
THYLANDS HØJSKOLE. 
 

 
Thylands Højskole 

 
Da der i Slutningen af Treserne kom rigtig Fart i 
Højskolebevægelsen, blev der tit oprettet Skoler 
paa Steder, hvor der ingen rigtig Jordbund var 
for dem. En Mængde af disse Skoler - langt de 
fleste - eksisterede kun en ganske kort Tid. 
Enkelte holdtes i Gang en Aarrække, men døde 
saa af Mangel paa Tilgang. Blandt de sidste var 
Vi11erup Højskole i Thy. Den begyndte i 1868 
og havde i nogle Aar om ved en Snes Elever. 
Men i 1877 maatte den standse sin Virksomhed. 

I de følgende Aar vandt Indre-Mission stærk 
Fremgang blandt Thyboerne. Disse er af Natur 
noget tunge, og deres Tankesæt præges - særlig 
ud mod Havet - af Omgivelsernes barske og 
alvorlige Karakter. Og selv om der adskillige 
Steder rundt om i den store Landsdel sad en og 
anden, der længtes efter igen at faa en Højskole 
i Gang paa den hjemlige Grund, maatte han bide 
Tænderne sammen om Ønsket og vente paa 
bedre Tider. 

I 1888 oprettede Indre-Missionen saa sin 
første Højskole i Nørre Nissum, syd for 
Limfjorden. Og det er rimeligt, at denne 
Begivenhed i nogen Grad tilskyndede den 
grundtvigske Højskoles Venner i Thy til at rejse 
en Skole som en Modvægt mod Indre-
Missionens Agitation blandt de unge. 

Oppe i Hundborg Sogn, vest for Thisted, 
havde der i mange Aar været en lille Kreds af 
grundtvigske Folk. De følte sig paa alle Sider 
trængt af Missionen, og for at faa et aandeligt 
Samlingspunkt, hvorhen alle deres Venner og 
Meningsfæller i hele Landsdelen kunde vende 
sig, besluttede de sig endelig i 1895 til at søge 
rejst en Højskole. 
I Efteraaret 1895 kom da Thylands Højskole i 
Gang med P. Hansen som Forstander. Den 
ligger kønt, 1½ Mil fra Thisted, ½ Mil fra de 
historisk berømte ,,Sjørring Volde”, hvor der 

ofte afholdes store Folkemøder. Skolen ligger 
paa et Højdedrag, hvorfra man har en vid og 
storslaaet Udsigt over en stor Del af Thy - til 
Vesterhavet, Limfjorden og Mors. 

Peter Hansen fik en dygtig Medhjælper i den 
unge Rs. Bording - den nuværende Forstander 
for Ry Højskole - og det lykkedes dem ogsaa at 
faa Arbejdet ret godt i Gang. Men Landsdelens 
afsides Beliggenhed og den ikke synderlig store 
Interesse blandt Befolkningen vanskeliggør dog 
stadig Skolens Arbejde. I 1901 forlod Hansen 
Thy og overtog som tidligere nævnt Galtrup 
Højskole, hvor han mente, Arbejdskaarene var 
lettere. 

Thylands Højskole blev overtaget af 
Landbrugskandidat H. Hansen og cand. theol. 
Thyge Thygesen. De ledede den i Fællesskab i 
tre Aar, hvorefter Hansen trak sig tilbage, og 
Thygesen blev da ene Forstander. 

I Sommeren 1908 søgte Thygesen imidlertid 
over i gejstlig Virksomhed, og hans Eftermand 
blev Kr. Fug1sang, der i et Par Aar havde været 
Lærer ved Skolen. 

Fuglsang har besøgt forskellige Højskoler. 
Sin væsentligste Uddannelse har han faaet paa 
Vinding, og paa Askov. 
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