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Oldeforældre

IV.13

Jørgen Jørgensen · Opa, morfars far · 1861-1939

Morfars far, som morfar var opkaldt efter, blev født den 25. febr. 1861 i Nordborg
på Als. Han var søn af Bødkermester Jørgen Jørgensen i Nordborg og Hustru
Dorthea Christine, f. Hansen.
Faddere:
Bagermester Niels Jensen Skov, ?mester Rasmus Schmidt, ? Christen Johnsen,
Enke Maria ? Jørgensen, Pige Margarethe Køhler [nabo]. Alle i Nordborg.
Han var den fjerde ud af en samlet børneflok på seks (se herunder).

Familien boede indtil mindst 1866,
mens børnene kom til, i det, der
bl.a. i FT 1860 omtales som
Nordborg Flække, 1. kvarter Hus nr.
15, i dag beliggende Løjtertoft 16 i
Nordborg. Det bliver revet ned
engang i 1920’erne.
Løjtertoft 18-20, Nordborg

De første fire børn, incl. Opa, er dermed født i Sønderjylland, den del af fyrstedømmet Schleswig, hvor
størsteparten var dansksindet. De to sidste er efter nederlaget til Preussen i 1864 reelt født under Det tyske
Forbund.
Hvornår Jørgen er flyttet hjemmefra, vides ikke, men han uddanner sig til bager, som også søn Jørgen siden
gjorde det. Hans far, endnu en Jørgen Jørgensen, Nordborg, er død kun 45 år gammel i 1866, så Opa er kun
fem år, da hans far dør. Oldefar Jørgen bliver konfirmeret den 4. marts 1875, og da bor familien stadigt i
Nordborg.
Hvor længe familien Jørgensen bliver boende i Nordborg, vides ikke, men da Jørgens mor, Dorothea
Christine Hansen dør i 1904, har han adresse i Altona ved Hamborg – men da har han også for længst selv
stiftet familie, og morfar er 13 år, Carsten er
11, mens Iwer er 5 år.
Undervejs står han opført som ’Zollkreuzmatrose’, hvilket formentlig forklarer de
forholdsvis mange boligskift, som han senere
kan noteres for. En ’Zollkreuzmatrose’ er en
matros på en toldkrydser, der krydsede langs
kysterne efter jagt på smuglere.
Ca. 1933
Opa til hest i Heide
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Opa Jørgens søskende
IV.13.1

Christian Jørgensen
* 25/2-1853 Nordborg [46]
† før 1904 Nordborg []
Storebror Christian har jeg ikke kunnet finde noget på, men af moderens dødangivelse fremgår det, at han
er død før hende i 1904. Det vides ikke, om han forblev ugift.
IV.13.2

∞
IV.13.2a

Dorothea Margrethe Jørgensen
* 18/7-1855 Nordborg [148]
† 5/12-1920 Sønderborg [162]
11/5-1880 Rinkenæs [35]
Iver Andreas Thietje · fiskerøger
* 24/9-1854 Rinkenæs [40]
† 20/4-1891 Sønderborg [33]

Storesøster Dorothea flytter fra Nordborg til Rinkenæs ved Gråsten. Sammen med Iver Thietje fra
Eckernförde får hun fire børn:





III.13.2.1
III.13.2.2
III.13.2.3
III.13.2.4

Anna Christine Amalie Thietje, gift med Hans Hansen Dall
Dorothea Sophie Marie Thietje, gift Brag
Jürgen Friderick Thietje
Henning Iver Christian Thietje, der ser ud til at blive fiskerøger i Næstved.

