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Gammeljord 

Stuehuset er opført i 1914. 

Bygningerne er opført efter brand ad to gange, i 1926 og sidst i 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealet er 140 tdr. land. 

1858 er ejeren Søren Christensen – i 1878 proprietær Degner. 

Før udflytningen lå gården i Snevre mellem ”Søndergaard” og ”Vestergaard”. 

I 1922 overtog Mikkel Jensen Steffensen, født 1881 i Tornby, ejendommen. Hans første ejendom 

var et husmandssted i Hvirrekjær, tidligere ejet af Søren Ditlev Sørensen. Herfra kørte han 

mælketur til Houbak Mejeri – han blev gift med Ottilie.  Senere ejede han ”Lille Rams” på 20 tdr. 

land, inden han i en byttehandel med Simonsen overtog ”Gammeljord”. Han døde 1959, men 

ejendommen var i 1957 solgt til sønnen, Svend Aage Steffensen (født 1915). Der var 9 børn, af 

hvilke de fire blev landmænd 

I nogle år – omkring år 2000 – ejede Thomas Andreas Skoven gården, men den blev så solgt til 

brødrene Jens Peter Lunden, Asdal, der overtog jorden, og Karl Chr. Lunden (slagtermester 

Hrtshals), der overtog bygningerne. Senere overtog hustruerne, Mette Laulund Lunden og Karin 

Jost Lunden, overtaget henholdsvis jorden og bygningerne. 

6/2 2015 overtog Eliza Bjerregaard Duncan ejendommen, der er på 4,3 ha. 

 

Flygtningelejren over for Gammeljord 

I vejkrydset Gammeljordvej, Bjergevej og Pindherrevej blev der i 1941 på tysk foranledning 

opført en tysk forlægning/kaserne i mursten, der af hensyn til sløring over for engelske 

bombefly skulle have udseende af en typisk dansk gård. På højdedragene i det kuperede område 

opførtes flere udsigtstårne, vest for gården var der tre trætårne på 15 m, og der var 2 på 25 m, 

dels ved ”Engbjerg”, dels ved ”Gammeljords Høj”.  Der var yderligere et ståltårn på ca. 50 m ved 

”Hellehøj”. 

Det formodes derfor, at kasernen havde funktion i forbindelse med flyovervågning.  I 

bygningerne var bl.a. officersmesse og kantine for de menige soldater. 

Efter krigen blev der i en periode indkvarteret flygtninge i bygningerne, der blev bevogtet af CBU 

    Billeder fra 

branden i 1954 



vagter. De ca. 100 flygtninge blev omkring 1946 overført til den noget større Skallerup Lejr.  

Der er foto af kasernen på Lokalhistorisk Arkiv i Bjergby. 

Bygningerne herunder tårnene blev nedrevet i 1948 og 1949. 


