Lisbeth Baks slægtssider
Albreth Clausen56 og Sophia Cicilia Christiansdatter57
112

56

Albreth Clausen blev født 9. februar 1781 i Søby sogn på Ærø som søn af Claus Albertsen
113
Elisabeth Madsdatter .
57

114

Han blev viet til Sophia Cicilia Christiansdatter , datter af Christian Mathiessen Weisser
115
Hansdatter , den 10. marts 1805 i Søby kirke. Hun blev født 1784 i Tranderup sogn.

og Maria

og Ellen Christine

Albreth døde 24. oktober 1852 og blev begravet 30. oktober i Bregninge kirke.
Sophias dødsdato har jeg ikke fundet.
Børn:

Claus Albrethsen

Født 1. juli 1805 i Søby sogn

Christian Albrethsen

Født 8. november 1806 i Søby sogn

Claus Albrethsen

Født 2. juli 1808 i Søby sogn

Maria Elisabeth Albrethsdatter

Født 9. oktober 1810 i Søby sogn

Ellen Christine Albrethsdatter

Født 13. marts 1813 i Søby sogn

Christian Albrethsen

Født 4. november 1815 i Søby sogn

Christian Weise Albrethsen

Født 10. marts 1817 i Søby sogn

Johanne Albrethsdatter

Født 27. november 1819 i Søby sogn

Peder Hansen Albrethsen
28

Rasmus Hansen Clausen
Maren Albrethsdatter

Født 15. juli 1822 i Søby sogn
Født 21. november 1824 i Søby sogn
Født 7. februar 1828 i Søby sogn

Albreht var født i 1787 i Søby på det vestlige Ærø, Sophie i 1784 lidt længere mod sydøst i Tranderup, hvor
hendes far var kromand.
De var begge ud af en stor søskendeflok og fik selv 11 børn. Det har ikke været nemt at brødføde så stor en
flok, selvom tre af børnene døde som små. Den første søn Claus døde indenfor den første uge. Den næste
søn Christian døde knapt 1 år gammel, medens den 4. søn Christian også døde inden for den første uge. Det
var almindeligt at opkalde børn efter afdøde søskende - deraf navnesammenfaldet mellem sønnerne!
Albreth var i folketællinger og kirkebøger benævnt indsidder og daglejer. En indsidder var en husmand uden
jord. Albreht har således gået på dagleje for at tjene til føden.
Folketallet på Ærø havde været støt stigende efter den første folketælling i 1769, hvor der i alt boede 5118
personer på øen. I 1801 var tallet steget til 7573, og i 1827 blev det anslået til 9120. Det blev således
sværere at brødføde befolkningen i denne periode, hvor Albreth og Sophie stiftede familie. Løsningen blev at
en del af de unge tog tjeneste på Als eller i Slesvig-Holsten (kilde: Beskrivelse over Ærø, se litteraturliste).
Nogle af dem vendte tilbage til Ærø igen, mens nogle blev derovre, herunder også nogle af Albreths og
Sophies børn. Jeg har fundet Claus (født i 1808), Maria Elisabeth og Christian (født 1817) boende på Als ved

folketællingen i 1845.
Albreth og Sophie var henholdsvis 24 og 21 år, da de blev gift, og Sophie fødte de 11 børn fra 1805 til 1828.
Det har været en belastning for kroppen, og ved folketællingen i 1835 boede Albreth som enkemand hos sin
søster med 3 af børnene. Jeg kan ikke finde Sophies død indført i kirkebogen, men hun døde mellem 1829
og 1831. Bemærkelsesværdigt er det, at der dør en Ane Sophie i 1829, som angiveligt skulle have været gift
med indsidder Albreth Clausen. Jeg har ikke i kirkebogen kunnet finde en navnebror til Albreth, så det kan
måske tænkes, at præsten har skrevet galt.

Tranderup kirke hvor
Sophie blev døbt i 1784
og konfirmeret 1799.
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