IV.13.3

Heinrich Jørgensen
* 19/12-1857 Nordborg [66]
† 14/10-1920 Mels, Oksbøl Sogn [162]
Storebror Heinrich forbliver ugift. I FT 1925 er han opført i Broballe ved Nordborg som
tjenestekarl på gårdene omkring Nordborg, mens han ved sin død bor i Mels.
IV.13.5

Asmus Jørgensen
* 29/1-1864 Nordborg [11]
† rejser som ung til Kenosha, Wisconsin, USA
Asmus er en lille sidehistorie for sig selv. Han bliver som sine søskende konfirmeret i Nordborg 2/3-1878,
men derefter ser det ud til, at han er udvandret til USA. Måske er det storebrødrenes formentlig fattige
landmandsliv, som Asmus ville gøre op med, da han drog til USA? Om han har kendt sin kommende kone
hjemmefra, ved jeg ikke, men den 23/4-1891 bliver han gift med Ane Marie Jørgensen (datter af Peter
Jørgensen og Dorothea Christine Kissen) i Kenosha, Wisconsin. I august 1927 er han iflg. FamilySearch
registreret på det gode atlanterhavsskib fra København til NewYork og har nok været hjemme på besøg, nu
som enkemand med bopæl 6514 – 3rd Avenue, Kenosha, Wisconsin. Jeg formoder, han er død ’over there’.
IV.13.6

∞
IV.13.6a

Christiane Dorothea Jørgensen · tante Jane
* 8/9-1866 Nordborg [149]
† efter 1943
3/11-1894 Sønderborg
Carsten Miang · onkel Kedde
* 14/9-1867 Sønderborg
† efter 1943
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Også tante Jane og onkel Kedde, Christiane Jørgensen og Carsten Miang fortjener et par kommentarer. De
figurerer også i både mors og mormor og morfars album, og det særlige ved dem er også, at de så at sige er
dobbelt i familie, idet tante Jane er søster til Opa, mens Carsten er bror til Oma. Det fremgår ikke af albums
eller andre umiddelbare kilder, om de havde nogle børn. Carsten var snedker.
De boede en periode Liliegade 11 [FT1925], men flyttede på
deres ældre dage til Jernbanegade 61 1., Sønderborg [FT 1940].
Et stateligt billede, måske af fire søskende Jørgensen?
Sikker er jeg på de to af personerne, nemlig bagerst tv. Opa/
Jørgen Jørgensen og nederst th. Christiane Jørgensen, gift
Miang. Det ligger jo ligefor, at de to andre herrer er to af tre
mulige brdr. Jørgensen: Christian, Heinrich eller Asmus. Sidstnævnte er det næppe, da han er draget til Amerika i slutningen
af 1880’erne. Men Christian og Heinrich da? I så fald er billedet
taget inden 1935, hvor Heinrich dør. Christian var den ældste, så
måske ham nederst tv. og dermed Heinrich øverst th.? Men
Christian var jo død før 1904?
Ca. 1934
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IV.14

Birgitte Hansine Miang · Oma, morfars mor · 1861-1952

Min oldemor blev født den 27. nov. 1861 i Sønderborg. Hun var datter af bådebygger Karsten Miang og Hustru Anne Christine Petersen, 31 år.
Faddere:
Birgitte Petersen, Sophie Kallsen, Emil Detlefsen?
Der står ikke noget om, hvor hun er opvokset i Sønderborg, ud over at FT 1860
melder, at de bor i det 4. kvarter, der også angives som St. Jørgensby. Måske er det
Liliegade 11, som bror Carsten Miang senere overtager?

Liliegade 11
1920 – og 2018

x

Birgitte er nr. seks af en søskendeflok på 11 (se herunder), incl. fire tidligt døde, deraf én, da hun er ni år.
Hun bliver konfirmeret fra Skt. Marie Kirke i Sønderborg den 2. april 1876.
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Oma Birgittes søskende:
IV.14.1

Margarethe Miang (tvilling)
* 12/10-1855 Sønderborg [56]
† 5/11-1855 Sønderborg [152]

IV.14.2

en dødfødt dreng (tvilling)
* 12/10-1855 Sønderborg [56]
† 12/10-1855 Sønderborg [151]

IV.14.3

Peter Miang
* 11/5-1857 Sønderborg [63]
† 19/9-1857 Sønderborg [157]

IV.14.4

Margaretha Miang
* 9/5-1858 Sønderborg [68]
† 6/2-1940 Sønderborg [275]
1/6-1883 Sønderborg [338]
Christian Schnell
* 15/3-1853 Ulkebøl [37]
† 23/9-1937 Sønderborg [16]

