultetet.
Denne ansøgning er affattet paa latin, og findes bevaret i en 
afskrift, der antagelig er foretaget 50-100 aar senere.
Oversættelsen er foretaget i december 1958 af lektor Erik 
Langer.

"Høj stærværdige og højtudmærkede professorer ved det te
ologiske fakultet i København.

Da det, højtudmærkede professorer, paabydes dem, som ønsker 
at underkaste sig en offentlig eksamen, at deres navne i 
overensstemmelse med kongelig anordning forelægges Eder, vil 
jeg, Gerhard Munck, som netop nu nærer ønske derom, i lydig
hed mod det kongelige bud nu skride til at gøre dette.

Jeg er født aar 1773 i Fredericia, søn af Johannes Munck, 
tidligere hospitalsforstander i Fredericia, nu afgaaet ved 
døden. Min første undervisning "inddrak" jeg i skolen i Fre
dericia, hvorfra jeg under rektor Jørgensens auspicier blev 
dimitteret og søgte til universitetet aar 1791.

Ved examen artium opnaaede jeg karakteren "ikke urosværdig". 
Ved den filologisk-filosofiske examen fik jeg det følgende 
aar samme karakter. Nu "omgjorder jeg mig" til den teologi
ske examen, holdt oppe af haabet om Eders sædvanlige velvil
je.

Lad det være mig tilladt at anmelde 4.bog af salmerne og de 
første 14 kapitler af Esajas, med hensyn til hvis fortolkning 
jeg har adspurgt S.Hornemanns forelæsninger. Jeg har taget 
mig tid til at deltage i den berømte dr.Moldenhawers examina- 
torier og repetitorier over dogmatisk teologi
og etik. Samtidig har jeg lagt vægt paa den naturlige teolo

gi under ledelse af den berømte dr.Münter. I min tilegnelse 
af exegesen over det nye testamente og i de øvrige dele af 
den teologiske videnskab har jeg gjort mig umage, støttet af 
Eders forlæsninger, højtudmærkede professorer.

Til slut anbefaler jeg mig stærkt til Eders sædvanlige gunst.

Eders underdanigste
København d.5.marts 1796 Gerhard Munck.



Note 2.
NOTER

Vedr, FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK, 2.generation nr.4.

Fr.Ludvig Munck studerede teologi ved Københavns universitet. 
I august 1804 har han ønsket at indstille sig til den afslut
tende eksamen. For at opnaa tilladelse hertil, indsendte han 
en ansøgning til professorerne ved fakultetet.
Denne ansøgning er affattet paa latin, og findes bevaret i en 
afskrift, der antagelig er foretaget 50-100 aar senere.
Oversættelsen er foretaget i december 1958 af lektor Erik 
Langer.

"Høj tærværdige, højlærde, høj tberømte professorer ved det 
teologiske fakultet.

Jeg er født aar 1782 i Fredericia i Ribe stift, hvor min fa
der Johannes Munck, tidligere hospitalsforstander, døde for 
nu 20 aar siden.

Efter at jeg i mit mødrene hjem havde øst det første grundlag 
i religion og humaniora, droges jeg fra det lave til det hø
jere, adlydende hvilket min højtelskede moder Anna derfor 
overgav mig til den høj stærværdige dr.phil.Jørgensens omsorg, 
under hvis auspiciis jeg gennem 6 aar i den grad kastede mig 
over studierne, at jeg efter bestaaet examen artium, som jeg 
bestod i København med "Rosværdig", i aaret 1799 blev ind
skrevet blandt de akademiske borgeres tal.

I det følgende aar bestod jeg den filosofiske og filologiske 
examen med "Rosværdig" og hædret med offentlig ros. Da dette 
var fuldført, har jeg studeret teologi med den største iver, 
hjulpet og støttet af Eders forlæsninger, som jeg har haft 
stor gavn af at følge. - Jeg har lagt vægt paa tolkningen af 
Salmernes 3.bog. -
Med den ærbødighed som er rimelig, beder jeg indstændigt om, 
at I vil give mig adgang til at underkaste mig prøven.

Eders navnes (d.e.Eders Højheders) ydmygste tjener.

Frederik Ludvig Christian Munck

København d.29.august 1804.



Note 3.

NOTER

Vedr. FREDERIK LUDVIG CHRISTIAN MUNCK, 2.gen.nr.4.

Om pastor Frederik Ludvig Chr.Muncks liv vides kun lidt udover de of
ficielle oplysninger om ansættelsesforhold, giftermaal o.lign.
Der findes imidlertid et brev, skrevet længe efter hans død i 1850, af 
lærer i Raklev A.C.Andersen til driftsinspektør paa Carlsberg GERHARD 
JANUS MUNCK (1848-1919), barnebarn af pastor Gerhard Munck i Hammelev, 
der har søgt oplysning om sin farfars broder.
Lærer Andersen har søgt oplysning hos to ældre damer i sognet, der 
huskede deres præst.

Raklev Skole d.26.3.1919

"Som Svar paa Deres Forespørgsel kan jeg give følgende Oplysninger, 
on Pastor Munck, Præst her i Raklev 1839-1850, Oplysningerne for stør
ste Delen fra et Par ældre Damer, Døtre af daværende Lærer Møller i 
Raklev.
Pastor Munck var en høj velproportioneret Mand med skinnende sølvhvidt 
Haar. Han var overordentlig bestemt og præcis. En af de ældre Damer, 
dengang en Pige paa 6-7 Aar, maatte hver Søndag Morgen gaa hen til 
Præsten og spørge, hvad Klokken var, for at hendes Fader, Læreren og 
Kirkesangeren, kunde være præcis i Kirken.

Dengang laa Præstegaarden 3-400 m.fra Kirken. Pastor Munck kørte hver 
Søndag Morgen til Kirke i Wienervogn. Naar han traadte ind i Kirken, 
plejede han at rømme sig, saa Menigheden for op med et Sæt.
Som Prædikant var han en Dygtighed, der samlede en stor Menighed. Han 
havde en smuk Stemme og messede overordentlig smukt.

Han kunde dog ikke altid forliges med Befolkningen, hvorfor han heller 
ikke vilde begraves paa Raklev Kirkegaard, men ligger begravet paa 
Kalundborg Kirkegaard.
At han i sin Ungdom havde været Kavalleriofficer, kunde selfølgelig 
ses paa hele hans Fremtræden (rank, maaske lidt brysk)"

Brevet slutter med oplysninger om ansættelsesforhold, som allerede 
kendte.

Dette om personen meget oplysende brev, viser datidens embedsmand 
blandt præstestanden. Den i embedets pligter baade dygtige og samvit
tighedsfulde mand, der dog i sit personlige forhold til menigheden 
lagde en passende afstand.
Oplysningen om pastor Muncks fortid som rytterofficer har ikke kunnet 
bekræftes. I "Hirsch: Danske og Norske Officerer indtil 1814" findes 
han ikke. Denne fortegnelse omfatter dog kun de faste officerer. Mest 
sandsynligt er det derfor, at Munck, der fik sin første ansættelse som 
kapellan 1811, d.v.s. under krigen med England 1807-14, har deltaget i 
den bevogtning af kysterne, der udførtes af hæren og 1åndeværnet. Som 
saa mange andre unge mænd har han antagelig meldt sig som frivillig, 
og da han var en uddannet mand, er han blevet midlertidig løjtnant i 
et rytterregiment. En position som han tilsyneladende aldrig kunne 
glemme.
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ote 4.

BERETNING OM STINE MUNCK

Kirstine Charlotte Caroline Adolphine Munck, f. Valeur. Født den 
24.april 1817 i Vadum, død den 5.marts 1892 i København.

Denne beretning om Stine er stykket sammen af over loo efterladte 
breve, de fleste fra Stine til sønnen Henrik, som var telegrafist 
i Store Nordiske Telegrafselskab først i Odessa i Rusland senere 
i Nystad i Finland og forskellige steder i Kina og sidst i Gøte
borg. Desuden har Stine ført dagbog på en del af sin bryllupsrejse.

Stines forældre: Christen Valeur.f.23. juli 177o i Ålborg, sogne
præst for Karleby og Voldby. Christen Valeur var gift 2 gange.
1. gang med Kristine Rafn f. 4.august 1773, død 18. juni 1814 
efterladende 5 børn på 17, 15, 14 og tvillinger på lo år.
Året efter, den 22. september 1815 gifter han sig 2. gang med 
Elisabeth Magdalene Møller f. 28. august 1787, og hun bliver 
mor til Stine.
Elisabeth gik ind til sin gerning som præstekone 28 år gi..Christen 
var da 45 og havde allerede 5 børn. 1 1/2 år efter blev Stine 
født. I 1818 og 1819 blev yderligere 2 børn født, men de døde 
begge som spæde, så det blev "kun" de 6 børn og ikke mindst 
præsten, som Elisabeth fik ansvaret for.
Præsterne på egnen, Valeur i Karleby, Blicher i Spentrup og 
Munck i Hammelev havde ikke det bedste omdømme i deres præsteger
ning. Flere beretninger fortæller om deres "våde" sammenkomster 
og hvor de kun takket være deres heste nåede hjem til deres 
rette præstegård. Præstekonerne havde nok at gøre med at klare 
det hjemlige, få pengene til at slå til, og med at opdrage de 
store børneflokke.
Da Stine var 19 år gi. døde faderen, moderen var 49 år gi., 
og hvad gør en 49 årig enke i 1836, hun flytter ind til et af 
sine gifte børn(stedbørn) i Ålborg og Stine flytter med, hvis 
hun da ikke allerede er der for at hjælpe i husholdningen.
I juli 1829 var en af Stines halvbrødre, Christian Verner Valeur 
blevet gift med et af de 12 børn fra Hammelev præstegård og 
på et eller andet tidspunkt er Stine blevet forlovet med den 
yngste af drengene derfra Carl Christian Anton Munck f. 31.oktober 
1816. Anton var som 14-15 årig kommet ud at sejle som kokkedreng, 
angivelig fordi han var lidt vanskelig at styre. Efterhånden kom 
han dog selv til at styre skibe, og i marts 1847 skriver han 
til Stine, som da var hos halvbroderen købmand Casper Conrad 
Valeur i Ålborg, at han har haft heldet med sig, idet han har 
bjerget et skib, som var gået på grund et sted ud for den syd
amerikanske kyst. Han havde fået en så god bjergeløn, at han var 
blevet medejer af skibet og nu synes han, at de skal gifte sig.
Den 28. maj 1847 bliver Stine og Anton så gift, og de har planlagt, 
at Stine skal sejle med på Antons næste rejse til Buenos Ayres 
på bryllupsrejse.
Den 3.juni 1847 forlader Stine sammen med Anton, sin elskede moder 
og Ålborg for at rejse til Altona, hvor skibet "Estovan" skal



