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Lindelygaard er en af de ældste gårde i Bolderslev med megen historie. Hans Christian 

og Ellen Jessen blev gift i 1870 på gård nr. 2 inde i Bolderslev by. De sælger hus og toft 

og flytter ud øst for byen, hvor de bygger en hel ny gård i 1879. Det blev til Lindelygaard. 

Det gamle stuehus inde i byen blev til Milert Schmidts købmandsforretning, Østergade 11. 

Den nye gård blev bygget midt i en stor bronzealderplads, som strækker sig ned forbi 

Toppehøj ud over Porsåøen og mod nord op over Nybøl og videre efter Østerløgum. 

Hans Christian Jessen blev bl.a. bestyrelsesmedlem i Bolderslev Andelsmejeri. Da 

Bjolderup sogn Sparekasse blev oprettet, var han også her en drivende kraft og med i 

bestyrelsen. 

 

I 1908 købte Dora og Hans Jørgensen gården, men allerede 1. oktober 1910 sælges den 

videre til Ellen og Valdemar Nissen. Gården var dengang på 77 ha og kostede 97.000 

mark. Den 15. januar 1925 overtager Anne og Rasmus Hejsel gården (Rasmus var fra 

Hegnsgården i Bolderslev).  

Dog allerede to år senere byder der sig en lejlighed til at få en større ejendom og dermed 

var der banet vej for det unge par Karen og Marius Rasmussen fra Fyn til at få deres 

ønske om at komme til Sønderjylland opfyldt i oktober 1927. 

I 1946 blev Marius valgt ind i sognerådet og fire år senere blev han sognerådsformand 

indtil 1966, hvor han trak sig tilbage. 

 

I juli 1963 overtager sønnen Laurids Rasmussen og hustruen Astrid gården. Det er første 

gang i denne gårds historie, at en søn følger efter en far, og der vokser en ny generation 

op: Lis, Per og Sanne. 

Der blev ret omgående taget fat på en udvidelse og ombygning af produktionsbyg-

ningerne. Fra 1964-1974 bygges svinestald, der yderligere udvides i 1978, så den kan 

rumme 850 fedesvin. Endvidere indrettes en ungkreatur- og kalvestald. Kostalden 

moderniseres, og der blev plads til 60 dyr. Samtidig udvides maskinhuset og kornma-

gasinerne. 



Da familien er aktiv inden for hesteopdræt og hestesport, blev det også nødvendigt med 

en ny hestestald. Endelig tog man i 1975 fat på en stor modernisering af stuehuset. Både 

ude og inde viser den gamle gård sig yderst velholdt og tiltalende. 

Ved isoleringsarbejdet i stuehuset fandt man på undersiden af et gulvbræt en påskrift, 

som lød sådan: ”30.09.1942. Det var i de dage, da hele verden stod i brand. Danmark var 

også i fare, men vor gode konge stod vagt. Netop i den tid var Kong Christian den Tiende 

syg, og det danske folk var ængstelige, hvad ville kongens død ikke betyde for landet, 

måske ville det få en alvorlig vending for situationen. Vi ønsker derfor at kongen snart må 

komme til sundhed igen, og at Dannebrog igen snart må komme til at veje over et frit og 

selvstændigt Danmark. Tømrer Chr. Hansen Sdr. Ønslev pr. Hjordkær.” Det fortæller i 

hvert fald to ting, nemlig at håndværkerne gerne i en bygning diskret ville anbringe deres 

navne og nogle oplysninger og at dette er en skjult hilsen fra det besatte Danmark med en 

beskrivelse af stemningen fra dengang. 

 

I 1997 overtog sønnen Per Rasmussen og svigerdatteren Janne halvdelen af gården og i 

2003 overtog de den fuldt ud, og bor på gården sammen med børnene Lau og Iben. Da 

begge er udearbejdende, er faderen Laurids Rasmussen ansat som driftsleder og 

derudover er der ansat to medarbejdere.          

 

Ingen tilføjelser januar 2017. 