∞
IV.14.4a

Efter tre fødsler og tre døde børn, må det have været en kæmpe lettelse for familien, at det endelig blev til
et livskraftigt barn, Margaretha. Hun bliver i 1883 gift med Christian Schnell, og familien Schnell overtager
senere [FT 1921] Klostergade1/Jernbanegade 55. Da mormor og morfar langt senere flytter ind dér, er det
Christian Schnell, altså morfars onkel, der ejer huset. Måske er det Margarethe og Christian Schnell, der står
foran huset med et af deres børn? Faktisk er jeg usikker på, om de overhovedet fik børn, da jeg ikke har
kunnet finde nogen i hverken kirkebøger, folketællinger eller andetsteds.
IV.14.5

Peter Miang
* 10/11-1859 Sønderborg [74]
† efter 1869, før 1913?

IV.14.7

Hansine Miang (tante Sine)
* 22/7-1863 Sønderborg [22]
† 27/7-1940 Hamborg
11/2-1888 Wandsbek, Tyskland
Gottlieb Engel
* 4/11-1861 Wandsbek
† 1/10-1929 Hamborg

∞
IV.14.7a

Hansine Miang og Gottlieb Engel er også hyppige gæster i mine efterladte
albums, selv om de ikke til daglig bor i Sønderborg. Gottlieb Engel er
’Kutscher’, vognmand, og parret får fire børn, alle født i Hamborg.
28. maj 1928
Hansine og Gottlieb Engel med deres barnebarn,
Edit Kämpfer, 8 år
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III.14.7.1

Henriette Christine Hansine Engel
* 19/10-1888 Hamborg
† 27/6-1889 Hamborg



III.14.7.2

Brigitta Hansine Christine Engel
* 26/1-1890 Hamborg
† 6/5-1961 Wilhelmshaven
11/4-1916 Hamborg
Paul Hugo Kohlar
* 10/1-1888 Lohs, Kreis Sorau
†

∞
III.14.7.2a



III.14.7.3

∞
III.14.7.3a

Minna Louise Margarethe Johanna Engel
* 12/4-1891 Hamborg
† 28/7-1943 Hamborg
14/12-1918 Hamborg
Heinrich Hermann Kämpfer
* 5/2-1891 Hamburg
† 11/1-1965 Hamborg
Minna og Heinrich får mindst én datter, der er fundet i mors album:
II.14.7.3.x

Edith Kämpfer
* 28/5-1920
†

∞

Horst
*
†
1935
Edits konfirmation
10. april 1941
Edit og Horsts bryllup

Christel

1943

1952

1838 · Edit 18 år med Minna, Hansine, og Heinrich
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IV.14.8

∞
IV.14.8a



Anne Christine Friederike Eline Miang
* 30/5-1865 Sønderborg [34]
† 10/9-1899 Sønderborg [27]
20/5-1882 Sønderborg
Hans Henrik Brag
* 4/3-1866 Sønderborg [41]
† 3/1-1914 Sønderborg [119]

III.14.8.2

III.14.8.2a



III.14.8.3

III.14.8.3a

Hans Heinrich Brag,
III.14.8.1
Carsten Brag
* 14/11-1895 Sønderborg [8]
* 26/3-1894 Sdb.
† 8/8-1936 Sønderborg [201]
†
∞
Catharine Johanne Franziska Thomsen
*
†
Hans var detailhandler, og familien boede Havbogade 56, Sønderborg
Anna Christine Friederike Eline Brag
* 9/9-1899 Sønderborg
† 2/4-1978 Sønderborg
∞ 22/12-1920 Sønderborg
Peter Sørensen Bill
* 31/8-1890 Sønderborg
† 11/12-1950 Sønderborg