2

klargøres til rejsen til Sydamerika.
Først sejler de til København, hvor de bor hos familie og hvor 
der gøres visitter hos bade den Munck'ske og den Valeur'ske 
familie, og hvor der også bliver tid til at komme i Tivoli og 
på skovtur.
Anton rejser 3 dage før Stine til Altona, da han bl.a. skal 
finde et sted hvor de kan bo, indtil skibet er klar til afrejse.
lo.juni 1847 følger Frits Munck (en af Antons brødre) Stine til 
Altona. De rejser med Dampskibet''Copenhagen" til Kiel og derfra 
med Dampvognen til Altona, hvor Anton henter dem.
Anton har lejet 2 værelser i et smukt hus ned til Elben, og Stine 
skriver i dagbogen, at hun er glad overrasket over, at hendes 
soveværelse var prydet med friske blomster,"Roser og Forglem 
migei, men de mindede mig om mine kjære Blomster jeg havde 
forladt". Man fornemmer også Stines sorg over at have forladt 
sin højt elskede moder :"Hvilket Baand kan tænkes ømmere end 
imellem Moder og Datter, hun som ene har levet og virket for 
sit Barn".
Stine gør sig mange tanker, medens hun går her på dette fremmede 
sted - ensom, medens Anton har nok at gøre med at få fragt og 
andet bragt i orden, inden de kan afsejle. Hun føler, at Anton 
forsømmer hende og han er ikke så fast i sine beslutninger, 
som hun kunne ønske.
Stines sindsstemning svinger meget. Den ene dag føler hun sig 
virkelig svigtet, da Anton er gået ud sammen med nogle venner 
og kommer hjem beruset og blødende fra et sår i ansigtet.
Den næste dag udtrykker hun dog sin taknemmelighed over at 
han ellers er så god og opmærksom mod hende.
Endelig fik Stine lov til at komme med om bord på "Estovan" 
for at se sit nye hjem. Hun synes meget godt om det, men alt 
var endnu i uorden, da kahytten skulle gøres mere luftig og 
rummelig. Kokken på "Estovan" fortjener også at bemærkes :"han 
er sort og glinsende af fedt, men saa godmodig ud, saa synet 
af ham ingenlunde er saa ubehagelig som jeg troede".
Der er også nogle udførlige beskrivelser af udflugter og af 
en teatertur, og de træffer bekendte fra Ålborg.
Den 16.juni tager de afsked med Frits, som må tilbage til 
København, og det volder igen sorg, at der nu vil gå lang tid 
inden de træffer nogen af familien.
Den 29. juni 1847 oprandt så dagen hvor "Estovan" skulle afsejle 
fra Altona. Stine blev fulgt ombord af familien, de havde boet 
hos, de sejlede med i et par timer ned ad Elben i "det skjønnes
te Vejr" og roede derpå tilbage. Stine havde brød med og havde 
bestilt "Caffe hos den sorte".
I Hamburg lå skibet for anker og Stine kom en tur med ind til 
staden. Så kom de igen ombord på "Estovan" og Stine skriver: 
"I vort lille sovegemak er smukt hyggeligt og godt og jeg skal 
nu ret glæde mig over min elskede Antons godhed og om Gud vil 
bevare os kan vi jo her leve som i et Paradis, jeg føler mig 
lykkelig ved at have ham hos mig uden at føres bort med sværmen 
her ser jeg ham som den kløgtige venlige Mand til hvis ord 
"Estovan"s Mandskab lytter med opmærksomhed".
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Den l.juli om morgenen var skibet forbi "Glychstadt", det be
gyndte nu at blæse stærkt. Kl. lo kastede de anker for at Anton 
kunne komme i land en sidste gang for at købe kød og foder til 
hønsene som de havde om bord. (Det var altså sådan de skaffede 
sig friskt kød i 1847).
Nu gik der næsten 4 uger før Stine igen skriver i dagbogen. Hun 
beskriver mellemtiden :"min uheldige Tiid i det mindste hvad Syg
dom angaaer Brystet har i forening med Hovedet mest været Lidende, 
men hvor har min eiegode Anton ikke været Omhyggelig og God imod 
mig" .
Så får vi ikke mere at vide om den bryllupsrejse, heller ikke 
om hvor lang tid den varede, men vi ved at Stine og Anton efter 
hjemkomsten bosatte sig i Ålborg.
En svær tid fulgte for familien. Anton havde ikke let ved at 
få et passende arbejde i land. Forskellige projekter forsøgtes, 
men ingen af dem var særlig frugtbringende.
Ifg. korrespondance mellem familiemedlemmer egnede Anton sig 
ikke til at arbejde i land. I et brev til Stine skriver halvbro
deren Jens Glerup den 24/8 1851:" Jetsmark (Antons svoger) mente 
Munck burde hverken have Penge eller Skib eller Eiendom, men 
alt hvad han eiede skulde gjøres i Penge og overgives dig til 
at gjøres frugtbringende. Munck skulle derefter vedblive som 
Skipper", og Jens Glerup tilføjer:" Det er nemt sagt, men det 
er ei saa nemt gjort, naar vi tænker os den selvstændige Munck".
At det fortsat står sløjt til i 1853 vidner en hilsen til Stines 
36.års fødselsdag fra Antons mor:

En lille skjærv fra venlig Haand 
Du her med godhed vil modtage 
min Gave er jo som min Aand 
de begge staar en deel tilbage 
men Villien er af de bedste 
min sag maa tale hos min Neste 
tilsidst - Gud signe hver en dag 
du har paa Jord endnu tilbage 
for Mand og Børn en vigtig Sag 
at glæde maa sit Sæde tage 
i Eders Hjem - Gud høre mig!
Da vil saa mange fryde Sig.

fra din hengivne Svigermoder
Henriette Munck.

