
Lindevang  
‐ Højensvej 159 

Gården Lindevang, Højensvej 159, blev opført i 1878. Det var præstegårdsforpagter Niels Hansen, der lod den byg‐

ge, og jorden var udstykket fra Egense Præstegård. Før den d boede forpagteren med sin familie i den sydlige en‐

de af præstegården (du kan læse mere om præstegården her). 

Da Niels Hansen døde i 1898 fly ede hans søn, Hans Hansen, med sin familie l Lindevang. Hans Hansen var egent‐

lig uddannet tømrer, og boede i Rantzausminde. Men e er faderens død blev han landmand og overtog præste‐

gårdsforpagtningen, som han havde i mange år.  

Hans Hansen var en anset mand i Egense sogn. Han var formand for Venstrevælgerforeningen, og var medlem af 

sognerådet i en periode.  

Hans Hansen og hans hustru Anna Dorthea fik 5 børn. Den ældste, Frederikke, boede med forældrene. På et ds‐

punkt fik de en ny medarbejder, en yngre karl fra Jylland, Svend Dallgaard. Han var en del yngre end Frederikke, 

men de to blev gi , og overtog gården, da Hans Hansen døde. De fik ingen børn. Frederikke var syg, og blev langva‐

rigt indlagt på sygehus, hvor hun døde i 1963. 



 

Here er blev Svend Dallgård gi  med Marie Dallgård. Hun havde to sønner, og den ene var Noel. Noel arbejdede 

ved landbruget, og da Svend Dallgård blev ltagende syg, kom Noel hjem og drev gården sammen med moderen. 

Svend Dallgård kom på plejehjem, og Noel og Marie drev gården sammen. E er hendes død var han alene om det. 

Noel Dallgård havde malkekøer, som en af de sidste landmænd på egnen, og dem havde han lige l det sidste. De 

skulle hver dag krydse Højensvej for at komme fra stald l mark. 

Bygningerne på Lindevang var ikke blevet vedligeholdt igennem de sidste mange år. Der var ikke installeret varme, 

men der blev opvarmet med kakkelovne. E er Noel Dallgårds død i 2019 er bygningerne nu revet ned. 

På www. Arkiv.dk  under Egense Rantzausminde Lokalarkiv, kan man se flere billeder og læse mere om gården og 

familien. 

 

 


