
 Lundsbjerggård. 
       Af fagfolk kaldet ” en kroggård ” 

 
Nationalmuseet har luret på kroggården. To år efter genforeningen 1922 – 23 blev hele 
ejendommen målt op og beskrevet, med henblik på at flytte den til Frilandsmuseet i Brede. Det 
kunne Jollmand- familien dog ikke overse. Gården blev stående. 
At gården beholdt sit ydre dog i forfald skyldes, Peter Petersen Jollmand, der blev født 30. 06.1874.  
Som førstefødte søn skulle han føre gården videre, og det var ikke lige det, han var god til, han var 

måske mere til bogen. 
 
Peter Petersen Jollmand blev 17. 
maj 1906 viet til Anne Jensine 
Mortensen, og samme år overtog 
han gården. 
Året efter, den 18. april fik de en 
søn, der blev opnævnt efter 
farfaderen Peter Petersen 
Jollmand. Altså hed de sidste tre 
generationer Peter Petersen 
Jollmand. 
1913 blev datteren født, døbt 
Cathrine men kaldet ” Tinne ”. 
Peter bortforpagtede en del jord, 

men på den jord, han selv drev, blev afgrøderne dårligere og dårligere. Men havde Peter været 
bonde som andre på hans tid, var kroggården blevet ødelagt af ombygninger og udvidelser som 
andre gårde i byen. Gården blev stående og forfaldt. 
 
Peter beholdt gården til sin død 1974, 
næsten 100 år gammel, og han bestemte 
til det sidste. 
 
Den sidste Peter var 10. generation i lige 
linje far til søn fra store Christen.  
Præsten skrev i 1652 i kirkebogen: ” 3. 
påskedag, om onsdagen, begravet store 
Christen af Holm, 96 år ” 
Peter og Tinne arvede nu gården, men 
Peter blev aldrig rigtig bonde. Han var i 
pensionsalderen, de havde nogle dyr, får 
og ammekøer. Køerne fik det dog bedre, 
det havde ikke altid været lige godt 
under gamle Peter. Denne Peter bortforpagtede mere jord, og forpagterne skulle levere hø og halm 
på Peters loft, så havde han grovfoder til dyrene. 
 
 
 
 
 



 
 

 
I 1981døde Tinne, så var Peter ene. Han fik nu sin gang på minkfarmen, 
der var oprettet af Kurt Madsen Nordborg i 1979 på jord forpagtet af P. 
Jollmand. Når Peter gik en tur til sine dyr, slog han et slag ind på farmen, 
der var altid nogen at snakke med, Peter ville gerne snakke. 
1985 er Kurts søn Kim Madsen medejer af farmen, og han købte den 
forpagtede jord. 
 
Der går en del år. Flere mænd fra egnen opfordrer Peter, til at 
testamentere gården til en fond, der så skulle forsøge at bevare gården. 
Peter tøvede, han har aldrig taget en stor beslutning. 
 
Peter er efterhånden en ældre mand, der lever en eneboers liv sammen 
med hund og katte. 1994 falder han og kommer på sygehus, benene ville 
dog ikke rigtigt, og Peter kom på Guderup plejecenter. Peter levede sin 

alderdom her, som en glad og tilfreds mand.  
 
Peter blev så glad for pleje centret, at han forærede dem en bus, der fik 
navnet Jollmann. 
 
Kim Madsen ville gerne udvide sin farm. I efteråret 1997 forhandlede 
han med Peter Jollmand. Resultatet blev:  
Kim købte al Peters jord, undtagen 1½ ha med de påståede bygninger. 
Der så blev testamenteret til en fond. Den fik navnet:                           

Jollmand`s Gård. 
Peter Petersen Jollmand døde på Guderup Plejecenter 28.10.1999. 

Chr. Hansen. 
 


