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SkepSiS mødte lokale ildSjæle, Som 
beSluttede at tage Sig kærligt af 
den gamle jollmandS gaard, der 
Stod faldefærdig i byenS udkant. 
for de fleSte virkede projektet 
udSigtSløSt, og nedrivning af 
den gamle gård SynteS Som den 
oplagte løSning. men ildSjælene 
Så værdier i den gamle bygning, 
Som andre ignorerede. Snart kom 
der liv i jollmandS gaard, der i dag 
næSten Står Som ved Sin opførelSe 
i 1700-tallet – til Stor Stolthed for 
både ildSjæle og lokalSamfundet.

jollmandS gaard 
Fra ruin til byens perle





ILDSJÆLE SER GÅRDENS POTENTIALE

Når man i dag ser den smukke Jollmands 
Gaard lyse op i den lille landsby Holm, er det 
svært at forstå, at gården for ti år siden stod 
for at synke i grus, inden en gruppe frivil-
lige ildsjæle kastede deres kærlighed på den 
gamle alsiske gård. Gården er en såkaldt 
‘kroggård’ pga. formen på gården, der min-
der om en fiskekrog, og Jollmands Gaard er 
en af de sidste tilbageværende ‘kroggårde’ i 
Danmark.

Heldigvis var en stor del af bygningens be-
varingsværdier intakte, da ildsjælene fik øje 
på den. De foregående ejere har til alt held 
ikke været aktive landmænd, og gården er 
derfor ikke blevet moderniseret. Samtidig 
har tidligere ejere sørget for, at der altid 
har været et fast tag. Den hensynsfulde 
brug har sikret vigtige bevaringsværdier for 
eftertiden.

Da Kim Grønne Madsen købte jorden ved 
Jollmands Gaard, var der allerede gang i 
idéer og frivillige aktiviteter omkring gården. 
Kim Grønne Madsen havde en god forbin-
delse til daværende Nordborg Kommune, 
der støttede projektet, og snart blev der 
oprettet en støtteforening, “Jollmands Ga-
ard,” som kunne samle de frivillige kræfter: 
“Der skulle bare ske et eller andet,” siger 
Kim Grønne Madsen om oprettelsen af 
støtteforeningen og fortsætter: “Der kom jo 
allerede mange, som arbejdede frivilligt, og 
var drevet af deres interesse.”

Støtteforeningen fik god opbakning og 
startede med 40 medlemmer allerede 
samme aften, som den første bestyrelse 
blev etableret. Tanken var, at støtteforenin-
gen kunne aflaste Kim Grønne Madsen, der 
ellers let kunne komme til at stå med alt 
det praktiske. De opgaver ligger i dag hos 
foreningen, der nu har omkring 80–90 med-
lemmer. Gården fremstår i dag, som da den 
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blev opført, hvilket gør den til et helt unikt 
kulturhistorisk levn.

VERDENER MØDES

I 2001 fik Kulturarvsstyrelsen øjnene op for 
gården, der kort efter blev fredet. Frednin-
gen har haft stor betydning for ildsjælenes 
arbejde med gården, som har modtaget øko-
nomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Men 
fredningen har også været en udfordring 
for ildsjælene, der har måttet søge hjælp 
hos professionelle arkitekter til det meste af 
restaureringsarbejdet for at sikre, at vigtige 
bevaringsværdier ikke gik tabt. Arkitek-
ten John Kronborg har stor erfaring med 
fredede bygninger og kendskab til Kultur-
arvsstyrelsens krav og arbejdsgange og har 
derfor gennem hele forløbet fungeret som 
nødvendig sparringspartner og bindeled 
mellem ildsjælenes og fredningsmyndighe-
dernes forskellige verdener.

Kort efter blev Realdania involveret i gen-
opbyggelsen af den nu fredede gård, der 
repræsenterer en karakteristisk, egnsbestemt 
byggeskik og ældre alsisk landbokultur: 
“Inden Realdania gik ind og begyndte at 
betale de store summer, var det lige før, vi 
ikke kunne betale os ud af det,” konstaterer 
bestyrelsesmedlem Christian Jessen om 

“ Grunden til at vi Gik 
i GanG med projektet 

var en interesse 
for at se, hvordan 
Gården kan komme 

til at se ud. oG jo 
mere vi får Gjort, 

des Gladere bliver
vi for stedet ”
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også mener, at ildsjælsarbejdet kan være 
sygdomsforebyggende. Formand for støtte-
foreningen Peter Matthisen forklarer: “Hvis 
man har det skidt en aften og ikke føler, man 
har kræfter til at bestille noget, så går man 
alligevel ned for at få en snak. Det er i aller-
højeste grad et socialt projekt.”

DEN GAMLE GÅRD
SOM TURISTATTRAKTION

“Vi har jo hele tiden haft en drøm om, 
hvordan det færdige projekt skulle se ud,” 
fortæller Kim Grønne Madsen, “men det var 
først, da Realdania bad os om at tegne det 
store perspektiv, at vi for alvor turde sætte 
drømmen i gang.”

