
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 
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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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Praktische information 

Ôfniungszeiten: 
- Der Hof kann das ganze Jahr jeden Samstag  
von  9.30 bis 11.30 Uhr besigtigt werden
- Vom 15 juni bis 1. september - auch samstag,  
dienstag und donnerstag Vom14.00 bis 16.00 uhr.                       

Fûhrungen:
Fûhrungen kônnen mit Absprache erfôlgen.  
Bitte wenden Sie sich an folgende personen
Flemming Andersen tlf. +45 74453516, mobil +45 22804699
Mail: knud.flemming.a@gmail.com 

Mitglied af Gaard Verein: 
Kr. 100,-   konto: 8011-1044220

Entré: 
Erwachsene und Kinder uber 12 jahre  30 kr.                                                                               
Gruppen und aussergevønliche Veranstaltungen: 
Nach Absprache                                        
Auserhalb der normalen Ôfnungszeiten werden 
Fûhrungen  angeboten, fûr 30 kronen per person 
doch mindestens 200 kr. 

Adressen und kontakte:
”Jollmands Gaard”
Møllegade 15,Holm 6430 Nordborg
 
Fonden Jollmands Gaard
v/ Kim Madsen (Vorsitzer)
Agerhøjvej 8, Holm 6430 Nordborg
- tlf.40317168
e-mail:kgmadsen@outlook.dk 
 
Gaard Verein:
v/ Peter Jensen (Vorsitzer))
Agertoften 4,  6430 Nordborg
Tlf. 23707881
e-mail:4peterelse@gmail.com

Webseite
www.jollmandsgaard.dk

Facebook:
Jollmandsgaard

           
April 2020

Lo gen Norden enthalten alle Kornkisten und Dreschdie-
len des Hofes.

Während die südliche Seite des Gebäudes bis zur 
grossen Durchfahrt wahrscheinlich zusammenhän-
gend erbaut wurde, ist die westliche Länge aus älte-
ren, wiederverwandten Materialien, wahrscheinlich aus 
früheren Gebäudeteilen des Hofes, erst später mit den 
nördlichen Gebäude in seiner heutigen ``Hakenform``  
erbaut worden. 

Die Lo gen Norden ist das jüngste Gebäude von um 
1800.  Es enthält die 3 Tafel über einander gebauten 
Aussenwände mit den schönen, langen, geschwungenen 
Fachwerkbalken. 
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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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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-
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.  

Vom Ruin zu einer einmaligen Attraktion
Der Jollmands Hof, gelegen auf dem nördlichsten Teil der 
Insel Alsen, ist ein einmaliges Exemplar eines alsischen 
``Hakenförmigen`` Hofes aus dem 1700 Jahrhundert.
Der Hof war fast total verfallen, als sich ein paar lokale 
Enthusiasten im Jahre 2002 dazu entschlossen den alten 
Hof  zu retten. Der Hof ist jetzt ein einzigartiges Beispiel 
des eigen typischen Baustiels und Charakter der älteren 
Agrikultur von Alsen. Ein sogenannter ``Hakenhof``, wo der 
Grundplan die Form eines Angelhaken hat.

Die Geschichte des Hofes
Bis ins 1500 Jahrhundert kann die Geschichte des Hofes 
nachvollzogen werden. Eine archäologische Ausgrabung 
hat gezeigt, dass es Spuren eines Längengebäudes genau 
dort gab wo das jetzige Gebäude liegt. Die jetzigen Gebäu-
de können auf das Ende des 1800 Jahrhunderts zurück datiert werden. Der Hof besteht aus mehreren aneinander 

gebauten  Gebäude:  Wohnhaus, Kuhstall, Futterlo, Pfer-
destall, Lodurchfahrt, Kornkistenlo, Dreschdiele und eine 
Wagendurchfahrt.

Das Wohnhaus ist das älteste Gebäude und liegt gen Osten.  
Es zeigt deutlich die alsischen Wohntraditionen, wie sie aus 
dem 1700 Jahrhundert  bis Anfang 1900 bekannt waren. 
Die Küche hat eine frühe Art von Herd, mit einem speziel-
len Feuerungsloch wodurch das Feuer von unten und unter 
den Kochtöpfen gelegt wird. Von dem Herd wird auch der 
Beilegeofen in dem Nebenzimmer (tägliche Stube) beheizt.  
Neben der Küche liegt die Speisekammer und die Bierkam-
mer, wo Milch und Bier aufbewahrt wurden.  In der täglichen 
Stube befinden sich 3 eingebaute  Alkoven.  Die grosse 

Stube (Piesel), liegt gen Osten und wurde damals nur für 
Festtage und festliche Begebenheiten benutzt.

Zwischen dem Wohnhaus und dem Stall liegt die 
Waschküche mit einem grossen eingebauten 2 stöckigen 
Ofen  zum Backen, einem Waschkessel, eine Feuerbank 
und einer Feuerungsanlage die hoch zum Boden heizt, 
wo das Malz für das Bier getrocknet wurde.

Hinter der Waschküche liegt der Stall. Erst der Kuhstall 
mit seinem noch originalen und intakten Feldsteinpflaster.  
Zwischen Kuhstall und Pferdestall liegt die Futterlo.  6 
Pferde mit Fohlen hatten dort Platz.  In der nordwestli-
chen Ecke ist die Knechten- und die Pferdegeschirr Kam-
mer mit einem doppelten Alkoven.  Die Westlänge und die 

Planen Sie den Hof mit allen Originalgebäuden,
Innenhöfe, Treffen und Landschaftsgestaltung.
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