
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. 
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Karunklen

Practical Information   
Opening Hours:
• The farm is open for visitors Saturdays from 9.30 am  

to 11.30 am
• 1 June to 15 September – also Tuesday, Thursday and  

Saturday  from 2.00 pm to 4.00 pm
• Extended opening hours during holiday periods – see website

Guided Tours:
Guided tours can be arranged also outside normal opening 
hours. 
Please contact:  
Knud Flemming Andersen
Tel: +45 74453516 / +45 22804899
E-mail: knud.flemming.a@gmail.com

Entrance fee:
Adults   -  Children aged 12+                                       40 DKK

You are welcome to bring your own food and enjoy it in our pre-
mises or in the garden, against a small fee. (barbecue available) 
All income goes to the preservation and maintenance of Joll-
mands Gaard.

Contact details:
Jollmands Gaard
Damgade 1, Holm
DK-6430 Nordborg
www.jollmandsgaard.dk

The Foundation Jollmands Gaard
(Chairman:  Kim Madsen)
Agerhøjvej 8, Holm, 
DK-6430 Nordborg
Tel: +45.40317168
E-Mail: kgmadsen@outlook.dk

Støtteforeningen Jollmands Gaard  
(The Friends of Jollmands Gaard)
E-Mail: kassejollmandsstf@gmail.com
Membership fee:  100 DKK 
Bank account no.:  8011-1044220   -    Mobilepay:  952075

 
The farmhouse and the rest of the southern part of the 
building  - up to the gate passage  - seem to be built si-
multaneously of new materials. While the western part 
appears to be built from recycled materials. These may 
have been reused from a former building – from before 
the buildings were merged into one, where the barn to the 
north now forms the ”hook”.

The youngest building is the barn to the north. With its 
three squares high timber framed walls and beautiful long 
curved framing braces, it can be dated to approx.1800.
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Februar 2022

The buildings towards west and north contains all 
the barns for grain and threshing floor.



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. 
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From ruin to unique attraction
Jollmands Gaard (Jollmand’s Farm) situated in the beautiful 
Northern part of Als is an outstanding example of a so-cal-
led “hook farm” (the form of the buildings resemble a hook), 
built in the 18th century.

The farm was close to collapse, when a group of local ent-
husiasts in 2002 decided to save the old and decayed buil-
dings. Today Jollmands Gaard is a unique representative 
of a characteristic local building tradition and older peasant 
culture of the Southern part of Denmark.     
  
History of the farm
Jollmands Gaard can be traced back to the 15th century, as 
an archaeological excavations indicates that a longhouse 
has been located in exactly the same place as the present 
house is located.  

The current buildings are from the late 1700s. The old farm 
consists of several connected units: - farmhouse, cow sta-
ble, feed barn, horse stable, gate passage, foal stable, grain 
barns, threshing barn and wagon shed. 
 
The farmhouse to the east is the oldest part of Jollmands 
Gaard. There you’ll find signs of the local housing traditi-
ons as known from the 1600s up to the early 1900s. In the 
kitchen is an early kind of ”stove” on witch you make fire 
underneath the pots through a special firing opening. Th-
rough the fireplace in the kitchen, you also fire up the stove 
in the living room. Behind the kitchen is the pantry as well 
as a small room where milk and ale was kept. In the living 
room there are three alcoves. The big room farthest east is 
the fine dining room, where feasts and other celebrations 
took place.

  
Between the farmhouse and the stable is the scullery. The 
large fireplace here contains a baking oven, wash boiler, 
a fire bench and a firing opening for  the drying of malt in 
the loft.

Next to the scullery you find the cow stable. The original 
stone floor in the stable is preserved and almost intact. 
Between the cow stable and the horse stable you find the 
feed barn. Further on is the horse stable with room for 6 
horses and foals. In the northwestern corner is a room 
for the harness, with a double alcove for the male farm 
workers. 
The building to the west and the barn to the north contain 
threshing floors and grain barns.Plan the yard with all original buildings,

courtyards, meeting and landscaping.


