Günther von Schwarzburg
Był prawdopodobnie spokrewniony z założycielem miasta Sieghardem von Schwarzburgiem. Günther von Schwarzburg noszący przydomek „Juvenis” (młodszy), urodził
się pomiędzy 1285 a 1290 rokiem. Zmarł przypuszczalnie przed 6 maja 1336 roku.
Jego dziadkiem był prawdopodobnie Heinrich von Schwarzburg-Blankenburg, a jego
babką Sophia, księżna Halicza. Jego ojcem był Günther von Schwarzburg, który, po
wstąpieniu do zakonu krzyżackiego jako krajowy komtur chełmiński, na przełomie
września i października 1308 roku dowodził krzyżackimi oddziałami przybywającymi
na odsiecz Gdańska, zajętego przez Brandenburczyków. Günther von Schwarzburg
„młodszy” w latach 1314–1316 przebywał jako brat-rycerz na zamku w Dzierzgoniu.
Od 1316 do 1321 roku pełnił funkcję kompana wielkiego szatnego, będącego jednocześnie komturem dzierzgońskim Luthera z Brunszwiku. Od 1321 do 1324 roku był komturem w Pokrzywnie. Od 1325 do 1330 roku był komturem w Gniewie. W roku 1331
objął stanowisko wielkiego szatnego i komtura w Dzierzgoniu. W latach 1334–1336,
prawdopodobnie do swojej śmierci, urzędował na zamku w Malborku jako wielki
komtur, będąc jednocześnie najbliższym doradcą i zastępcą wielkiego mistrza – Dietricha von Altenburga. Był wystawcą dokumentu lokacyjnego dla Iławy datowanego
na dzień 10 kwietnia 1333 roku, w którym poszerza przywileje miasta.
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