
Praktiske information 

Åbningstider:  
- Gården er åben for besøg hver lørdag året rundt 

fra kl. 9.30 til 11.30 .
- fra 1. juni til 15. september - også  lørdag og tirsdag  

fra 14.00 til 16.00 .
- Særlige arrangementer annonceres i dagspressen. 

Guidninger: 
- Besøg og guidninger kan i øvrigt altid aftales

ved kontakt til nedenstående:
 på tlf. 

om.

Entré:  
Voksne og børn over 14 år:  25 kr. 
Grupper og særlige arrangementer: - efter aftale.  
Større selskaber: - uden for den normale 
åbningstid tilbyder Støtteforeningen rundvisning 
med guide til kr.  25, - pr. person, dog min. kr. 2 0,-.
Alle indtægter går ubeskåret til gårdens 
genopbygning og vedligeholdelse.

Adresse & kontakt: 
”Jollmands Gaard”  
Møllegade 15, Holm  6430 Nordborg

Fonden Jollmands Gaard 
v/ Kim Madsen (formand) 
Agerhøjvej 8, Holm  6430 Nordborg

lf. 40317168
E-mail: kgmadsen@outlook.dk

Støtteforeningen Jollmands Gaard:  
v/ Peter  (formand)  

6430 Nordborg 
Tlf. 7445
E-mail: 4peterelse@ gmail.com

Hjemmeside: 
www.jollmandsgaard.dk 

- 1

Vestlængen og laden mod nord rummer alle gårdens 
kornkister og tærskeloer.  

Mens stuehus og den øvrige del af den søndre længe 
synes at være bygget sammenhængende - frem til 
gennemkørselsporten - er den vestre længe bygget af 
ældre, genanvendte dele, der kan stamme fra tidligere 
bygninger på gården fra før den blev sammenbygget til 
en helhed med laden i nord og dannede den nuværen-
de krogform.  

Yngst er laden i nord, der med sine tre tavl høje yder-
vægge og �ne, lange og svungne skråstivere kan date-
res til ca. 1800. 

Jo
llm

an
ds

 G
aa

rd
 - 

H
ol

m
 

U
dg

iv
et

 m
ed

 st
øt

te
 fr

a:
 

LA
G

 - 
Sø

nd
er

bo
rg

 

Jo
llm

an
ds

 G
aa

rd
 - 

H
ol

m

Praktiske information 

Åbningstider:  
- Gården er åben for besøg hver lørdag året rundt 

fra kl. 9.30 til 11.30 .
- fra 1. juni til 15. september - også  lørdag og tirsdag  

fra 14.00 til 16.00 .
- Særlige arrangementer annonceres i dagspressen. 

Guidninger: 
- Besøg og guidninger kan i øvrigt altid aftales

ved kontakt til nedenstående:
 på tlf. 

om.

Entré:  
Voksne og børn over 14 år:  25 kr. 
Grupper og særlige arrangementer: - efter aftale.  
Større selskaber: - uden for den normale 
åbningstid tilbyder Støtteforeningen rundvisning 
med guide til kr.  25, - pr. person, dog min. kr. 2 0,-.
Alle indtægter går ubeskåret til gårdens 
genopbygning og vedligeholdelse.

Adresse & kontakt: 
”Jollmands Gaard”  
Møllegade 15, Holm  6430 Nordborg

Fonden Jollmands Gaard 
v/ Kim Madsen (formand) 
Agerhøjvej 8, Holm  6430 Nordborg

lf. 40317168
E-mail: kgmadsen@outlook.dk

Støtteforeningen Jollmands Gaard:  
v/ Peter  (formand)  

6430 Nordborg 
Tlf. 7445
E-mail: 4peterelse@ gmail.com

Hjemmeside: 
www.jollmandsgaard.dk 

- 1

Vestlængen og laden mod nord rummer alle gårdens 
kornkister og tærskeloer.  

Mens stuehus og den øvrige del af den søndre længe 
synes at være bygget sammenhængende - frem til 
gennemkørselsporten - er den vestre længe bygget af 
ældre, genanvendte dele, der kan stamme fra tidligere 
bygninger på gården fra før den blev sammenbygget til 
en helhed med laden i nord og dannede den nuværen-
de krogform.  