Ca. 1945 · Pussy med sin førstefødte

II.14.8.3.1
Christel Bill (Pussy)
* 27/7-1923 Sønderborg
konfirmeret 3/4-1938 Sdb., Perlegade 64
†
∞ 11/11-1943 borgerlig vielse, Sønderborg
II.14.8.3.1a
Eugen Detloff
* 25/10-1917 Moskva, Rusland
†
’Æ brache’ sagde min mormor altid om den gren af familien, som
Omas yngre søster Christine blev gift ind i. Hans var fisker, og
parret fik to børn, som jævnligt optrådte omkring mine
bedsteforældre, nok også fordi forældrene døde forholdsvist
unge. Det har været svært at finde frem til brag’erne, for hvem
kunne nu lige med det samme greje, at Didde Bill – som jeg ofte
husker fra familiefesterne - var identisk med Anna Christine
Friederike Eline Brag? Selv om man måske godt forstår et
kælenavns berettigelse til sådan en mundfuld. Peter Bill var
arkitekt, og datteren Pussy, egl. Christel, havde mor en del med at
gøre, da de begge boede i København i 1940’erne. Senere flyttede
Pussy til Sønderborg og boede en overgang Perlegade 60. Eugen
var i 1943 politifuldmægtig med bopæl Strandvej 43, Sønderborg.
Hvor de sammen senere bosatte sig, ved jeg ikke.
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IV.14.9
IV.13.6a

Carsten Miang
* 14/9-1867 Sønderborg [54]
† efter 1943

∞ (borg.)

3/11-1894 Sønderborg

IV.14.9a
IV.13.6

Christiana Dorothea Jørgensen (tante Jane)
* 8/9-1866 Nordborg [149]
† efter 1943

Tante Jane og onkel Kedde er nærmere beskrevet under Opas søskende s. 96-97.
IV.14.10

Hans Matthias Miang
* 4/2-1870 Sønderborg [80]
† 12/4-1870 Sønderborg [221]

IV.14.11

Hans Miang
* 6/8-1873 Sønderborg [117]
† efter 1943 Sønderborg

∞ (borg.)

7/7-1897 Sønderborg

IV.14.11a

Anna Christine Jacobsen
* 25/4-1875 Sønderborg [129]
† efter 1943 Sønderborg

Også den sidste af Oma Birgittes søskende optræder jævnligt i vore familiealbums. Hans var former, dvs.
maskinarbejder, og familien boede Nørrehavnegade 32 i Sønderborg. Parret fik to børn:


III.14.11.1



III.14.11.2

Christian
Schnell

Carsten Miang
* 28/10-1897 Sønderborg
†
Hans Christian Peter Miang
* 11/3-1900 Sønderborg
† 23/11-1948 Sønderborg

Carsten Christiane
Miang Jørgensen

Anne
Christine
Jacobsen

∞

Jørgen
Jørgensen

Hans
Miang
Margarethe
Miang

Oma,
Birgitte
Miang

Hansine
Miang

III.14.11.2a Anne Christine Jacobsen
* 25/4-1875 Sønderborg
† efter 1948
Præcist hvornår dette billede er
taget, men ca. 1935, og heller ikke
hvor, men til gengæld tror jeg, at jeg
efterhånden har fundet ud af, hvem
de forestiller.
Familien Miang/Jørgensen
Christian Schnell ∞ Margarethe Miang
Carsten Miang ∞ Christiane Jørgensen
/tante Jane)
Hans Miang ∞ Anne Christine Jacobsen
Jørgen Jørgensen/Opa ∞ Birgitte
Miang/Oma
Hansine Miang (enke fra 1929)
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Men tilbage til morfars forældre. Hvornår og hvor de mødes, melder historien ikke noget om, men den
20. dec. 1890 bliver Birgitte Hansine Miang viet til Jørgen Jørgensen i Skt. Marie Kirke i Sønderborg.
Wurden getraut Jørgen Jørgensen, Zollkreuzmatrose hieselbst, ehel., lediger Sohn des verstorbenen Böttchermeisters Jørgen Jørgensen in
Norburg und dessen Ehefrau Dorothea Christine,
geb. Hansen, geboren daselbst den 25. Febr. 1861
und Birgitte Hansine Miang, hieselbst, ehel.,
ledige Tochter des Bootbauers Karsten Miang,
hieselbst und dessen Ehefrau, Anne Christine, geb.
Petersen, geboren hieselbst den 27. Nov. 1861;
beide evangelischer Konfession.
Zeugen:
1. Bootbauer Carsten Miang, hieselbst
2. Fischhändler Iwer Thietje, hieselbst
Bemerkung: Der Bräutigam ist getauft den 28. April 1861, konfirmiert 1875. Die Braut ist getauft d. 1. Jan. 1862, konf.
1876.

