
Som nævnt i Henning Nielsens artikel blev der i
1925-1926 udstykket syv statshusmandsbrug
fra jord, som havde hørt til Refs Hedegaard.
Fra arkivet i Hurup kan man i ”Tinglyste skø-
der fra Hassing-Refs herreder 1925-26” finde,
at Thylands Udstykningsforening den 21. januar
1926 har købt et areal af Mads Pejtersen Hede-
gaard og efterfølgende læse, at jorden er
udstykket til stats husmandsbrug til følgende
købere:

Peder Dybdahl Andersen (matr.nr. 1b, Refs-
hedegård), Anders Kaastrup Andersen (1c),
Peter Harbo (1d), Edvard Marinus Nielsen,
matr. nr. 1 e, Oskar Ingvard Madsen (1f ),
Anton Marinus Jensen (1g) og endelig Jens
Chr. Nielsen, matr. nr. 1 h, Henning Nielsens
far.

Ejendommene var i snit på ca. 12 td. Sæde (1
td.sæde = 10.000 kvadrat alen), varierende fra
10 – 15, og prisen var ikke afskrækkende efter
nutidens forhold: fra 600 kr. til 850 kr. pr. td.
Sæde.

Thylands Udstykningsforening stiftedes den
22. februar 1909 ved et møde i Thisted på ini-
tiativ af husmandsorganisationerne i Thisted
amt. Siden valgtes en bestyrelse med N. N.
Stensgaard, Hurup, som forretningsfører og A.
Styvlgaard, Odbygård, som formand. Styvl-
gaard var i øvrigt folketingsmand. Under den
første verdenskrig skete der ikke meget, men i
1919 vedtoges nye jordlove og i 1920 overtog
venstre regeringsmagten og herefter gik det
stærkt med Udstyknings foreningens opkøb og

udstykning. Af udstykninger her på egnen kan
bl.a. nævnes med udstykningsåret i parentes:
Dovergård (1911), Neder Astrup (1912), Refs-
torp (1914), Lille Øland (1921), V. Skaarup
(1924), Refshedegård (1925). Også et mindre
areal fra Skibstedgård blev købt i 1924 til
udstykning og endelig nævnes et par hundrede
tdr. land fra Bubbel, som er købt i 1926.

Der har også eksisteret andre udstyknings
foreninger. Således var den første udstykning i
Thy ved en forenings hjælp udstykningen af
Abildgård i Grurup sogn. Det skete i 1907 og
der blev 18 husmandsbrug, 1 tillægsparcel og 1
hovedparcel og denne udstykning blev foreta-
get af Sydthy Udstykningsforening. Også Thy-
holm Udstykningsforening var aktiv i årene, såle-
des ved Helligkildegård i 1909. Her blev der 12
husmandsbrug og tilbage ved den gamle gård
blev en hovedparcel. 

Statens Jordlovsudvalg havde god nytte af
Thy Udstykningsforening ved opkøb og
udstykning af Vilhelmsminde ved Bedsted og
Boddum Bisgård, hvor der oprettedes hen-
holdsvis 9 og 15 husmandsbrug. 

Hvis der blandt vore læsere findes personer
med særligt kendskab til udstyknings forenin-
gerne, vil Egnshistorisk Forening meget gerne
høre om det og evt. bringe herom i årsskriftet.

Kilder: skødeprotokol fra arkivet i Hurup samt
avisartikler fra Thisted Amtstidende 3.6.1922 og
8.6.1926 fra Sydthy bibliotek.
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