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Avlsforvalter Møller på Brahetrolleborg 

Torben Larsen 

Den 29.4.1832 døde forhenværende avlsforvalter på Brahetrolleborg, Albrecht Møller, mæt af dage i en alder 
af 83 år. Få dage efter blev han begravet på Brahetrolleborg kirkegård- et stortfølgefulgte ham til hans sidste 
hvilested. 

Albrecht var ikke af fynsk afstamning, 
idet han og hans familie var fra Anglen i 
Holsten, så man kan med et moderne ud
tryk sige at han var indvandrer. Albrecht 
var født den 3.8.1749 i Esgrus Anglen i 
Holsten, søn af kongelig tømrer i 
Atzbiill, Hans Heinrich Møller Nissen 
og hustru Anne Margretha Paulsen. Åre
ne i Holsten har det ikke været muligt at 
følge da mange papirer om familier og 
enkeltpersoner gik tabt under IL Ver
denskrig. Jeg har dog en formodning om 
at Albrecht ca. 1778 bliver gift med pi
gen Christine Dorthea Hedevig Witt, 
født i Cappeln den 25.3. 1747, som dat
ter af Claes Witt, moderen ukendt. Deres 
vielse har jeg ikke kunnet finde hverken 
i Quern, Cappeln eller i Esgrus. De bo
sætter sig i Hattlund som husmandsfolk 
hos hans far som var husmand samme 
sted. I ægteskabet er der otte børn: Hans 
Jilrgen Albrechtsen MUller født 
21.4.1779 i Quern, Magdalene Christine 
født 1781, Anna Margretha født 1782, 
Agnetha Maria født 1784, Albrecht og 
Nicolai født 1786, Jacob født 1787 og 
Sophia Cathrine født 1790, hun blev 
døbt i Brdhetrolleborg. Grunden til at fa
milien bryder op og rejser vides ikke, 
måske fattigdom, men til Fyn kommer 
de ca. 1787-1790, og i generationer er 
det i min familie blevet fortalt at de kom 
sejlende i en båd langs kysten og havne
de i Faaborg. Sikre tegn på familiens til
stedeværelse i Brahetrolleborg er i 1792 

da deres ældste barn bliver konfirmeret i 
Slotskirken. De får fæste på huset Paspaa 
som lå ned til Paspaa-søen ved Høbbet, 
og her bor de i nogle år. Albrecht får ar
bejde som karl på godset, og han stiger 
ret hurtigt i graderne. Ved folketællingen 
180 l i Brahetrolleborg gods og sogn ses 
han 53 år gammel og nævnt som avlsfor
valter på godset, Christine Dorthea 54 
med to hjemmeboende børn, Magdalene 
Kirstine 21 og mejerske på godset samt 
Jacob 13 år. Af deres 8 børn bliver kun 
fire af dem voksne, så de tager på et tids
punkt også et plejebarn, Marie Kristine 
Weyshaupt som er syv år i 1801. 

I 1807 overtager Albrecht Møller en 
jordlod i forpagtning i Brændelydinge 
hvor han bygger sig et vinkelhus i hin-

dingsværk og med strå. Huset får senere 
matrikel 6a, Blidegnsvej 8, og huset bli
ver kaldt Malta. Både hus og navn eksi
sterer i dag. I godsets jordebog hedder 
det sig som følgende: Jordlod no. 24 kal
det Malta Brændelydinge, stedets hart
korn var på 4 skæpper, 2 fjerding og 2 al
bum. Albrecht Møller havde en husafgift 
pl'l 8 rigsdaler i leje, og som fæster skul
le han pr. år yde 8 høstdage, 4 jagtdage 
og 4 fiskedage. "Afgifter og dagene blev 
skænket ham på livstid". I 1818-19 er en 
bemærkning kommet om afgiften: "Frie 
paa grund af hans tjeneste hos høye Her
skabet". Vi kan heldigvis se Albrecht 
Møllers Modskrift som er bevaret i god
sets jordebog for 1722-1879. I n o. 3 af 9 
findes et bilag hvor han skriver følgende 
til en husmand: 
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Eksempel på Albrecht Møllers håndskrift. 

H~tset "Malta" i Brændelydinge. 

Albrecht MølJer trapper ned med sine ar
bejdsopgaver. Fra ca. 1818 er han på 
godset til mindre opgaver grundet hans 
alder og på grund af hans kone som 
kræver hans hjælp idet hun de sidste otte 
år var blind. Tiltagende svaghed gør at 
hun dør af alderdom d. 7.9.1825 og be
graves på kirkegården d. 15.9. Hendes 
skifte blev anmeldt til godset hvor det er
klæres at enkemanden overlades boet. 
Året efter, i 1826, stopper Albrecht Møl
ler på godset og må tillige fraflytte Mal
ta. En ny fæster huset, en Søren Hansen. 
Huset er da oppe på 6 tdr. land, og en ind
fæstning på 30 rd. må han erlægge. Al
brecht Møller som nu er 77 år flytter til 
Nr. Broby degnebolig og bor på aftægt 
hos sin søn Jacob. Jacob MølJer var sko
lelærer og kirkesanger i Nr. Broby. End
nu en sorg skal Albrecht opleve som af
tægtsmand i degneboligen. D. 9.10.1830 
dør hans søn, Jacob Møller, kun 42 år 
gammel. Embedet blev overtaget af Ja
cobs ældste søn, Sylvester Albrecht 
Møller, som flytter ind hos bedstefade
ren. Han var skolelærer og kirkesanger i 
Nr. Broby fra 1830 til sin død i 1882. 
Sylvesters mor passede hus for sin søn 
og svigerfar da Sylvester først bliver gift 
i Nr. Broby i 1839. Tiltagende alder
domssvækkelse i vinteren 1831-32 gør at 
Albrecht Møller er sengeliggende den 
sidste tid han lever. D. 29.4.1832 sov han 
stille ind i degneboligen og blev med 
stort følge ført til kirkegården i Brahe
trolleborg hvor han blev gravsat d. 4.5., 
83 år gammel. 

Han overlevede sin hustru og fem af de
res børn. Til graven fulgte 3 børn, 15 bør
nebørn og 5 oldebørn. Af de 3 børn kan 
nævnes Magdalene Christine Møller 
som i 1803 blev gift i Brahetrolleborg 
med musiklærer og syngemester Hans 
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Kort over "Paspaa" husets placering (fra En fynsk hjulmagers dagbog, Lisbeth Holtse 1989). 

Hansen. Agnetha Marie Møller, kaldet 
Anette, blev 1801 gift i Ø. Hæsinge med 
kirkesanger og skolelærer Diderich 
Hahn. Den ældste, Hans Jørgen Albrecht 
Møller, blev møller og gårdmand i V. 
Skerninge, gift 1802 med Anne Joban
nesdatter fra Hesselager. Albrecht Møl
ler og Christine Dorthea Hedevig Witt er 
4 gange tipoldeforældre til mig, og deres 
søn, Hans Jørgen Albrechtsen Møller og 

hans kone, Anne Johannesdatter, er mine 
3 gange tipoldeforældre. Et af deres 
mange børn er Caroline Christine Møller 
der i 1869 blev gift med købmand J.J. 
Larsen i Faaborg. 
Krogsbøllegård 
April 03 
T. C .L. 

Af efterkommere kendes bl.a. grene af 
slægterne Lyndorff, Gulfeldt, Blidegn og 
Stærholm. Evt. oplysninger om efter
kommere til Albrecht Møller modtages 
med tak af forfatteren Torben Larsen el
ler Finn Kyhn, Brahetrolleborg Sogns 
Folkemindesamling. 