Det er svært at følge, hvor parret bosætter sig, men alle tre drenge, Jørgen * 1891, Carsten * 1893 og Iwer
* 1899, er født i Sønderborg, så måske har de boet Møllegade 12 1. i den periode? Huset, der ligger på den
adresse i dag, er opført i 1900, så formentlig har familien boet der, indtil det er blevet revet ned og
erstattet af et nyt. Muligvis har det passet med, at Opa Jørgen som ansat ved toldvæsenet er blevet
forflyttet til Altona (iflg. angivelse ved hans mors død). Her finder vi dem i hvert fald i 1904. På den anden
side angiver morfar adresse til Møllegade 12, da han kommer hjem fra krigen, altså det forholdsvis
nybyggede hus, så har Oma og Opa i virkeligheden slet ikke boet der? Desværre er der ingen folketællinger
for Sønderjylland i denne periode.

Og her gik jeg og troede, at mormor og morfar – bortset fra morfars afstikker i 1. verdenskrig – havde boet i
Sønderborg hele deres liv, og så viser det sig nu, at han har tilbragt en god del af sin barndom ’anderswo’.
Fx er han og brødrene ikke at finde i konfirmationsregistrene fra Sønderborg af den simple grund, at de ikke
har boet der på det tidspunkt. Måske er morfar konfirmeret i Altona 1905?
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Under 1. verdenskrig bor Birgitte og Jørgen Jørgensen i
Brunsbüttelkoog, som de forlader til fordel for Itzehoe den
25. sept. 1917. Her slår de sig ned i Brunnenstraße 39, et hus,
som jeg besøgte med mine forældre, da vi var på vores fælles
’store udenlandsrejse’ til Schleswig-Holstein i 1964. Men på
det tidspunkt var begge oldeforældre døde, og jeg husker
desværre intet om fortællingen bag huset. Den 26. sept. 1935
flytter de til Flensborg, Schloßstraße 7 2. [Fra Rolf u. Rita
Hartwig, Ahnenforscher Flensburg], hvor de – mindst - bliver
boende til oldefars død.
Oldemors hus i Itzehoe, Brunnenstraße 39

Hvor dette billede stammer fra, ved jeg
desværre ikke, men nogle personer genkender jeg da. Sommeren 1914? Det er
i hvert fald karakteristisk, at der i bogstavelig forstand er mandefald ud over
Christian Schnell og Opa, der er fra 1853
og 1861 og dermed en ældre generation
i forhold til at være soldat i 1. verdenskrig.
Stående bagerst fv.: Christian Schnell, Jørgen
Jørgensen, ?, ?
Forrest fv.: ?, Margarethe Miang, mormor,
Oma/Birgitte Miang, ? (Miang-søstre?)

På deres ældre dage og senest op gennem 1930’erne ser Oma
og Opa ud til at have været ret aktive. De er på mange billeder
både i Heide og Sønderborg hos de to overlevende sønner og
deres familier .
Jørgen Jørgensen dør 9. marts 1939 i Flensborg, mens Birgitte
Hansine Miang dør 25. juni 1952 i Heide, formentlig i aftægt
hos eller i nærheden af Minna og Iwer efter mandens død.

