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•

I slutningen af 1700-tallet kom 
de landboreformer, der banede 
vejen for selve udskiftningen, 
som var en omfordeling af jor-
den.  

Forordningen om Jordfælles-
skabets Ophævelse af 23. april 
1781 gav hver enkelt lods ejer 
ret til at forlange sin an del i 
jordfællesskabet udskiftet, dvs. 
udlagt som maksimalt tre lod-
der. Så en enkelt lodsejers be-
gæring udløste kravet om en 
udskiftningsplan for hele ejer-
lauget, dvs. hele landsbyens 
jord. 

Hals 
Arkiv

Fortsættes næste side

Matrikelkortet 
1812-1866 viser 
placeringen af 
“Fælleds Sand-
grav” på 7000 
kvadratalen lige 
syd for matrikel 
19, hvor gården 
Øster Nejsig, 
der nu hedder 
Finstrupgaard, 
Hølundvej 94A, 
er placeret.

Matrikelkortet 
1866-1909 viser 
placeringen af 

“Fælleds Sand-
grav” ved den 
gamle byvej. 

De indtegnede 
bygninger til 

venstre er går-
den Øster Neisig 
på Hølundvej 93. 
Finstrupgaard er 

ikke indtegnet 
på matrikel -

kortet. 

Udskiftningen omfattede også 
udlæg til de fornødne offentli- 
ge og private veje og afsætning 
af fællesarealer til vanding 
m.v. Men der var ikke hjemmel 
til udskiftning af søer, eller af 
arealer der ikke egne de sig til 
dyrkning.  

Endvidere kunne lodsejerne 
ikke kræve mindre arealer som 
f.eks. vandingssteder, drifts-
veje, grusgrave m.v. udskiftet. 
Disse arealer blev derfor ved 
udskiftningen henlagt til fælles 
brug. 

Begrebet gadejord dækker 
over de fællesarealer - en 
landsbygade, et gadekær, en 
fællesvanding, eller en sand-, 
ler- eller kalkgrav – der lå til-
bage efter udskiftningen.  

I matriklen blev disse arealer 
betegnet med ordet ”fælles”. 
Arealerne kan samlet betegnes 
som ”fællesjorde”. Disse fælles-
arealer blev som regel ikke  
matrikuleret.  

Indtil for ganske få år siden 
tilhørte gadejord i princippet 
fællesskabet af lodsejere i det 
pågældende ejerlav.  
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Hals Arkiv

Matrikelkortet 
1866-1909 viser 
placeringen af 
“Fl. Sandgrav”, 
som ikke er tak-
seret, da den er 
fællesjord. 
De indtegnede 
bygninger over 
den er gården 
Finstrupgaard 
på Hølundvej 94. 

Matrikelkortet 
1971-1997 viser 

at den fælles 
sandgrav har 

fået matrikel-
nummeret 44.

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk

Ved en ændring af Udstyk-
ningsloven i 1991 fik kommu-
nerne mulighed for at få dom 
for ejendomsretten til area-
lerne, hvis ikke andre kunne 
gøre en begrundet ejendoms-
ret gældende. 

Af de gamle matrikelkort 
fremgår, at der lige syd for Fin-
strupgaard (Hølundvej 94A) var 
et sådant fællesareal, be-
nævnt som ”Fælles sandgrav”. 
Det var her, alle lodejerne 
under ejerlavet ”Den nordøst-
lige Del, Ø. Hassing” havde ret 
til at hente sand, til at strø på 

gulvene, eller til at iblande 
leret ved husbyggeri. Arealet 
angives på de ældste kort at 
være på 7.000 kvadratalen. 

 
1993 
Først ved landbrugsministeriets 
skrivelse af 14. juni 1993 blev 
dette areal matrikuleret.  

Arealet angives at være på 
2.758 m2 og får matr. nr. 44. 
Det har også på et tidspunkt 
fået en selvstændig adresse, 
nemlig Hølundvej 100. 

Under adkomsthaver, dvs. 
ejer, til dette areal står der i 

de offentlige registre i dag 
(maj 2020) stadig ”Adkomst -
haver ukendt”, dvs. at der er 
ingen ejer. Under tillægstek-
sten står: ”Ifølge KMS [Kort- og 
Matrikelstyrelsen]: Fælles grus-
grav”. 

Aalborg Kommune kunne få 
adkomsten ved dom, men har 
ikke gjort anslag til dette, så i 
princippet ejes dette areal  
stadig af lodsejerne under ejer - 
lavet ”Den nordøstlige Del, Ø. 
Hassing”.