Anton og Stine havde på dette tidspunkt 3 drenge. Gerhard Janus 
f. 13.lo.1848, Christian Elis Anton f. 27.o9.185o og Frits Ludvig 
f. o9.01.1853.
Anton ejer i 1853 Teglværket "Godthaab" og har part i Briggen 
Rose, men han har måttet tage lån i dem begge og har ikke umiddel
bart midler til at indløse vekslerne med. Det fremgår af et brev, 
at Anton ikke har ført et helt sobert liv, men at han nu skulle 
have søgt hjælp herfor, (formentlig har han drukket for meget).
Han er nu kommet til den erkendelse, at han må afhænde Teglværket 
og få et lille fartøj til at "fare paa England og Østersøen med".
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Det er ikke så let at sælge Teglværket. Familien indskrænker 
og flytter til en mindre lejlighed i Maren Thurisgade hvor deres 
4.barn, igen en søn, Henrik Conrad Casper Stampe Munck den 15. 
maj 1855 ser dagens lys. Familien er på fallitens rand. Jetsmark 
formaner Anton til at få en kommisær til at styre boet for dog 
at få lidt penge ud af Antons forehavender, hvis det er muligt, 
og han anser det for nødvendigt, at Anton indtil videre går til 
søs.
Teglværket bliver solgt pr. 1.3.1856 , men i stedet for at betale 
af på sin gæld køber Anton igen et skib og må nu hutle sig igennem, 
som hans søn Henrik senere skriver i sine erindringer.
Vi har 5 breve fra Anton til Stine fra 1857. De bærer alle præg 
af store problemer med at få fragt og dermed penge nok til både 
at betale af på gælden og til at forsørge familien. At det virke
lig står grelt til vidner 2 breve om, begge af 18.2.1858 fra 
Stines svigermor Henriette og Antons søster Marie Jetsmark. De 
sender begge hver 25 Rigsdaler til afhjælpning af den værste 
nød og Marie lover at sende yderligere 25 i næste måned.
Den 5.5.1858 skriver Anton til Stine fra København, hvor han 
ligger med sit skib uden at kunne få fragt. Han er fortvivlet 
over ikke at kunne forsørge sin familie, og han tør ikke komme 
hjem til Ålborg som sagerne står.
I løbet af foråret eller sommeren 1858 beslutter Stine sig derfor 
til at forlade Ålborg og rejse til København. Hun bor i starten 
hos Jetsmarks på Vesterbro, men får så en lejlighed på hjørnet 
af GI. Kongevej og Bylovsvej. Stine syr modepynt for at hjælpe 
på økonomien, men da Anton fortsat har svært ved at tjene penge 
er dette dog ikke nok til at forsørge familien, så hun beslutter 
sig til at få en stor lejlighed og så starte et pensionat, hvilket 
bliver familiens redning.
Det yngste af børnene, Henrik, bliver omkring I860-6I sendt over 
til en onkel i Vestervig. Henrik har været svagelig fra fødslen 
og trænger til at komme på landet, Stines arbejde med pensionatet 
har nok ikke levnet hende meget tid til særlig omsorg for et 
svageligt barn.
Anton har nu fået arbejde som lods og sejler mest på Østersøen.
I 1864 kommer Henrik tilbage til familien i København. På dette 
tidspunkt er den ældste, Gerhard, discipel på Løve Apoteket i 
Randers og den næstældste, Christian, er i købmandslære i Stege, 
så dette har nok været medvirkende til, at Stine har ønsket at 
få Henrik hjem.
I 187o bor familien i Studiestræde nr. 14, forhuset l.og 2. sal. 
Af folketællingsskemaet fremgår, at Anton også er tilmeldt her. 
Han er anført som "Skibsfører lods". Stine "holder Logi og Be
tjening for Pengtionærer". Endvidere er anført Gerhard, som nu 
er assistent hos Stadskonduktøren og Henrik som er lærling. Des
uden er opført en husjomfru, 2 tjenestepiger og 11 pensionærer 
alle med navns nævnelse.
Nu ser det ud til at familien klarer sig økonomisk. Anton sender 
jævnligt penge hjem, der er ikke mangel på pensionærer og søn
nerne har arbejde.
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Det sidste brev vi har fra Anton til Stine er dateret 18.april 
1877. På dette tidspunkt har han det ikke godt helbredsmæssigt, 
han er meget plaget af gigt. Den 11.2.1878 dør Anton, og Stine 
må fraflytte boligen i Studiestræde. Hun får en ny på Nørrevold 
og fortsætter der med sit pensionat.
Fra en gang i 1878 er Henrik udstationeret som telegrafist i 
Odessa. Stine var en stor brevskriver og 73 af de breve hun sendte 
til Henrik, har Henrik bevaret i sine gemmer, og de er gået i 
arv til hans børn og børnebørn. Derfor kan vi nu se, hvordan 
Stine levede sine sidste år og hvordan hun opfattede livet i 
København indtil 1892, hvor hun døde den 5. marts.
I de fleste af brevene til Henrik bebrejder hun ham, at han skriver 
for sjældent til hende. Hun er bekymret over hans "gruelige 
Taushed". Ret hurtigt bliver Henrik forlovet med en pige fra 
Odessa, også dette bekymrer, og Stine funderer over sit eget 
liv og skriver bl.a. på sin egen 32 års bryllupsdag:" Det er 
i dag 32 aar siden at din Moder var Brud da syntes jeg Alt smilede 
venligt til mig, men jeg har havt flere prøvelser, men mange 
af dem ere jo udadskillige fra livet! men jeg havde dog ikke 
troet at jeg efter saa langt et tidsrum skulle være Fattig uden 
at eie een Øre fast at leve af og naar Kraften til arbejde er 
brudt da er det nedslaaende og man tænker ikke fremad med synder
lig Glæde".
Udover sine bekymringer for Henrik og de andre sønner og sine 
egne helbredsmæssige problemer fortæller Stine også løst og fast 
om begivenhederne i datidens København.
Hun har været på den store Industriudstilling, og "moret sig 
Overordentlig", hun fortæller om "den Stads" der har været i 
anledning af Øhlenschlægers loo års fødselsdag.
I juni 188o var Stine på en uges ferie hos halvbroderen Jens 
Glerup i Fredericia hun beretter til Henrik, efter hjemkomsten 
til København:" her er passeret saa meget i de 8 dage jeg har 
været borte at man næsten forbauses 7 Selvmord og 2 Grosserer 
har været ved at slaaes paa Touren til Klampenborg og en Frøken 
Hude oprindelig Student har skudt Doktor Leerbech 3 Revolverskud 
i Læderstræde dog uden at saare ham dødeligt begge blev Arreste
rede og han har allerede hængt sig i sine Seler endnu er Grunden 
ikke ganske Klaret".
I september 188o fortæller Stine, at Gerhard endelig er blevet 
gift med Nicoline Østrup efter 7 års forlovelse. Brylluppet blev 
holdt hos Stine i pensionatet - de var 3o personer og fik 4 retter 
mad og 4 slags vin, men vinen måtte Gerhard selv betale. Stine 
remser alle bryllupsgaverne op.
Til Henrik har Stine afsendt penge, som han har anmodet om som 
lån, da han ikke havde kunnet betale alt, hvad han havde indkøbt 
til sin bolig. I mange breve beder hun om, at han nu får tilbage
betalt sit lån, da hun selv har måttet låne pengene af andre 
og ikke kan betale tilbage, pensionatet går ikke altid lige godt, 
det kan være svært at få nye pensionærer når nogle er rejst.
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I brev i januar 1881 fortæller Stine, at hun er blevet opsagt 
og nu skal ud at finde en ny bolig for sig og sine pensionærer. 
I næste brev fortæller Stine, at hun har fået en anden lejlighed 
ligeoverfor hvor hun nu bor, men desværre til en højere leje. 
Alle pensionærerne flytter med og betaler næsten det mere som 
lejligheden koster. Lidt litterær sladder kommer der også med 
i dette brev:" Hvad siger du om den Maade som Bjørnstjerne optræ
der paa i America, man harmes over ham den Humbugs Cavaleer,- 
Hvad der for nærværende Tid meget omtales er Haabløse Slægter 
af Herman Bang, som er af Cultusministeriet sat under Tiltale 
fordi den er saa Raa grov og utugtig".
lo.maj 1881 skriver Stine fra Nørrefarimagsgade, hvortil hun 
nu er flyttet. Hun har nu endelig fået resten af de penge, hun 
i sin tid lånte Henrik.
Fra oktober 1881 til oktober 1884 er der ingen breve, men nu 
er Henrik i Shanghaj i Kina.
12. oktober 1884 skriver Stine:-til:.Henrik/.og.beretter om den ulykke 
der er overgået København ved Christiansbords brand 8 dage før: 
" det begyndte at brænde om Eftermiddagen og vi saa Luerne langt 
op over Frue Kirke alle Mennesker var på Benene, men folk var 
alle Rolige og ingen Pøbel hørtes, det skal have været et ophøjet 
Skuespil at være vidne til, jeg formelig Løb med Sophie (en af 
tjenestepigerne) under Armen ned til Amagertorv men der blev 
Ildregnen saa stærk at jeg fandt det raadeligst at den Gamle 
gik hjem, mange hjalp af alle Samfundsklasser til at redde Tor- 
valdsens Museum".
Frits er i mellemtiden blevet gift med Emilie Christensen, Stines 
husjomfru igennem mange år, de havde været hemmeligt forlovede 
længe. Christian planlægger også sit bryllup, som skal foregå 
i Sverige, da han er forlovet med en svensk pige Clara Enestrøm.
7. april 1885 skriver Stine, at det er 1/2 år siden hun sidst 
har hørt fra Henrik. Hun fortæller at een af Henriks gode venner 
Neergaard er flyttet ned i Frits'gamle værelse. Egentlig noget 
interessant at fortælle har Stine ikke siger hun, men længere 
henne i brevet kommer der alligevel noget:" her er forresten 
Uro i alting herhjemme Rigsdagsmændene skjændes altid, den er
nu hjemsendt, Venstre siger Nei til alting og der er ngjigjen en 
Provitorisk Finantslov jeg befatter mig saa lidt med Politik, 
men man kan jo ikke undgaa at høre og ofte læse". "Oppotition 
i alle Retninger. Skræddere Skomagere og Sosialister vil til 
Roret".
I et brev af 25.oktober 1886 fortæller Stine, at hun har ladet 
sig overtale til at forlade pensionatet, og flytte til en mindre 
lejlighed, men hun er ked af, at det så bliver sønnerne der må 
underholde hende, men måske kan hun bedre få et par legater når 
hun ikke har så stort et pensionat.
8. februar 1887 fortæller Stine, at hun har fået en lejlighed
på Dosseringen nr. 3o. Emilie Formann, som i mange år har været 
hos Stine, flytter med. Lejligheden er på 5 værelser, så der 
bliver 3 til at leje ud. Flytningen skal ske til april flyttedag, 
som er den 21..
3.maj skriver Stine igen. Hun er vemodig ved at opløse pensiona
tet og at måtte skilles fra mange af de mennesker, som hun i 
så mange år har levet sammen med.Hun må også afhænde en hel del 
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møbler. Et Mahognibord på fod, som Henrik altid har ønsket sig, 
staar nu hos broderen Frits til Henrik en gang selv kan få det. 
(dette bord er bevaret i familien, og står nu på Nørre Wosborg)
3 maj 1887 skriver Stine første gang fra sin nye lejlighed, og 
hun er rigtig godt tilfreds med den :"naar nogen kommer ind i 
min stue skulle man tro jeg var Velhavende isteden for en fattig 
Enke, mine Meubler passer godt".
Senere skriver hun:" Men nu maa jeg da fortælle at min Fødselsdag 
indtraf Søndagen efter vi var flyttede hertil du ved nok jeg 
blev 7o Aar det var en dejlig dag, jeg savnede kun dig min elskede 
kjære Henrik du skal nu høre om Morgenen kom Clara og Christian 
som havde en Petroleumskoger under Armen og Clara pyntede Faders 
Portrait med Blomster Gerhard kom med en stor Krandsekage fyldt 
med alt godt Emilie kom med Blomster og Frits med en smuk Portemone 
med Billetter til Sporvognen nu er han jo flyttet i Falkoneralleen 
fra Damerne i Pensionatet var der kommen et smukt Tæppe til at 
lægge under Bordet, men saa kom der fra Jetsmarks et meget smukt 
Brysler Tæppe meget meget større min forundring steg til det 
høisie da jeg kom herned i Stuen af tante Ida en stor Kringle 
og fra andre dejlige Blomster her var om formiddagen over 3o 
mennesker jo det var en uventet Fest og Glæde for mig. Jetsmark 
drak min Skaal og holdt en Tale om Afslutningen paa min Virksomhed 
i de mange Aar jeg havde Pensionat, og alle i kjære Børn der 
nu vil gjøre det saa godt for mig paa mine gamle dage naar jeg 
nu maa Leie mit værelse ud kan jeg jo komme godt ud af det, med 
denne lille Virksomhed! Jeg forlod Pensionatet i Venskab med 
dem Alle og de vare ikke glade over at jeg forlod dem! naar nu 
mit Helbred maa blive noget bedre at jeg kan haabe at Leve og 
see dig i Danmark!"
Stine sender jævnligt breve til Henrik de følgende år, de handler 
mest om hendes håb om at få Henrik at se endnu en gang og om 
små dagligdags begivenheder med børn og børnebørn. I sommeren 
1889 var Stine 5 uger hos halvbroderen Jens Glerup i Fredericia. 
Jens Glerup havde i flere år plaget Stine for at hende derover, 
men hun havde det ikke godt helbredsmæssigt, hun blev da også 
syg medens hun var der, men de havde passet hende godt.
Den 6.november 1889 sender Stine det sidste brev til Henrik me
dens han er i Kina. Hun udtrykker sin glæde over, at det endelig 
ser ud til at Henrik vil komme hjem og slutter brevet med:" Skjønt 
jeg er et skrøbeligt gammelt Vrøvl vil jeg ønske og haabe at 
vi maa samles med Glæde altid er jeg din trofaste dig elskende 
Moder Stine Munck".
Henrik kom hjem i april 189o, han blev til Stines store glæde 
forlovet med en dansk pige Jutta Helsengreen. Han ønskede ikke 
at rejse til østen igen, men blev i stedet ansat ved stationen 
i Gøteborg fra 1. januar 1891, så de sidste lo breve fra Stine 
til Henrik er sendt til Gøteborg.
Den 18.november 189o døde Gerhards kone Nicoline, deres 2 drenge 
var da 7 og 5 år gi.. Nicolines mor, som boede hos dem døde kort 
tid derefter og Stine og hendes gode veninde Emilie Formann be
sluttede derfor at flytte ud på "Aktiv" (sodavandsfabrik under 
Carlsberg, hvor Gerhard var inspektør) for at der kunne være 
nogen hos børnene.
Brevene som Stine har sendt til Jutta og Henrik handler meget 
omdet dårlige vejr - kulde og regn - så Stine har svært ved at 
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komme ud, hun har det også dårligt helbredsmæssigt.
27. december 1891 er det sidste brev, der findes fra Stines hånd. 
Hun fortæller Jutta og Henrik om den stille juleaften sammen 
med Gerhard og børnene. De måtte blive på "Aktiv" i stedet for 
at være hos Christian, som det ellers i mange år havde været 
tilfældet. Men Stines helbred tillod det ikke.
Stines helbred blev ikke bedre i det nye år. I slutningen af 
februar havde hun det rigtig dårligt og Christian skrev den 1.marts 
1892 til Henrik, at det desværre atter gik dårligere med moderen.
Emilie Formann har efterfølgende fortalt om sygdomsforløbet i 
et brev til Jutta; af dette kunne det se ud som om Henrik mente, 
at de andre brødre ikke havde gjort nok for moderen, og at de 
burde have hidkaldt ham.
Gerhard skrev til Henrik den 7.marts 1892:" Moder døde i Lørdags 
Formiddag kl. 11, jeg sad med hende i Haanden hele tiden, indtil 
Striden var forbi, nu ligger hun saa velsignet fredelig nede 
i den stue som hun i levende live kun betraadte enkelte Gange, 
fordi de minder der opstod her, var hendes store rige Hjærte 
for stærke. Begravelsen kan jeg endnu ikke sige bestemt naar 
det skal være, jeg har nemlig skrevet til Kasper Valeur og bedt 
ham tale, han baade kjente og vurderede hendes rige, rige Hjærte. 
Hils Jutta og vær selv hilset tusinde gange fra din bedrøvede 
Broder Gerhard.