1933 · Oma og Opa i Heide
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Ca. 1927
Øverts fv.:
Midten:
forrest fv.:

Sønderborg
Morfar Jørgen Jørgensen, Hans Miang, Opa Jørgen Jørgensen, Carsten Miang, Christian Schnell
Mormor Cathrine Breyer, Oma Birgitte Miang, Christiane Jørgensen/Miang, Margarethe Miang/Schnell
Helmuth Jørgensen, Brigitte Jørgensen

2018 · Æblegade-, Stengade- og Liljegadekvarteret
ned mod havnen
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IV.15

Hans Friedrich Breyer · mormors far · 1851-1911

Mormors far blev født den 3. sept. 1851 i Sønderborg. Han blev døbt den 5. okt.
1851 i Skt. Marie Kirke som des Schustermeisters Johann Friedrich Breyer und
seiner Ehefrau Anna Maria, geb. Schulz, ehel. Sohn.
Taufzeugen:
1. Hans Friedrich Breyer
2. Andreas Asmus Friedrich Winther
3. Dorothea Catharine Breyer
I FT 1860 bor hans forældre i 1. kvarter i Sønderborg, dvs. området omkring Skt. Marie Kirke. Hans er 2. søn
og har således en storebror, Balzer, der er ca. 6 år ældre. Da Hans kun er 6 år, dør hans mor (1857), og året
efter gifter hans far sig igen, nu med Anna Christina Andersen fra Ærø, med hvem han dog ikke får flere
børn.
Hans bliver konfirmeret i Skt. Marie Kirke i Sønderborg den 7.april 1867, og senere uddanner sig han sig
som skrædder.

IV.15.1

Balzer Friedrich Breyer · 1844-?

Oldefar Hans’ storebror, Balzer Friedrich Breyer, bliver født i Flensborg 1. marts 1844, siger lægdsrulle og
dokumentation fra Flensburger Stadtarchiv. Ifølge hans farfars, Johann Friedrich Breyers (1774-1949),
dødsattest bor Balzer med forældre og bror i Oluf Samson-Gang No. 378 i Flensborg indtil 1849, hvorefter
de flytter til Sønderborg efter treårskrigen.
I FT 1860 som 16-årig er han angivet til at være hjemmeboende i Sønderborg. Pr. 1. jan. 1863 er han
indskrevet i lægdsrullen fra Sønderborg [41], og herefter må man vel gå ud fra, at han er klar til at gå i krig,
da krigen mellem Danmark og Preussen bryder ud 2. febr. 1864. Her er han 20 år og har jo tydeligvis
overlevet krigens grusomheder, da det fremgår af farens dødsoptegnelse, at Friedrich på et eller andet
tidspunkt er draget til USA, og at man ikke har hørt fra ham siden.
På ancestry.com har jeg med god hjælp fra kollega Lars Kjærgaard fundet en Frederick B. Breyer, der kunne
være ham. Her er han ganske vist angivet født i 1842, men den slags angivelser kan ofte være upræcise.
Hvis det er ’vores’ Balzer Friedrich, i amerikaniseret udgave Frederick, så er han draget til Philadelphia i
Pennsylvania, sydvest for New York, og det kunne passe med, at der i ancestrys passagerliste fra Hamborg
til New York findes en Friedrich Breyer. I så fald bliver han gift med George (?) Anna Watson den 16. jan.
1889 i Philadelphia ca. 45 år gammel. I 1882 har han bolig 800 Nth Philadelphia og arbejder i Breyer Bros.,
der er et cigarfirma. Men her knækker tråden, for han har jo kun den ene bror, Hans, der blev min oldefar,
og han fjernede sig ikke fra Sønderjylland! Frederick Breyer dør den 19. jan. 1887 og er begravet på Mount
Moriah Cemetary i Philadelphia. Men altså næppe den rigtige!
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Heldigvis for os er Hans for lille til at blive soldat med sine kun 15 år, men krigen må jo have sat sine spor på
den lille familie, der har boet lige ved overgangen til Sundeved- og Dybbølsiden.

