
                      
                        UDE OG INDE 

               Jollmands gaard 
      En gammel slægtsgaard 
                       På  
                   Nordals 





                              PETER PETERSEN J0LLMAND (1846-1922) 
                                                               OG 
                              ANNA CATHRINE FØDT HANSEN (1846-1914 



                                  PETER PETERSEN JOLLMAND (1874-1974) 
                                                                   OG 
                              ANNA JENSINE FØDT MORTENSEN (1885-1972) 



PETER PETERSEN JOLLMAND FØDT 30 JUNI 1874, BLEV GIFT MED ANNA JENSINE MORTENSEN 
FØDT 3 SEPTEMBER 1885 SOM DATTER AF GÅRDEJER JØRGEN MORTENSEN, GENNER Ø.LØGUM 
SOGN. DE OVERTOG LUNDSBJERGGÅRD I 1906.  
DERES BØRN: PETER PETERSEN JOLLMAND FØDT 18 APRIL 1907  
ANNE CATHRINE PETERSEN JOLLMAND FØDT 1913.HUN DØDE UGIFT 22 1981  
DEN 22 DECEMBER.  
PETER PETERSEN JOLLMAND FØDT 1874, DØDE 19 FEBRUAR 1974 NÆPPE 100 ÅR GAMMEL.  
ANNA JOLLMAND DØDE 22 MAJ 1972.  



KATHRINE OG PETER JOLLMAND 
FINT I BY 

Lauritz L. Høi til kaffe med Peter og 
Anna Jollmand på Dyvig Kro 



Tinne med hare 

Peter og  søn Peter                                      Kathrine (Tinne) 









Gårdspladsen set mod vest. 

 





Gårdspladsen set mod vest. 
 





Stuehusets sydøstre hjørne. 





 Sydlængdens sydside  
(østre del med stuehuset). 

 

 



1995 - Sydlængden - set fra vest 
med møddingen foran. 

 

 



1995 - Stuehusets østgavl - 
uden tag og her med 
fragmenter af et sent på 
bygget lokum i genanvendt 
bindingsværk. 

 

 



1995 - Stuehusets sydside 
- set fra sydvest. 

 

 



1995 - stuehusets sydside - 
med manglende tag over de 
to østre fag. 

 

 



1995 - stuehusets  
køkken set mod øst  
(ombygget i 1906) 

 

 



1995 - Stuehusets køkken 
 set mod sydvest. 

 

 



1999 -  Stuehusets dørnsk 
(stue) set mod sydøst 
(stuen) er her afkortet - 
skillevæg opsat og alkover 
fjernet - med et fag mod øst i 
1906). 

 

 



1995 - stuehusets dørnsk (stue)  
set mod syd. 

 

 



1998 - Stuehusets pissel (den 
fine stue) - set mod sydøst. To 
fag er her (i 1906) fraskilt den 
oprindelige pissel mod øst (bag 
den tofløjede dør) og alkovefaget 
tillagt rummet (mod vest). 
2007 - pissel er her genskabt i 
sin oprindelige form i husets tre 
østre fag. 
 

 

 



1999 - Stuehusets fine 
stue - pisselen - fra 1906 
set mod vest. Alkovefaget 
er fjernet og skillevæg 
mod dørnsk er flyttet et 
fag mod vest. 
2007 - pisselens 
oprindelige form og 
alkover er reetableret. 
 

 

 



1995 - Stuehusets 
”brudekammer” set mod 
sydøst. Rummet har 
gennemgået flere 
ændringer, men var 
oprindelig en del af husets 
bryggers. 

 

 



1995 - Stuehusets ”brudekammer” set 
mod syd. Rummet har gennemgået flere 
ændringer, men var oprindelig en del af 
husets bryggers. 

 

 



1995 - STUEHUSETS 
”BRUDEKAMMER” SET MOD 
SYDVEST. RUMMET HAR 
GENNEMGÅET FLERE ÆNDRINGER, 
MEN VAR OPRINDELIG EN DEL AF 
HUSETS BRYGGERS. 
2007 - BRYGGERSET ER HER 
GENSKABT - TILLIGE MED ET 
PIGEKAMMER INDBYGGET I STALDEN 
(DØR HERTIL SES T.H.). 
 

 

 



1995 - Stuehusets 
”brudekammer” set mod vest. 
Rummet har gennemgået flere 
ændringer, men var oprindelig 
en del af husets bryggers. 
2007 - bryggerset er her 
genskabt - tillige med et 
pigekammer indbygget i stalden 
(dør hertil ses t.h.). 

 

 



1995 - Gårdens kostald - 
set mod syd. 
2007 - Pigekammeret med 
adgang fra bryggerset ses 
bagerst t.v.. (NB - 
pigstensbelægningen er 
urørt ved restaureringen) 
 

 

 



1999 - Gårdens foder lo - set 
mod sydøst (mod kostalden). 

 

 



1999 - Gårdens foderlo - set 
mod nordvest (mod 
hestestalden). 

 

 



2007 - 
PIGSTENSBELÆGNINGEN 
ER URØRT VED 
RESTAURERINGEN 

1999 - Gårdens hestestald - set 
mod nord. Karlekammer bag 
nedstyrtet skillevæg t.v..  

 



1995 - 
KARLEKAMME
RET - MED 
FRAGMENTER 
AF ALKOVE 

                                                 
 



1995 - loftsrum over 
Stuehusdelen - set mod øst. 
 
2007 - De store 
skorstenskomplekser over 
køkken og bryggers - med 
henholdsvis plads for 
røgning af kød og kølle for 
malttørring - er genskabt. 
 

 

 



1995 - Loftsrum over 
stuehusdelen - set mod 
sydvest 
2007 - De store 
skorstenskomplekser over 
køkken og bryggers - med 
henholdsvis plads for 
røgning af kød og kølle for 
malttørring - er genskabt. 
 

 

 



2007 - Stuehusets genskabte 
bryggers og alkover i dørnsk. 



                             Peter Petersen Jollmand 



            

               Peter Petersen Jollmand på Plejehjemmet 





                          Jollmands  gaard 































       Slut for denne gang 
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