København maj 1996 Dora Munck
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Note nr. 6

1
Gerhard Janus Munck. 4.generation nr. 44.

Gerhard og hans mor 
Stine fotograferet 
omkring året 1854, 
bedømt udfra Gerhards 
påklædning.

Gerhard blev født den 13.lo.1848 i Ålborg. Vi ved ikke så meget 
om hans barndom. Da han var omkring lo år flyttede familien til 
København. Fra et besøg omtrent samtidig hos onklen Jens Glerup 
Valeur i Fredericia findes et brev, hvor Jens Glerup skriver 
til Stine, at han har fulgt Gerhard ombord på skibet som, da vinden 
er gunstig, vil ankomme et par dage senere. Med sig havde Gerhard 
en sæk med grønsager og nye støvler, som Stine ikke skulle tænke på 
at betale og han filføjede:"Din Gerhard er en velsignet Dreng".

I 1862 blev Gerhard konfirmeret i 
Frederiksberg Kirke.

Fra 1.11.1862 og til 26.10.1866 var 
Gerhard Discipel på Løve Apoteket i 
Randers, hvor hans fars fætter 
Frederik Teodor Munck (17) var Apo
teker. Gerhard bestod her "Pharma- 
ceutisk Medhjælperexamen".
(se side 6)
Da Gerhard kom tilbage til Køben
havn havde han forskelligt arbejde. 
Først hos firmaet Alfred Benzon fra 
november 1866, derefter hos Butz-Mul- 
ler, cand Pharm og kgl. Hoffotograf, 
og fra ca. 1868 til 1876 hos Groth, 
kgl. Mønt-og Stadsguardein som 
guldanalytiker. (Oplysning på folke
tællingsskema fra 187o om, at Gerhard 
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var ansat hos stadskonduktøren må være en fejlskrivning, for 
vi har dokumentation for ansættelsen hos Groth.
Gerhard blev cand. pharm, i 1874.
Fra ca. januer 1879 blev Gerhard ansat på en gærfabrik (Brun), 
herom skriver Stine til Henrik i flere breve i 1879:"Gerhard 
slider og bliver dårligt lønnet". Principalen er "en Project- 
mager", og selvom han havde lovet Gerhard løntillæg, får han 
det ikke, og i august 1879 bliver han afskediget.
Det piner Stine, at Gerhard ikke får en god stilling. Han har 
nu været forlovet med Nicoline i 6 år uden midler til at kunne 
gifte sig.
Efter afskedigelsen fra gærfabrikken får han en midlertidig 
stilling hos Groth indtil han endelig pr. 1.12.1879 bliver ansat 
hos Havnecapitainen på Toldboden, hvor han får med regnskabsføring 
at gøre.

Nicoline Østrup (44) her 23 år gi.

11.9.1880 bliver der så "råd" til gif
termål og ægteparret får lejlighed 
i Set. Pedersstræde. Indtil da boede 
de i Stines pensionat og Nicoline havde 
nogen indtægt ved at brodere.
I 1881 arbejder Gerhard tillige med 
stillingen på Toldboden, 3 aftener 
om ugen på Carlsberg, muligvis for 
at tjene lidt flere penge, men måske 
også for at få foden indenfor på 
Carlsberg.
16.11.1881 får Gerhard og Nicoline 
deres første barn, en søn, som imid
lertid dør 8 mdr. gi. den 25.8.1882.
15.9.1882 får Gerhard fast ansættelse 
på Carlsberg, det ved vi da der findes 
en sølvvase fra Gerhards 25 års jubilæum 
med påskrift:

"Fra de kvindelige Arbejdere på Carlsberg 1882-15/9-19o7". 
15.12.1882 indgår Gerhard kontrakt med Arnold Fraenkel, som var 
inspektør på "Alliance" aftapningsfabrik. Gerhard engageres som 
"inspektør for de igangværende byggearbejder i Pilealle nr. 5", 
hvor Fraenkel anlagde fabrikken "Activ" for Carl Jacobsen, og 
hvor Gerhard så skulle være inspektør for fabrikken. Senere over
tog han også Fraenkels lejlighed i Pilealle nr. 5.
Stine fortæller i sine breve til Henrik om Gerhard og Nicoline, 
den 1.11.1885 skriver hun bl.a.,"Hos Gerhard har de det godt.
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De har nu 2 raske og sunde drenge". Stine mener dog det er lidt 
problematisk på "Activ", "det er vanskeligt at tjene 2 herrer" 
(Fraenkel og Carl Jacobsen),"men han er omtrent enerådende på 
fabrikken".
Nicoline er desværre noget svagelig, og Stine beretter også herom 
i sine breve, hun lider af "et indvendigt onde". Gerhard har 
købt sig en lille vogn og:" bilder sig jo lidt ind naar han selv 
kommer kørende".
Desværre må han sælge vognen igen, da Nicoline må på hospitalet 
i 3 uger, og det koster mange penge.
I 189o er Nicoline igen gravid, men hun bliver syg i slutningen 
af svangerskabet. Der findes et brev fra Carl Jacobsen som omtaler 
sygdommen :

Ny Carlsberg 
Fredag Aften 
17.lo.9o

Kjære Hr. Munck

Hvis Deres Hustrus Befindende skulde indgyde Dem Frygt maa De 
Ikke af pecuniaire Hensyn lade det mangle paa Nogetsomhelst, 
som De maatte tro kunde være hende til Nytte. Jeg tænker paa 
eventuel Tilkaldelse af en særlig Læge, Sygepleierske ell. Lig
nende. Hvis hun skulle behøve Viin eller fiin Cognac o.s.v. vil 
jeg bede om at maatte sende Dem Noget.
Jeg betragter det som en Kjær Pligt at gjøre hvad der staaer 
i Menneskers Magt og beder Dem henvende Dem frit til mig hvis 
der er Noget De enten strax eller senere under Reconvalescencen 
maatte ønske.
Med min Hustrus og mine bedste Ønsker for en god og stadig Bedring 
er jeg

Deres hengivne
Carl Jacobsen

P.S. De bedes hver Morgen telefonisk sende Bulletin om Befinden
det til mig paa Comptoiret.

J.

Nicolines tilstand blev fortsat dårligere. I de sidste dage af 
hendes liv har Gerhard noteret hendes temperatur morgen og aften. 
Med papiret i hånden kan man næsten fornemme hans bekymring og 
fortvivlelse. Den 18. november dør hun i barselseng og heller 
ikke barnet overlever.
Gerhard er nu alene med de 2 sønner på 7 og 5 år, men livet går 
videre, nu med hjælp af husbestyrerinder.
Han tog sig med kærlighed af sine to små drenge, som det bl.a. 
fremgår af en del barnlige småbreve fra Axel og Christian. De 
blev lagt på skrivebordet til faderen, medens han var på sit 
arbejde.



I ca. 1899 er dette 
billede taget i går
den på "Activ".
Gerhard står imellem 
sine nu store drenge.
Christian (93) med 
hånden under faderens 
arm, Axel (92) lidt 
mere på afstand med 
hatten i hånden.

Den 19.8.19o3 blev Gerhard gift med Marie Christensen, kaldet Viva, 
(44), som i en årrække havde været Gerhards husbestyrerinde.
Der findes billeder tilbage til 1899, hvor Viva er med.
Sønnerne som nu var 18 og 2o år gi. havde svært ved at forlige 
sig med faderens nye ægteskab med den kun 29 årige Viva, men 
hun blev Gerhard en trofast støtte livet igennem.

Dette billede fra 19o8 er 
fra en sommerudflugt til 
Himmelbjerget.
Gerhard og Viva havde 
sommerhus i Skærbæk 
ved Taulov.



5

I mandomsårene og senere var Gerhard meget optaget af religiøse 
overvejelser. Han deltog i "Den kristne Lægmandsbevægelse", stu
derede religiøse skrifter og var meget interesseret i Søren Kier
kegaard .
Sønnen Christian som blev moderløs som 5-årig, har fortalt, at 
Gerhard mærkeligt nok aldrig omtalte moderen.
Der fandtes i Gerhards efterladenskaber et egetræsskrin med di
verse papirer. Dette havde Gerhard forlangt med sig i graven, 
hvilket naturligvis skete. - Kan man tænke sig at det indeholdt 
minder om Nicoline ? I hvert fald findes næsten intet efterladt 
om Gerhards første hustru.

Gerhard og Viva boede på "Activ" indtil Gerhard blev pensioneret, 
hvorefter de flyttede til Sorø.
Gerhard døde den 25.11.1919 og Viva døde kun 1. måned senere 
den 21.1.1920. De blev begravet i familiegravstedet på Frederiks
berg Kirkegård, ganske nær ved deres tidligere bolig på "Activ" 
og hvor i forvejen Nicoline, det spæde barn og Nicolines mor 
var gravsat.

København juli 1996

Henning og Dora Munck.