I dag har ildsjælene visioner om at skabe 
et landbomuseum, der beskæftiger sig 
med perioden 1850–1920 – en periode, hvor 
moderniseringen af landbruget tog fart. 
Tanken er, at Jollmands Gaard skal etablere 

Jollmands Gaard er i allerhøjeste grad et socialt projekt, hvor ildsjælene mødes om en fælles opgave og interesse.

nogle af de første udfordringer, der mødte 
projektet. “Da først Realdania begyndte at 
fatte interesse, skal jeg love for, at der be-
gyndte at ske noget. Så var det nemmere at 
få andre fonde til at give noget.”

ET SOCIALT PROJEKT

“Grunden til at vi gik i gang med projektet 
var en interesse for at se, hvordan gården 
kan komme til at se ud. Og jo mere vi får 
gjort, des gladere bliver vi for stedet,” svarer 
ildsjælene samstemmende på spørgsmålet 
om, hvorfor de har givet sig i kast med det 
store og tidskrævende projekt.
Men der er mere end skabertrang på færde. 
Ildsjælsprojektet Jollmands Gaard er nemlig 
også et socialt projekt, der har stor betyd-
ning for deltagernes dagligdag. De er for 
manges vedkommende pensionister uden 
et arbejdsfællesskab i hverdagen. Projek-
tet holder dem i gang og bidrager med et 
livgivende fællesskab til deltagerne, som 



Set udefra 

❝ projektet har Samlet holmboerne 
og mange andre intereSSenter. 
man har virkelig Stået Sammen 
om det her projekt i området, og 
i daværende nordborg kommune 
havde projektet meget høj prioritet. 
ildSjælene har lagt et Stort Stykke 
frivilligt arbejde, og derfor har 
vi været i Stand til at gøre ting, 
der ikke kunne være gennemført 
på andre måder. næSte Skridt 
for ildSjælene er at begynde at 
markedSføre gården proaktivt Som 
en del af de hiStoriSke attraktioner 
i området. der er ingen tvivl om, at 
den her gård på Sigt vil tiltrække 
mange turiSter, for der er tale om 
noget hiStoriSk unikt, Som ikke SeS i 
den Stand ret mange Steder. ❞

— Jørgen Eriksen, kommunaldirektør i daværende Nordborg Kommune
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I dag er der stor tilfredshed med den ny-
restaurerede Jollmands Gaard i landsbyen, 
og skepsis er vendt til bifald. De andre i 
landsbyen synes, at gården ser godt ud, 
og at Jollmands Gaard er blevet et plus for 
lokalområdet. Samtidig har restaureringen, 
ifølge ildsjælegruppen, en afsmittende ef-
fekt, da folk får lyst til at gøre mere ud af 
deres egne huse. Jollmands Gaard bidrager 
dermed til et generelt løft for de omkringlig-
gende huse.

“De fleste af dem, som var skeptiske i star-
ten, er glade for resultatet i dag,” afslutter 
Peter Mathissen, som er medlem af besty-
relsen og formand for støtteforeningen. 
“Huset ligger i udkanten af byen, og man 
var bange for, hvordan det kunne komme til 
at se ud. Men i dag er det jo lidt af en perle. 
I særdeleshed når græsset er slået, og det 
bliver det tit.”

skolekontakter, så der kan komme skoleklas-
ser på besøg med jævne mellemrum.
Åbningstiden er i øjeblikket begrænset til 
hver lørdag i vinterhalvåret og torsdag i 
sommerhalvåret. Om den kan udvides, vil ti-
den vise, for det vil kræve en stor indsats fra 
de frivillige kræfter, der i forvejen har meget 
at se til. Til gengæld har de første skole-
klasser allerede været omkring gården, og 
ildsjælene vurderer, at en skoletjeneste kan 
være stablet på benene i løbet af 2–3 år.

Jollmands Gaard har i dag besøg af 8–900 
turister om året til den beskedne indgangs-
pris af 20 kr. Tanken er, at besøgstallet godt 
kan tåle at stige, og foreningen har derfor 
etableret et godt samarbejde med andre 
af områdets turistattraktioner, der alle 
henviser turisterne til hinanden. Jollmands 
Gaard nævnes desuden i de fleste lokale 
turistbrochurer.
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VISION:
At restaurere den fredede Jollmands Gaard og 
omdanne gården til landbomuseum.

BYGGERI:
Jollmands Gaard, en alsisk kroggård, der kan 
føres tilbage til 1700-tallet.

ORGANISATION:
Fonden for Jollmands Gaard er bygherre 
for projektet. Derudover er der oprettet en 
støtteforening for gården.

SAMLET BUDGET:
9,4 mio. kr.

BIDRAGYDERE:
Realdania (4,17 mio. kr.) og Kulturarvsstyrelsen 
er hovedbidragydere. Derudover bl.a. 
Bygningsbevarings- og Sonningfonden.

PROJEKTPERIODE:
Restaureringsarbejdet påbegyndtes i 
2002. Ildsjælene lægger nu sidste hånd på 
restaureringen af gården.

BRUGERE:
Turister, skoler og andre kulturhistorisk 
interesserede.

BELIGGENhED:
Landsbyen Holm på Als i Sønderjylland.

fakta 

Den gamle alsiske kroggaard Jollmands Gaard blev fredet i 2001.