IV.16

Marie Cäcilie Petersen · mormors mor · 1855-1902

Mormors mor blev født 20. marts 1855 i Dynt, Broager Sogn. Hun er ægte datter af
snedker Andreas Bendix Petersen og Anna Dorothea Jensdatter i Dünth.
Faddere:
1. Maria Jensen, en datter af afg. Høker Jens Petersen Jensen i Dybbøl [moster]
2. Maria Cäcilia, datter af afd. Hans Friedrich Petersen Iller [farbror]
3. Christen Christensen, Snedker i Broager [onkel, g.m. faster Marie Cecilie]
Marie Cäcilie vokser op sammen med sine to søstre (og der ser faktisk ikke ud til
at have været flere):
IV.16.1
Catharine Marie Petersen
∞
IV.16.1a Christian Müller
* 13/3-1853 Dybbøl [147]
* Braderup
†
†
IV.16.3

Ingeborg Dorothea Petersen
∞
IV. 16. 3a Eduard Matthias Petersen
* 14/4-1966 Bov [27]
20/4-1883
* 24/7-1861
† Flensburg
Dybbøl [126] † Flensburg

Et eller andet sted mellem FT 1855, hvor familien befinder sig i Dynt, Broager, og FT 1860, er forældre med
to børn, Catharina og Marie Cäcilie, flyttet til Kollund, Bov Sogn. Her får de lillesøster Ingeborg, der bliver
gift i en alder af 17 år, men da er familien flyttet til Dybbøl igen, dvs. ca. 1869.
Marie bliver konfirmeret den 10. april palmesøndag - 1870 i Dybbøl Kirke, og jeg
husker, at mormor mange gange har talt om
morens familie fra Dybbøl. Hvor i Dybbøl det
nærmere har været, husker jeg desværre ikke.
Men et hus ud til Landevejen, tror jeg.
22. april 2016
Familietur med Mads og familie
til det mødrene land

Måske også fordi hendes far ca. 1869 er udvandret til USA, Iowa eller Illinois, så den fysiske forbindelse
tidligt er blevet brudt.
Den 27. maj 1879 bliver Marie viet til Hans Friedrich Breyer. Vielsen foregår i Sønderborg i Skt. Marie Kirke,
og brudens forældre ser ikke ud til at have været med, eller er det kun hendes far, der er draget over
Atlanten?
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Hans Friedrich Breyer, Schneidergeselle
hies., ehel., led. Sohn des Schustermeisters
Johann Friedrich Breyer, hies. und dessen
Ehefrau Anna Maria, geb. Schulz, geb. hies.,
den 3. Sept. 1851 und
Marie Cäcilie Petersen in Duppel, ehel., led.
Tochter des in America abwesenden
Tischlers Andreas Bendix Petersen und
dessen Ehefrau Anna Dorothea, geb. Jensen
in Düppel; geb. in Dünth d. 20. Mai 1855;
beide ewang. Conf.
Zeugen:
1. Johann Friedrich Breyer, Schneidermeister
2. Andreas Friedrich Winther, Zöpfer; beide hieselbst

Marie og Hans Breyer får i de følgende 11 år fem børn: Anna * 1880,
Dora * 1881, Johann * 1883, Andreas * 1886 og endelig mormor,
Tinne * 1891. Formodentlig har familien været bosat Klostergade 1,
i hvert fald oplyser FT 1860, at Breyer-familien boede i 1. kvarter,
dvs. nede ved havnen i Sønderborg. De fleste af husene dér er
i dag revet ned.

1892

Selv om den lille håndværkerfamilie her til højre ser statelig ud
på billedet, kan det ikke have været noget let liv, for det tyder på,
at søn Andreas blev født med en hjerneskade. Han dør den 4. maj
1892 i en alder af kun 6 år, da mormor kun er 1 år.
Desværre har jeg intetsteds kunnet finde nogen begrundelse for,
hvorfor oldemor Marie dør i en så forholdsvis ung alder som 47 år den
30. jan. 1902 i Sønderborg.
Hans Friedrich Breyer står dermed alene med fire børn, hvor den yngste,
mormor, på det tidspunkt kun er 11 år. Da han ikke gifter sig igen, må det være familien, deriblandt de to
ældre søstre, Anna og Dora, der har hjulpet til. Oldefar Hans dør den 22. august 1911 i Sønderborg, 60 år
gammel. Mormor er da 20.
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