Note 7.
Christian Elis Anton Munck (45) født 27.9.185o i Ålborg.
2. barn af Anton og Stine blev født i den periode, hvor Anton for
søgte at skabe sig og sin familie en tilværelse i Ålborg.
Christian var 8 år, da familien flyttede til København, men vi 
ved først noget om ham i 1864, hvor Stines fætter F.Krag den 17, 
oktober i et brev afsendt fra Ålborg bl.a. skriver; "Din Chri
stian er nu konfirmeret og vel allerede afrejst til sin Plads i 
Stege.----- Det er en ung Alder at Christian kommer ud, men desto
før faaer han udlært og bliver istand til at sørge for sig selv. 
Gud give at han maa faa lyst til Handelen, der er liv og Arbejds- 
lyst i ham og han kan vistnok blive flink til Expedition i en 
Boutiqve."
Så når vi frem til 1879, hvorefter vi nogenlunde kan følge med i 
hans tilværelse, takket være Stines mange breve til sønnen Henrik. 
Først har vi dog en oplysning i Stines halvbroder Jens Glerups 
brev, dateret Fredericia 21.maj 1879, han skriver:"Tak for Beskri
velsen af dine Sønners Tilstand, det ser jo godt ud med dem Alle, 
selv om det kan synes noget broget, gaar det hvor Dygtigheden er 
tilstede i den Grad som Tilfældet er med dem alle 4r . De der be
gynde med Intet komme ialmindelighed bedst afsted; noget hvorpaa 
man see utallige Exempler. Christian vil paa faa Aar blive an anset 
Kjøbmand, som mang en formuende Ungmøe vil Spidse Finger efter".
Stine har i et brev til Henrik skrevet:" Christian har den 1.april 
(1879) begyndt sin Handel på Nørrebro han har en meget smuk Boutik 
og Begyndelsen er god alle Venner og Bekjente kommer jo ogsaa til 
ham og yder deres Skjærv, han faar sin Middagsmad fra mig og jeg 
igjen Vare fra ham, jeg er just ikke den ringeste Kunde. Han har 
den Commis der før var i Boutikken og du maa tro at C. flyver og 
farer det bedste han har Lært, du ved at han godt kan omgaaes 
Folk saa at jeg haaber med Gudshjælp at det skal gaa ham godt, 
førend der blev aabnet den første dag gik en lille smuk Dreng uden
for og Ventede det var en af Meldahls Børn ----- Jetzmark og Tante
Marie kom med en ordre paa loo Kroner hans gamle Principal kjøbte 
Cigar og betalte med lo Kroner, han er Cautionist for de laante 
Pænge og det er jo en stor Tjeneste imod ham Frits gaar hver Aften 
ud til ham og hjælper ham med sine Bøger og holder regnskab."
28.5.1879 skriver Stine, at forretningen gaar nogenlunde, men det 
er jo kun i begyndelsen og at man ikke kan forlange, at handelen 
skal komme så hurtigt igang, da forretningen før var i aftagende. 
Hun tilføjer også, at Christian er blevet så alvorlig siden "han 
blev sin egen Mand".
17.12.1879 fortæller Stine:"Christian har pyntet sin Boutik og 
Vinduer meget smukt gid han nu maa sælge dygtig til Julen, det 
gaaer jo forresten ret godt med handelen somi^iligevel ikke rigtig 
kan sige noget om førend kan nu til Nytaar faar Regnskabet gjort 
og han en flink hjælper i sin Svend".
9.2.I880 skriver Stine:" Har du ikke faaet Brev fra Christian 
vil jeg kun sige at efter Opgjørelsen af hans Regnskab var der 
loo Daler tilovers som udgifterne fraregnet jo.maa betragtes som 
ret godt det l.Aar, men han synes det gaar ham vel smaat med Han
delen i denne Tid. Gud lad det blive Fremgang han strider Ærlig".
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15.1.1881 får vi at vide,at Christian endnu ikke har fået gjort 
sit regnskab op, men at det vistnok er gået bedre med handelen 
end sidste år. Og Stine skriver:"gid den kunne smide saa meget 
af sig at han kan faa sig et ordentligt Værelse thi hans ved 
Boutikken ligner et Pulterkammer han fik af os Alle en Hængelampe 
da der næppe er plads paa Bordet til en almindelig Lampe".
Marts 1881 har Christian været "paa Mascaraden og var Ammen som 
forige Aar, sejler jo altid om Sommeren og lærer i Vinter Navi
gation " .
10.5.1881, hvor Stine er flyttet til Nørrefarimagsgade,fortæller 
hun, at Christian var" mageløs til at hjælpe med Flytningen, 
det var en flyvende Storm og han sled som nogen Flyttemand". 
Christian har dog ikke været helt rask i foråret, men Stine håber, 
han får det bedre, når han begynder på sine sejlture om søndagene.
På et tidspunkt, som ikke er os bekendt, er Christian blevet 
forlovet med Clara Enestrøm f. 16.7.1857 i Sverige. I et brev 
af 12.lo.1884 fortæller Stine,at Christian har travlt med at 
møblere sin lejlighed med henblik på det forestående giftermål, 
som formentlig bliver den 6.november. Der er mange vanskeligheder, 
selvom alle attester er tilvejebragt. Stine skriver:" Gud lad 
ham blive Lykkelig som han fortjener men jeg troer sikkert hun 
er en rigtig prægtig Pige det værste er at Huusvæsenet er hende 
fremmed, men hun vil nok lægge sig derefter Christian er selv 
saa practisk".
Den 17.11.1884 får vi så at vide, at :"Christian havde Bryllup 
den 6. Novbr i Gøteborg efter mange Vanskeligheder med Præsten, 
det er nok ofte Tilfældet naar Brudgommen er fra et fremmed Land 
der bleev Lyst fra Prædikestolen baade her og derovre saa at 
det endelig blev til Alvor efter at C havde sat sit Hjem i Stand 
i samme Gade nr. 13 han rejste derover Tirsdag Aften holdt Bryllup 
Torsdag kl 12 de indtog en Frokost paa Hotel Christiania og kun 
hendes Moder og Søskende vare Nærværende Kl. 4 afreiste de hertil 
Emilie og jeg modtog dem i Leiligheden kjære glade Ansigter og 
flere rigtig smukke Gaver ventede dem" Stine opremser gaverne 
og fortsætter:" veed du hvem der hænger ved siden af Faders Billed 
det gjør den gamle Moder den kjære Christian har ladet mit lille 
Billede Photografere til samme Størrelse som Faders uden mit 
Vidende og jeg forsikrer dig at jeg raabte høist da jeg saa det 
jeg ville nødig troe mine egne Øjne".
11.8.1885 fortæller Stine,at Christian og Clara har det godt, 
men forretningen går det ikke så godt, konkurrencen er stor. 
Men:" Clara er en rask Kone og jeg tror de er meget for hinanden 
om Søndagen tager de i Skoven og gaar lange Toure. Christian 
er saa kjærlig og god han fortjener at være elsket, men saaledes 
siger jo Moderen om Eder Alle i kjære kjære Børn".
I et senere brev fortæller Stine om Christians fødse_sdag den 
27.9.85 :" i den anledning var vi samlede hos dem, Clara er en 
rigtig sød venlig Værtinde, men de Lever ellers stille uden syner
lig Omgang, jeg vil haabe hans Handel nu igjen skal blive bedre 
thi i Sommer var den ikke gaaet godt jeg tror nok at der i Vinte
rens Løb ventes en Forøgelse af Familien men den Gamle siger 
jo Ingenting".
Den 25.3.1886 kom familieforøgelsen?idet Aina blev født.
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Stine bor nu på Dosseringen nr. 3o og skriver den 21.7.1887:
"At jeg nu boer Christian saa nær er en stor Glæde for mig ogsaa 
fordi jeg holder saa meget af hans Kone hun kommer ofte til mig 
med sin lille Pige som der altid er Humeur i hun gaaer herhen 
skjøndt hun kun er 15 Måneder Christian har indrettet sig en lille 
Have med et Lysthuus hvori vi spiste til Aften stort nok til 6 a 
7 Mennesker og han pleier den med Blomster og en stor Vinranke 
langs ned af den ene Side".
2.1.1881 fødes Christian og Claras 2. barn også en pige, som får 
navnet Karen. Stine var hos dem det meste af dagen og lavede maden. 
Hun skriver til Henrik, at hun var lykkelig for at kunne være 
dem til nytte og at:" den hele Affaire er gaaet saa heldig hun 
(Clara) kan nu selv varetage sit Huus Gudskelov at hun er en Sund 
Natur der sjælden feiler Noget, det er behageligt at jeg boer 
dem saa Nær, men at komme op paa 4.sal er mindre godt men det 
gaaer alligevel". Dette brev er dateret den 16.1.1888.
14.5.1889 fortæller Stine om familierne, som snart rejser på 
landet også Clara og børnene, men mændene kan kun tage derud om 
søndagene. Christian er "Opserveret hos Lægerne for Beskadigelse" 
han var for nogen tid siden til bal "hvor en Herre dandsede saa 
voldsom at han stødte hans Albue ind i Siden paa Christian og 
knækkede 2 Ribben som han Gudskelov er kommen sig for og har faaet 
73 Kroner for Skaden som nu skal anvendes til Landtouren".
Christian og Clara fik den 4.4.189o deres 3. barn, denne gang 
en søn som fik navnet Ib.
I juni 1891 var Christian på en rejse til Rusland. Claras bror, 
som må have været skibsfører, kom til København efter fragt og 
tilbød Christian at sejle med til Set. Petersborg. Iflg. Stine 
havde det været en god tur, og Christian havde moret sig ved de 
fremmede omgivelser, og han "er kommen til at se Rask ud efter 
den lange Søreise".
Familien forøgedes stadig. Den 21.3.1892 fik de en pige - kaldet 
Lene - og den 8.6.94 endnu en pige kaldet Sylva.
Christian fik efterhånden en del tillidshverv. I 1888 var han 
blevet medlem af bestyrelsen for Urtekræmmerforeningen, og i 
1893 blev han valgt til formand.
Iflg. den første udgave af Kraks Blå Bog 191o, var han også for
mand for Kbhvs. Handelsstandsforeningers Fællesrepræsentation, 
i Bestyrelsen for Kolonialvarehandlerforeningens Laane- og 
Hjælpekasse; Medlem af Formandsskabet for De samvirkende Byer- 
hversorganisationer og af Bestyrelserne for H E Gosch & Co.s 
Tændstikfabrikker og Aktietændstikfabriken Godthaab samt Kaffe- 
Surrogatfabrikken Danmark; Formand for Urtekræmmernes Kaffebræn
deri .
Forretningen blev efterhånden også solid, og de forskellige til
lidsposter har vel også kastet lidt af sig. I al fald, på et tids
punkt køber han ejendommem Dosseringen 18 - for at Clara kunne have 
noget at leve af, når han selv døde - og her har familien boet på 
de fleste af etagerne i årenes løb. Ejendommen er stadig i efter
kommernes besiddelse, med indtil flere af dem boende.