Yngst er laden i nord, der med sine tre tavl høje yder-
vægge og �ne, lange og svungne skråstivere kan date-
res til ca. 1800. 

Jo
llm

an
ds

 G
aa

rd
 - 

H
ol

m
 

U
dg

iv
et

 m
ed

 st
øt

te
 fr

a:
 

LA
G

 - 
Sø

nd
er

bo
rg

 

Jo
llm

an
ds

 G
aa

rd
 - 

H
ol

m

Karunklen

Praktisk information   
Åbningstider:
• Gården er åben for besøg hver lørdag året rundt 

fra kl. 9.30 til 11.30 
• Fra 15. juni til 1. september – også tirsdag, torsdag     

og lørdag fra kl. 14:00 til 16:00  
• Udvidede åbningstider i ferieperioder – Se hjemmesiden

Rundvisninger
Besøg af grupper og rundvisninger, også uden for de  
normale åbningstider, kan altid aftales ved kontakt til:  
Knud Flemming Andersen
E-mail: knud.flemming.a@gmail.com
Telefon: +45 74453516 / +45 22804899

Entré
Voksne og børn over 12 år:                     40 DKK

I forbindelse med et besøg på gården, er der imod et be-
skedent tillæg til entréen, muligt at nyde den medbragte 
mad i vore lokaler eller i haven. (der er grill til rådighed) 
Alle indtægter går ubeskåret til gårdens vedligeholdelse

Adresse og kontakt
Jollmands Gaard
Damgade 1, Holm
DK-6430  Nordborg
www.jollmandsgaard.dk

Fonden Jollmands Gaard 
v/Kim Madsen (formand)
Agerhøjvej 8, DK-6430 Nordborg
Telefon +45 40317168
E-Mail: kgmadsen@outlook.dk

Støtteforeningen Jollmands Gaard
E-Mail: kassejollmandsstf@gmail.com
Medlemskab:   100 DKK
Kontonummer:  8011-1044220  -  Mobilepay:  952075

Mens stuehus og den øvrige del af den søndre læn-
ge synes at være bygget sammenhængende - frem 
til gennemkørselsporten - er den vestre længe byg-
get af ældre, genanvendte dele, der kan stamme fra 
tidligere bygninger på gården fra før den blev sam-
menbygget til en helhed med laden i nord og danne-
de den nuværende krogform.

Yngst er laden i nord, der med sine tre tavl høje 
ydervægge og fine, lange og svungne skråstivere 
kan dateres til ca. 1800.

Jo
llm

an
ds

 G
aa

rd
 - 

H
ol

m

Vestlængen og laden mod nord rummer alle går-
dens kornkister og tærskeloer.

Februar 2022



De nuværende bygninger, kan dateres til 1700 -tallets 
slutning. Gården består af �ere, sammenbyggede en-
heder : - stuehus, kostald, foderlo, hestestald, portgen-
nemkørsel, føllader, kornkister, tærskeloer og en vogn-
port. 

Ældst er stuehuset mod øst, der tydeligt viser de Alsi-
ske boligtraditioner, som de kendes fra 1600-tallet og 
helt frem til begyndelsen af 1900- tallet. Køkkenet har 
en tidlig form for "komfur", hvor der fyres ind under gry-
derne gennem en særlig indfyringsåbning. Fra køkke-
nets ildsted fyres også ind i bilæggerovnen i dørns - 
huset opholdsstue. Bag køkkenet ligger såvel et spise-
kammer som et ølkammer, hvor mælk og øl blev opbe-

Fra ruin til unik attraktion 
Jollmands Gaard på det smukke Nordals er et enestå-
ende eksempel på en alsisk kroggård, opført i 1700 -
tallet.  

Gården var tæt på at styrte sammen, da en gruppe 
lokale ildsjæle i 2002 besluttede sig for at redde de 
gamle, faldefærdige bygninger. Gården er nu en unik 
repræsentant for en karakteristisk, egnstypisk bygge-
skik og ældre alsisk Iandbokultur. En såkaldt kroggård , 
hvor grundplanen er formet som en �skekrog.  

