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Fra Eider til Eide Ellindur Egilstr\u00f8\u00f0 Hent PDF Protokol med optegnelser paa slægten hos Anna
Margretha Kiebenick. Hun er födt ved Eider i Friedrichstadt i Slesvig Holstein den 28de Marts 1819. Hun
döde paa Eide den 7de Jῡli 1892. Anna Margrethas datter, Caroline Amalie, maaske med hjælp af sin mor,
skrev Optegnelser af Slægten til sine efterkommere. Med inspiration fra deres slægtsbog, er traaden nu taget
op igen. Denne gang er det data, som bliver præsenteret fra Kirkeböger. Optegnelser paa Folketallet, Skifter,
Afgang – og Tilgangslister m.m. Vi fölger Anna Margretha fra hun bliver födt i Friederichstadt, Schleswig-
Holstein, til hun flytter sammen med sine forældre til Rungsted nord for Kjöbenhavn. Endvidere kan hun
fölges fra hendes konfirma¬tion og ophold paa Rungsted Gaard hos Aron Nathan David til hun flytter til

Kjöbenhavn og bliver gift, hvorefter hun rejser til Færöerne med hendes mand, Christen Jensen An¬drea∫en,
som er födt paa Römö og deres to piger som er födte i Kjöbenhavn. Paa Anna Margrethas rejse møder vi

ogsaa en del personer, som hendes forfædre, baade i mors og fars slægt samt deres faddere, de personer som
har været i husstanden m.m. og hendes efterkommere op til omkring 1930. Det er ogsaa en oversigt over de

mange stavemaader for Kiebenick navnet aar for aar samt anetavler.
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hendes mand, Christen Jensen An¬drea∫en, som er födt paa Römö og
deres to piger som er födte i Kjöbenhavn. Paa Anna Margrethas rejse
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