På Dosseringen fik Christian indrettet et lysthus i forhaven i 
lighed med det, han havde lavet til familien, medens de boede på 
Nørrebrogade. Her ses forrest Lene, dernæst Sylva med sjippetov 
og Ib. Bag Lene står Aina og så faderen med pibe, så kommer 
Karen og tilsidst Clara. Året er 19oo.
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Hos fotografen 19ol. Aina,Karen,Lene, Sylva og Ib.
Billedet nedenfor er taget lo år senere i Vedbæk, hvor Christian 
og Clara formentlig har været på rekreation. De havde haft den 
store sorg, at miste deres eneste søn Ib, som var elev på Bogø 
Navigationsskole. På en sejltur sammen med en kammerat den 24. 
april 1911 forulykkede de begge.
Muligvis har Christian allerede på dette tidspunkt været syg, han 
døde den 23.11.1911, - Clara døde den 23.6.1929.

Døtrene er fra venstre:
Lene, Karen, Sylva og
Aina.
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HANDELS-AVISEN
Fredag den 6. Oktober 1911.
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Karikaturtegning fra det socialdemokratiske vittighedsblad
"Ravnen"

Manden i forgrunden med fuldskæg og lorgnetter er Christian 
Elis Anton Munck. På hans flaskeetiket står:

"Næringslovspiller, særlig afførende".



Det sidste billede af 
Clara Munck, taget i 
hendes stue i ejendom
men Dosseringen 18.

De fire døtre julen 
1914.
Fra venstre Aina, 
Sylva, Lene og 
Karen.

September 1996 Henning og Dora Munck



Note 8.
1

Frits Ludvig Christian Munck (46) født 9.januar 1853 i Ålborg.
3. barn af Anton og Stine. Ved Frits'fødsel ejede Anton Tegl
værket "Godthaab" i Ålborg og havde part i Briggen "Rose". 
Familien var meget fattig på dette tidspunkt, hvor Anton forsøgte 
at skabe sig en tilværelse på land.
Frits var 5 år, da familien måtte flytte til København, men lige
som med hans ældre brødre, ved vi ikke så meget om hans barndom. 
Han blev dog ikke , som sin yngre bror Henrik, sendt på landet, 
da Stine begyndte at oparbejde sit pensionat, så i perioden I860 
til 1864 var han yngste barn i hjemmet.
At hans skolegang blev afsluttet med en præliminæreksamen kan 
vi formode, da han i det eneste bevarede brev fra ham til moderen, 
har underskrevet det: Frits, cand. prelim.
Efter skolegangen kom han i lære i Ålborg, formentlig hos en 
isenkræmmer.
Det bevarede brev er afsendt fra Ålborg og dateret den 1.april 
1870. Han takker sin moder for det "kjærlige" brev, strømperne, 
uldtrøjen og pengene, alle dele meget velkomne.
Et besøg hos Stine og Antons fælles nevø, Henrik Stampe Valeur 
(2o) fortæller han om. Efter de havde spist, gik de ind på Henriks 
"Contoir", hvor de talte sammen, medens de røg en cigar. Udfra 
brevet kan vi forstå, at Frits havde troet at han i elevtiden 
kunne rejse hjem på besøg, men Henrik fortalte Frits, at hr. 
Sørensen (som er Frits'principal) havde sagt, at hvis han havde 
vidst det, ville han slet ikke have "havt" Frits.
Frits' håber dog, at han kan komme hjem på besøg, for det vil 
han så gruelig gerne, men sker det ikke beder han moderen om 
at sende nogle lærebøger over til ham.
Vi ved ikke hvornår Frits flytter tilbage til København, men 
ved hjemkomsten flytter han ind i et af de små værelser i moderens 
pensionat.
Igennem "Stines breve" kan vi følge lidt med i hvad der sker 
med Frits.
I februar 1880 er Frits bogholder hos "Humle" et par timer hver 
eftermiddag, med en indtægt på 2o kr. mdl.
I marts 1881 må han have haft en "rigtig" stilling, i al fald 
fortæller Stine i et brev til Henrik, at Frits er avanceret i 
sin plads og at han af "Rohde" er tilbudt pladsen som rejsende 
for forretningen.
I august samme år kan Stine fortælle spændende nyt. Frits er 
blevet forlovet med Stines husjomfru Emilie Christensen. Emilie 
havde været i pensionatet i 7 år, og i de sidste 4 år havde Frits 
og Emilie været hemmeligt forlovede.
Der går endnu ca. 3 år før der bliver råd til giftermål. Frits 
er på dette tidspunkt rejsende for firmaet "Baadh og Winther".
Den 23.5.1884 bliver Frits og Emilie gift og flytter til en lej
lighed på Frederiksberg.
I Stines få ferier , (hos halvbroderen Jens Glerup i Frederi
cia) tager Emilie ind og passer pensionatet, og da Stine i 1886 
bliver overtalt til at opgive pensionatet tilbyder Frits og Emilie 
hende, at flytte ud til dem. Selvom Stine ved, at de godt kan 



2

leve under samme tag - det har de gjort i lo år - takker hun 
nej, hun synes de unge skal have deres eget liv.
Frits og Emilies første barn Henrik (99) bliver født den 13.9. 
1886. Hvor de helt præcis boede den gang ved vi ikke, men i et 
brev som Stine skriver til Henrik i Kina og hvor hun fortæller 
om sin 7o års fødselsdag 24.4.1887 skriver hun bl.a.:" Emilie 
kom med blomster og Frits med en smuk Portemone med billetter 
til Sporvognen nu er han jo flyttet i Falkoneralleen".
Her blev de nu ikke boende, for deres 2. barn Knud(loo) som er 
født den 11.11.1888 er født i København.
I 1889 bor de i Blågårdsgade, det fortæller Stine i et brev af. 
6.11.89, og her bliver de boende.

Den 4.11.1890 får Emilie og 
Frits en datter, Else (loi)

Af de 2,Else og Emilie er der 
i 1892 taget et billede, og det 
er det eneste der overhovedet 
findes af Emilie.

3o.lo.1893 forøges familien med 
endnu et barn, igen en pige som 
får navnet Eleonora, kaldet Leo
nora (lo2) og det bliver deres 
sidste barn.

I slutningen af 18oo-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet flo
rerede den spanske syge og det kom til at gå hårdt ud over denne 
del af familien Munck. Først dør Frits den 28.9.1899 kun 46 år 
gi. og kn. 2 år senere, den 17.6.1901 dør Emilie også kun 46 
år gi.
De 4 børn var nu forældreløse i en alder af 15 - 13 - lo og 7 år.
De 2 farbrødre Gerhard og Christian delte de 4 børn imellem sig. 
Drengene kom til Christian som i forvejen havde 5 børn, 4 piger 
og 1 dreng, og de 2 piger kom til Gerhard, som havde 2 drenge.
Leonora har bag på et billede af sin far skrevet, at hun som
7 årig kom til sin onkel Gerhard, som var en god mand. Han boede 
ude i Pilealle. Der var heste, høns og duer. Have og lysthus 
op til Frederiksberg Kirkegård. Det var som at bo på landet.
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At Gerhard tog de 2 piger ind i familien var prisværdigt, da han 
selv var enkemand, men han havde en god husbestyrerinde, som må 
have bifaldet beslutningen. Gerhard giftede sig iøvrigt med hende 
2 år senere. (Marie Christensen, kaldet Viva (44)). En af Leonoras

sønner har fortalt, at pigerne fandt, at 
Viva var ret streng, hvorimod hendes 
søster, Sofie Christensen, som kom meget 
i Pilealle, var mere blid og kærlig, og 
derfor kom til at betyde meget for dem.

Alle 11, mere eller mindre sammenbragte 
børn, kom naturligvis meget sammen.
Billedet her er taget ude på Activ i 
Pilealle i 19o3.
Den halve pige i forgrunden er Sylva(98) 
så følger Leonora(lo2), Lene(97),Else 
(loi), Ib(96), Karen(95), Knud(loo), 
Christian(93) og Henrik(99).

På billedet her nedenunder er kun 7 af 
børnene med. Det er taget i spisestuen 
på "Activ" og er fra venstre: Sylva, 
Else, Ib, Karen, Lene, Christian og 
ved hans side købmanden Christian fra 
Dosseringen og det halve barn er denne 
gang Leonora.
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Det sidste billede er taget i dagligstuen på "Activ" og 
er nok fra 191o.
Her ser vi i sofaen Viva, klædt i hvidt, og den før omtalte 
Sofie Christensen, som havde sin egen skole i Ringsted: 
"Sofie Christensens Skole" - hun blev alle børnenes og deres 
børns "tante Sofie".
På billedet er 3 af de "forældreløse". Leonora, Knud og Else.
Om damen ved vinduet ved vi kun, at hun hedder Ellen, vi kender 
ikke hendes tilhørsforhold til familien.

København september 1996

Dora Munck



Note 9

(47)Telegrafbestyrer HENRIK CONRAD CASPER STAMPE MUNCK (1855-1927) og 
hustru JUTTA VILHELMINE f.HELSENGREEN (1857-1940) med børnene: KIRSTI
NE (TULLE) (1893-1902), CAMMA (1895-1989) OG NADJA (1898-1951). Foto
grafi o.1901. Dagligstuen i deres hjem i Libau, Letland.



Vedr. HENRIK CONRAD CASPER STAMPE MUNCK, 4.generation nr.47.
HENRIK MUNCK blev født 1855 i Aalborg, hvor hans forældre og 
tre ældre brødre dengang boede. Familien var kommet i økonomi
ske vanskeligheder, efter at faderen, skibskaptajn Carl Chri
stian ANTON Munck, (3.gen.nr.14), havde maattet sælge sit tegl
værk. Han gik derfor igen til søs i haab om at skaffe sin fami
lie bedre økonomiske vilkaar. Det mislykkedes for ham, og hu
struen flyttede med børnene til København og begyndte et pen
sionat, hvorved hun gennem 30 aar forsørgede sig selv og bør
nene. Hendes mand fik ikke mere ansættelse som skibsfører, og 
blev i stedet Østersølods med station i Helsingør. Naturligvis 
bidrog han ogsaa herigennem til sin families underhold.

For at lette moderen arbejdet med det nystartede pensionat, 
blev den femaarige Henrik sendt over til sin fars søster, Tante 
Malle, Ingeborg Christiane Amalie Munck (3.gen.nr.12) gift med 
gaardejer og ejer af Gaardhus mølle ved Vestervig, Niels Schou
rup. Henrik blev her til 0.1866, og begyndte derfor skolen paa 
dette sted. Vel hjemme igen kom han i den respektable Melchiors 
skole, hvor ogsaa hans brødre gik.

