
Errata til Årbog 2021 
 

Vi er blevet opmærksom på at der har sneget sig nogle beklagelige fejl ind i 
vores Årbog 2021. 

 

Det drejer sig om følgende oplysninger. 
Side 14 – Her står: Christen Nielsen var den yngste af to sønner fra 

Ogstrupgården ved Mejlby, og Søndergaarden blev købt til ham i 1961. Han 
blev 2 år senere gift med Maren Sørensen fra Skæring, og sammen fik de 11 

børn. Det var dog ikke alle, der overlevede. En pige Karen, døde som spæd, 

og i 1889 hærgede en difteritis-epidemi egnen, og ifølge begravelsesannonce 
mistede familien drengen Carl og pigen Nicoline indenfor en uge i juli måned 

1889. (Dødsfaldene er verificeret i Elsteds kirkebog) 
 

Det er korrekt af parret fik 11 børn, men der er ingen der hedder Karen. 
 

Niels Nielsen  f. 1864.01.21, - d. 1945.02.26 

Søren Nielsen f. 1865.06.22 - d. 1962.11.13 
Ane Marie Kirstine Nielsen f. 1866.09.20, - d. 1943.01.27 

Rasmus Nielsen, f. 1867.11.19, - d. 1915.03.12. 
Caroline Nielsen  f. 1871.03.08 - d. 1889.07.19 
Inger Marie Nielsen f. 1872.05.06 - d. 1878.04.16 

Nielsine Nielsen (SINE) f. 1874.11.28 - d. 1959.01.15 
Mariane Nicoline Nielsen, f. 1877.03.19 - d. 1889.07.19 

Inger Marie Nielsen f. 1879.11.15 d. 1958.09.18 
Dorthea Petrea Nielsen f. 1882.01.21 - d. 1925.05.31 

Carl Nielsen, f. 1884.09.29 - d. 1889.07.15   
 
Side 18: Her omtales den nye ejer af Søndergården som ”Grumme Niels”. Vi 

forsømte at opgive at vores kilde til oplysningerne om Niels Nielsen, der ejede 
Søndergården fra 1915 til 1941, stammer fra erindringer skrevet af Theodor 

Jensen. Dateret 1984. 
 

På side 19 står at ejendommen blev solgt til Marius Hviid – På Elsted kirkegård 

har vi fundet Niels Christian Nielsen Hvid f. 13.06.1918 (sønnen, der overtager 
Elsted Søndergård i 1962).  Ifølge Kirkebogen fra Marie Magdalene sogn 

hedder faderen Marinus Nielsen Hvid. Desværre er dette også en fejl, der 
har været bragt før, nemlig allerede i Kalender 2001, august måned. Fejlen 

gentages desværre på Århus Kommunes materiale i Æbleplantagens 

oplysningsplanche. 