Gårdens historie  
Gårdens historie kan spores helt tilbage til 1400 -tallet, 
hvor en arkæologisk udgravning påviste spor efter en 
længebygning, der havde ligget præcis, hvor den nu-
værende er.  

varet. I dørns er der tre indbyggede alkover. Den store 
stue længst mod øst er husets piesel - den �ne stue, 
hvor højtider og festlige begivenheder kunne fejres.  

Mellem stuehuset og stalden ligger bryggerset, der 
med sit store ovnkompleks over to fag rummer både 
bageovn, gruekedel, ildbænk og indfyring til maltkølle 
på loftet.  

Efter bryggerset ligger stalden. Først en kostald, hvis 
pigstensbrolagte gulv er bevaret og helt intakt. Mellem 
kostalden og hestestalden ligger foderloen. Hestestal-
den har haft plads til 6 heste samt føl, og i det nordve-
stre hjørne er karle - og seletøjskammer med en dob-
beltalkove. 

De nuværende bygninger, kan dateres til 1700 -tallets 
slutning. Gården består af �ere, sammenbyggede en-
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Fra ruin til unik attraktion 
Jollmands Gaard på det smukke Nordals er et enestå-
ende eksempel på en alsisk kroggård, opført i 1700 -
tallet.  

Gården var tæt på at styrte sammen, da en gruppe 
lokale ildsjæle i 2002 besluttede sig for at redde de 
gamle, faldefærdige bygninger. Gården er nu en unik 
repræsentant for en karakteristisk, egnstypisk bygge-
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værende er.  

Fra ruin til unik attraktion 
Jollmands Gaard på det smukke Nordals er et ene-
stående eksempel på en alsisk kroggård, opført i 
1700-tallet. 
 
Gården var tæt på at styrte sammen, da en gruppe 
lokale ildsjæle i 2002 besluttede sig for at redde de 
gamle, faldefærdige bygninger. Gården er nu en unik 
repræsentant for en karakteristisk, egnstypisk bygge-
skik og ældre alsisk Iandbokultur. En såkaldt kroggård, 
hvor grundplanen er formet som en fiskekrog. 
 
Gårdens historie
Gårdens historie kan spores helt tilbage til 1400-tallet, 
hvor en arkæologisk udgravning påviste spor efter en 
længebygning, der havde ligget præcis, hvor den nu-
værende er. De nuværende bygninger, kan dateres til 1700-tallets 

slutning. Gården består af flere, sammenbyggede 
enheder: stuehus, kostald, foderlo, hestestald, port-
gennemkørsel, føllader, kornkister, tærskeloer og en 
vognport.
 
Ældst er stuehuset mod øst, der tydeligt viser de al-
siske boligtraditioner, som de kendes fra 1600-tallet 
og helt frem til begyndelsen af 1900-tallet. Køkkenet 
har en tidlig form for ”komfur”, hvor der fyres ind un-
der gryderne gennem en særlig indfyringsåbning. Fra 
køkkenets ildsted fyres også ind i bilæggerovnen i 
dørns - huset opholdsstue. Bag køkkenet ligger såvel 
et spisekammer som et ølkammer, hvor mælk og øl 
blev opbevaret. I dørns er der tre indbyggede alkover. 

Den store stue længst mod øst er husets piesel - 
den fine stue, hvor højtider og festlige begivenheder 
kunne fejres.
 
Mellem stuehuset og stalden ligger bryggerset, der 
med sit store ovnkompleks over to fag rummer både 
bageovn, gruekedel, ildbænk og indfyring til maltkølle  
på loftet.
 
Efter bryggerset ligger stalden. Først en kostald, 
hvis pigstensbrolagte gulv er bevaret og helt intakt. 
Mellem kostalden og hestestalden ligger foderloen. 
Hestestalden har haft plads til 6 heste samt føl, og i 
det nordvestre hjørne er karle- og seletøjskammeret 
med en dobbeltalkove.

Plan af gården med alle oprindelige bygninger, 
gårdspladser, mødding og haveanlæg.