Henrik Munck har beskrevet baade opholdet i Gaardhus og sin 
skolegang udførligt i sine paabegyndte erindringer, som han 
desværre ikke fik fuldført.

Henrik var meget bogligt interesseret, og hans store ønske var 
en universitetsuddannelse. Det var der imidlertid ikke økono
misk mulighed for. I lighed med sine ældre brødre, der alle tre 
havde været i lære i et handelsfag i byer i provinsen, for der
efter at vende tilbage til moderen i København og finde arbejde 
i denne by, blev han sendt til Fredericia for at komme i bog
handlerlære .

I Fredericia boede moderens beundrede broder (halvbroder) kam- 
merraad, exam.jur.Jens Glerup Valeur, der var kæmner i byen og 
som ofte omtales i "Stines breve". Henrik har ikke boet hos 
denne familie, men selvfølgelig kommet meget hos dem, i deres 
bolig paa volden. Det var et muntert hjem med mange børn og 
megen omgang med andre i byen. Det er skildret i "Fængselspræ
stens Optegnelser" af Vilhelm Munck, der var paa besøg hos den
ne fjerne slægtning i sin ungdom.

Selvom Henrik var bogligt interesseret, ser det ikke ud til at 
handelen med bøger havde hans interesse. I et brev af 5.8.1873 
skriver han bl.a. "Der har været Tale om Muligheden for at faa 
Ansættelse i Store Nord, og jeg synes at have bedt Moder virke 
herfor. Jeg er meget utaalmodig og beder indtrængende Moder 
skaffe mig at vide, hvorledes Sagerne staar".

Knap 2 uger efter, 17.5.1873 skriver han igen til moderen, der 
øjensynlig planlægger et besøg i Fredericia, og tilbyder hende 
at bo i hans værelse, da han kan sove et andet sted. Videre om 
sin ansættelse i St.Nord: "Saaledes har Lise Quaade, for hvem 
jeg omtalte mit Ønske, holdt et længere Foredrag for mig om, 
hvor vanvittigt det vilde være, om man sendte mig derover, 
O.S.V., kort sagt jeg vilde der ingenting bestille, men gaa paa
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gale veje.
Jeg indrømmer ikke at have været flittig, dog vel snarest fordi 
jeg manglede interesse, for det jeg skulle bestille. Jeg anser 
det i mange Henseender for fordelagtigere for mig, at tjenst
gøre i København, end i Fredericia, og af den Mening er ogsaa 
Schonkeyder (Telegrafbestyreren i Nyk.F.) til hvem jeg har 
skrevet om Sagen. Hverken Christian, der ogsaa er imod min for
sættelse til Kbhvn. eller Lise Quaade har kendskab til det, de 
dømmer om".

Fru Munck bøjede sig for sønnens ønske, og lod ham søge ansæt
telse i St.Nord, hvor han tiltraadte "paa Prøve" 1.12.1873 og 
straks blev sendt til telegrafskolen i Newcastle.

Aarsagen til at disse diskusioner om hans ansættelse nævnes saa 
udførligt, er, at efter moderens mange breve til sønnen 
("Stines breve") at dømme, har hun ikke været klar over, at han 
med dette arbejde resten af livet ville opholde sig i udlandet 
ofte i flere aar, og kun med lange mellemrum komme til Danmark 
paa besøg. Fru Munck havde et stærkt ønske om at have sine børn 
og deres familier omkring sig. De tre ældste opfyldte dette 
ønske, og familierne kom ofte og gerne sammen, ligesom sammen
holdet i vanskelige situationer var stort. De levede saaledes 
helt op til det mønster deres moder og hendes familie havde 
levet i præstegaardene, i Aalborg eller andre steder.

Henrik var anderledes. Sikkert fra faderen, der som 14 aarig 
forlod Borgerdydskolen for at gaa til søs, havde han arvet 
trangen til at komme hjemmefra og se andre lande og folkeslag. 
Et ønske han til fulde fik opfyldt.

1.7.1874 sendtes han til Göteborg, hvor han 1.2.1875 blev fast
ansat. I to aar tjenstgjorde han i London, og 1.5.1878 traadte 
han udenfor nummer for at arbejde som telegrafist i Black Sea 
Telegraph Co i Odessa. Det varede kun godt et aar, man han 
naaede dog at forlove sig med en ung russisk pige.

Han traadte atter ind i St.Nord og sendtes 7.7.1879 til Nystad 
i Finland, hvor han blev til 16.11.1881. Her prøvede han at 
indrette et hjem, for at kunne gifte sig. Dette medførte større 
udgifter end han kunne klare, og da pigen samtidig hævede for
lovelsen, maatte den altid trofaste moder træde til med økono
misk hjælp, hvilket selvfølgelig var vanskeligt for hende.

Fru Munck skrev troligt til ham. Hun fortalte om de øvrige i 
familien. Holdt ham underrettet om store og smaa begivenheder i 
byen. Næsten hvert brev indledes med en beklagelse over, at han 
skriver saa sjældent. ("Din gruelige Tavshed") Navnlig i disse 
aar, hvor hun var urolig for pengene. Senere var det hans hel
bred, hun var bekymret for. Mest dog, at hun ser ham saa sjæl
dent. "Jeg troede, alle telegrafister havde en maaneds ferie i 
Danmark hvert aar".
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Brevene er interessante ikke blot fra et familiehistorisk syns
punkt, men ogsaa fordi de siger saa meget om livet i det den
gang lille København, der nu havde sprængt voldene og udviklede 
sig med Verdensudstilling m.m.. Provisorietiden optager hende 
stærkt.
Fru Munck var kongetro, og venstefolkenes optræden under Estrup 
oprører hende, fordi det gaar ud over "vor gode gamle Konge".

I nogle maaneder 1881-82 var HM paa elektrikerkursus i Kbhvn. 
Det var nødvendigt for selskabet at uddanne et antal telegrafi
ster til til at kontrollere det tekniske apparatur. HM skriver 
herom i et indlæg til en avis, medens han er pensioneret. Det 
vides ikke om det er publiceret, men det skrives som forsvar 
for selskabet, der er blevet angrebet i Ekstrabladet.

"Enhver Telegrafist der har Interesse for sit Fag, hvad desvær
re kun Minoriteten har, vil i et indgaaende Studium af Elektri
citetslæren, Kabeltekniken, de forskellige Kredsløb, Apparater
nes Konstruktion og Regulering finde rigelig Anvendelse for sin 
Kundskabstørst". Dette kursus, der snart efter afløstes af sel
skabets egen skole, hvorefter de der havde gennemgaaet den, be
tegnedes telegrafingeniører, sikrede HM arbejde i et andet og 
sikkert mere interessant virkefelt, end de der blot varetog te
legraferingen eller det administrative arbejde.
Det var bl.a. aarsagen til, at han kunne bestride posten paa 
øen Gutzlaff i Shanghajbugten, hvor kontrollen med kablerne 
varetoges.

Efter endnu endnu et par aar i Europa, bl.a. som "kabelcontrol
ler" i London afrejste han 22.5.1883 med "Scotia" til Kina, 
hvor han kom til at tilbringe 6 aar og 7 maaneder uden afbry
delse. 6 aar var det sædvanlige tidsrum for selskabets funktio
nærer. De 7 maaneder skyldtes øjensynlig manglen paa afløsere 
og plads paa skibene hjem.

Udfra spring i moderens breve, maa man antage, at HM har været 
hjemme paa besøg flere gange bl.a. før afrejsen til Kina. Hans 
argument for at tage derud synes bl.a. at have været, at løn
ningerne var højere end ved tjeneste i Europa. Hans moder er 
dog meget utilfreds med, at hun ikke kan faa at vide, hvormeget 
han tjener. "Hvad skal jeg svare, naar nogen spørger, hvad du 
faar i Løn"?

I Kina fik Henrik Munck særlig at gøre med nyanlæggene og li
nieføringen i Manchuriet. Han opholdt sig bl.a. 2 aar og 1 maa- 
ned i Shanghai og 2 aar og 9 maaneder i Amoy, hvor han en over
gang var stationsbestyrer. Paa den lille ø Gutzlaff i Shanghai- 
bugten, hvor kablerne fra Hongkong, Amoy, Nagasaki og Shanghai 
var ført op, opholdt HM sig i to perioder i første gang i 2 mdr 
i 1884 og 7 mdr i 1889-90 lige inden hjemrejsen. Posten her var 
vigtig og krævede den faglige uddannelse, han havde erhvervet 
sig. Brud paa de undersøiske kabler forekom ofte. Det var da 
telegrafistens opgave at maale sig frem til bruddet og give 
kabeldamperen besked, saa skaden snarest kunne rettes.
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I Kai Ibsens bog: Den kinesiske tråd, citerer forfatteren sin 
far, der i 1911 opholdt sig paa Gutzlaff i en længere periode. 
Faderen skriver hjem: "Det påstås, det er det fineste job, vi 
har i Østasien. Det er meget efterstræbt af vore elektrikere, 
så jeg har vist al grund til at være tilfreds". "Stillingen er 
ret ansvarsfuld, da brudte kabler kan komme til at koste sel
skabet mange penge".

Ibsen fortæller ogsaa, at boligen er god og hyggeligt møbleret. 
Desuden at der er en god bogsamling. Foruden hans tjener og 
nogle indfødte fiskere, er det eneste selskab en engelsk fyrme
ster. Han tilføjer, at det gør ikke saa meget, da han maa op
holde sig i stationens "testroom , hvor kablerne er ført op, 
fra 6 morgen til 9 aften, der er den sædvanlige arbejdstid, 
løvrigt skal stationerne kunne kalde ham døgnet rundt. Kabel
brud skete hyppigt i det trafikerede farvand.

Om klimaet skriver Ibsen: "Sommeren skrider fremad, og vejret 
bliver mere afvekslende med en del sol og frisk luft. Men ind 
imellem vender den ulidelige tåge tilbage, og da er det ret 
fugtigt, og moskitoerne holder fest". Alligevel ansaa man kli
maet paa Gutzlaff for bedre og sundere end i Shanghai.
Henrik Munck paadrog sig en bronchitis, gaaende til astma, som 
gjorde livet besværligt for ham i mange aar.

12.3.1890 fik han permission, og rejste til Danmark, hvor hans 
mor ventede ham med længsel.

Andre har ogsaa ventet paa ham. Henrik Munck var nu 35 aar, og 
han har fundet det passende at stifte hjem. Fra barndommen i 
Studiestræde 14 havde han bevaret en kærlig erindring for sin 
barndoms veninde JUTTA WILHELMINE HELSENGREEN, der med sine 
forældre og fem søskende dengang boede i sidehuset. Børnene 
legede sammen, men de voksne fik aldrig kontakt. Jutta gengæld
te øjensynlig hans følelser, for de blev forlovet, og med glæde 
accepterede af begge familier.

Henrik Munck ønskede ikke at vende tilbage til oversøisk tje
neste og blev 16.12.1890 ansat ved stationen i Göteborg. Han 
vendte tilbage til København, hvor de blev gift d.4.april 1891. 
De blev i Göteborg til 27.4.1893, hvor HM blev forfremmet ved 
fordlytning til Libau i Letland, der dengang var en del af det 
gamle Rusland. I Göteborg fødtes deres første barn, sønnen Kai 
i 1892 (103).

Tiden i Libau er beskrevet i datteren Camma Netterstrøms erin
dringsbog, nedskrevet og redigeret af datteren Ruth Gandil: 
"Lidt af det jeg husker". Man faar indtryk af et varmt og kær
ligt familieliv med faderen som familiens midtpunkt.

Henrik Munck havde mange interesser, og savnet af den studen
tereksamen, han ikke havde faaet søgte han at kompensere for 
ved mangehaande studier. Han var meget sprogkyndig, talte en
gelsk, tysk og russisk. Paa sine gamle dage begyndte han at 
læse italiensk for at kunne læse de store digtere paa original
sproget .
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Han samlede gennem livet en imponerende bogsamling, som han 
ofte selv indbandt. Som et kuriosum kan nævnes, at han under
tiden satte bogens titel paa dansk paa bogryggen, selvom ind
holdet var paa et andet sprog. Den deltes mellem efterkommerne, 
men da ikke alle har været lige sprogkyndige, er en del i ti
dens løb forsvundet. En lille del findes paa herregardsmuseet 
Nørre Wosborg under betegnelsen: Telegrafbestyrer Muncks bøger.

En varm interesse var ogsaa kunsthistorie. Bogsamlingen omfat
tede mange kunstbøger, baade i tekst og illustrationer. HM var 
ogsaa en interesseret numismatiker, og en betydelig møntsamling 
skænkedes efter hans død til Frederiksborg museet.

Hustruen Jutta gik næppe op i sin mands interesser. I stedet 
var hun den dygtige og kærlige moder og husmoder. "Trods det 
hun var københavner med k, og inden sit ægteskab ikke havde 
været udenfor landets grænser, tog hun omflytningerne med den 
største sindsro". Hun erhvervede sig heller ikke de samme spro
gkundskaber som sin mand. Ifølge datteren talte hun et ret 
primitivt tysk og russisk, som hun imidlertid gjorde sig udmær
ket forstaaelig med. Familien fik mange venner i Libau. I 
1900 blev HM direktør for det nyoprettede telefonselskab.

I Libau havde parret den sorg at miste deres lille søn, der 
døde knap to aar gammel. Derefter fødtes de tre piger: Kirstine 
(Tulle) 1893, Camma 1895 og Nadja 1898 (104-06) . Tulle døde
allerede 1902 af en heftig skarlagensfeber, der hærgede Rusland 
i epidemier paa den tid. Begge børn begravedes i Libau.

I 1905 udnævntes Munck til bestyrer af telegrafstationen i 
Irkutsk, der skulle udvides p.gr. af byens vækst de senere aar. 
HM rejste alene dertil, medens fru Munck med børnene rejste 
hjem til Danmark. De fik en lejlighed i Classensgade og døtrene 
kom i comtesse Moltkes pigeskole. Det passede imidlertid ikke 
parret at leve adskilt, og efter et aars tids forløb opmagasi
nerede fru Munck møblerne og rejste med børnene ud til sin 
mand.

Ved at læse datterens erindringer faar man let det indtryk, at 
familien her havde den bedste tid, medens HM arbejdede i 
St.Nord. De havde en god bolig, og de fik mange venner af flere 
nationaliteter. De kom nær paa de russiske familier af deres 
egen kreds, og der udfoldedes et hyggeligt og fornøjeligt sel
skabsliv.
Ogsaa her oplevede de skarlagensfeberen. Den yngste pige, 
Nadja, blev alvorligt angrebet. Hun kom sig efter ugers sygele
je, men led livet igennem af voldsomme anfald af hovepine, der 
i perioder næsten invaliderede hende. Man mente, disse anfald 
var en følge af skarlagensfeberen.

Henrik Munck har været en afholdt chef for telegrafstationen. 
En af hans medarbejdere fra aarene i Irkutsk, C.Baumann, skrev 
i St.Nord, tidskrift "Kablet": "Finere gentleman fandtes ikke i 
selskabet-- alle der har haft den lykke at komme i nærmede?
berøring med Henrik Munck, vil mindes ham som en overordentlig 
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fin og rettænkende mand, der mere var en ven end en overordnet 
for sine undergivne, som alle, uden undtagelse, nærede den varmes
te hengivenhed for ham".
At £.Baumann i særlig grad har næret varme følelser for sin chef, 
forstaar man ved at læse Camma Netterstrøms erindringer. Baumann 
kom som un£ mand ud til stationen i Irkutsk. Det var dengang 
forbudt de unge at gifte sig, før de havde været ansat nogle 
aar i selskabet. Det vakte derfor nogen forbløffelse, da Baumann 
kom sammen med sin unge kone.
Der kunne have kostet ham hans stilling, men Munck lod som ingen
ting og selv da direktør Michelsen kom paa inspektion blev sagen 
"glemt". Camma, der dengang kun var en stor pige, talte over 
sig, men ingen bemærkede det.
Det fortælles videre, at fru Baumann var en meget ukyndig husmoder, 
men hun var meget musikalsk, og hr. og fru Munck holdt meget 
af dem begge.
Klimaet i Sibirien er ikke velegnet for personer med bronchitis 
og astma. Navnlig er det meget koldt om vinteren. Efter nogle 
aar maatte Henrik Munck indse, at han kunne ikke fortsætte af 
helbredsgrunde. I sommeren 19o9 rejste fru Munck hjem med døtrene, 
og et halvt aar efter fulgte hendes mand.
Der var ingen passende stilling ledig i St.Nord, og efter 37 
aars tjeneste maatte han forlade selskabet.
Datteren skriver "med en latterlig lille pension". Selv angiver 
Munck i det tidligere nævnte indlæg til en avis, at han fik 3ooo 
kr. aarlig, "og det er da egentlig ikke saa daarligt". Det var 
det nok heller ikke i 191o.

Henrik og Jutta i deres lejlighed i Smallegade sammen med datteren 
Nadja - ca. 1915.
De økonomiske vanskeligheder kom med den inflation, 1.verdenskrig 
medførte for alle, der levede af en fast indtægt.
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Muncks breve, af hvilke nogle er bevaret i afskrift foretaget 
af Ulla Netterstrøm, indeholder da ogsaa en del hjertesuk over 
økonomiske problemer. Navnlig var han meget vred paa husværter, 
der benyttede sig af krigssituationen til at sætte huslejerne 
i vejret. De omtales i vendinger, som viser at selv en saa fuld
endt gentleman kunne blive vred.
Forældrene gik meget op i døtrenes liv og uddannelse. De omgik
kes mange gamle venner, ofte de fra Rusland hjemvendte, der kom 
hertil efter krigen og revolutionen.
Henrik Munck fortsatte sine studier. 192o foretog han en rejse 
til Italien sammen med Nadja. Han fik derved lejlighed til at 
se og studere mange af de kunstværker, han havde læst om eller 
set afbillede. Nadja delte i nogen grad hans interesser, men 
fik vel ogsaa en tiltrængt rekreation. Rejsen er skildret i mange 
smukke og næsten rørende breve, Munck skrev hjem til hustruen, 
som han delte sine oplevelser med. Stilfærdigt omtales ogsaa 
de økonomiske problemer, der af og til opstod.
Fru Munck var ikke med paa rejsen. Dels har hun næppe været helt 
saa interesseret i italiensk kunst som de to andre, og dels ydede 
hun et ikke uvæsentligt bidrag til rejsens gennemførelse ved 
at blive hjemme og sikkert leve saa spartansk som muligt. Bortset 
fra den familiære interesse er disse breve interessante ved beskri
velsen af hvorledes man paa den tid rejste og boede i pensioner, 
man fik anbefalede af andre i lignende situation. Ligeledes skild
res de personer, ofte kendte af navn eller med fælles bekendte 
hjemme, man mødte og stiftede kortere eller længere bekendskab-med.
Døtrene blev gift i hhv. 192o og 1921. Medens Netterstrøms blev 
i landet rejste fam.Andersen først til Bruxelles senere til Finland. 
Dette gav anledning til en udstrakt korrespondance, mellem datteren 
og svigersønnen og Muncks. Disse breve er for størstedelen bevarede.
HM synes at have haft et godt forhold til sine svigersønner. 
Familierne ferierede undertiden sammen og Poul Andersen boede 
hos dem i nogle maaneder i 1927, da han tog l.del af polit-studiet. 
Ogsaa børnebørnene optog ham meget.
Det har været nævnt, at HM paadrog sig bronchitis og astma i Kina, 
som fulgte ham resten af livet. Dette forværredes i aarenes løb 
og medvirkede til hans død d.2o.l2.1927 i en alder af 72 aar.
Fru Munck blev boende i lejligheden i Smallegade i en del aar, 
hvorefter hun flyttede til sin datter og svigersøn,fam. Netterstrøm, 
der havde købt et dejligt hus i Gentofte lige ned til Gentofte sø. 
Det varede kun et aars tid, hvorefter hun flyttede til et pensionat 
i Martensens Alle paa Frederiksberg. Dette skyldtes et ønske om 
at komme til at bo i en by, hvor man kunne se livet udfolde sig,i 
stedet for at sidde og se paa vand der jo altid ser ens ud. Det var 
ikke de netterstrømske børn, der skræmte hende. De skal ellers have 
været livlige nok, men dem skulle hun nok klare.
Hun viste stor hjælpsomhed mod datteren i Finland, der undertiden 
havde vanskeligheder med sygdom og økonomiske problemer. Hendes 
broder Albert Helsengreen og dennes hustru omgikkes hun med megen 
glæde, Der findes to versificerede, haandskrevne festtaler, broderen 
har forfattet. Dels til hendes bryllup dels til hendes 8o aars 
fødselsdag.
Fru Munck døde 3.3.1940 og blev begravet sammen med sin mand.

juli 1996 Klaus Haubroe


