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Aldrig færdig - men altid på vej. Dalum landbrugsskole 1886-1986 Knud J.V. Jespersen Hent PDF "Det er det
normale for danske landbrugsskoler, at de vedkender sig at have rod i den danske folkehøjskole. Der er endog

en del eksempler på, at højskoler er overgået til at blive landbrugsskole, og et af disse er Dalum
Landbrugsskole.

Nutiden tilkender ofte Christen Kold at være faderen til eller stifteren af den danske folkehøjskole, og da det
var på Dalum Højskole, han fik sine tanker om en højskole for voksne ført ud i livet, er Dalum vel også

stedet, hvor den "Koldske Højskole" har en hovedrod."

Knud J.V. Jespersen fortæller om en af Danmarks ældste landbrugsskoler, der blev grundlagt i 1886.
Fortællingen om Dalum landbrugsskole er samtidig en fortælling om det danske samfunds udvikling i løbet af

100 år, hvor landbruget er i voldsom udvikling. Vi hører blandt andet om, hvordan andelsbevægelsen og
højskolen vinder frem til stor gavn for bønderne.

Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor ved Syddansk Universitet, som har udgivet
en lang række bøger om dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske Selskab for

Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud J.V. Jespersen har modtaget en række
hædersbevisninger, heriblandt udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

 

"Det er det normale for danske landbrugsskoler, at de vedkender sig
at have rod i den danske folkehøjskole. Der er endog en del

eksempler på, at højskoler er overgået til at blive landbrugsskole, og
et af disse er Dalum Landbrugsskole.

Nutiden tilkender ofte Christen Kold at være faderen til eller stifteren
af den danske folkehøjskole, og da det var på Dalum Højskole, han
fik sine tanker om en højskole for voksne ført ud i livet, er Dalum
vel også stedet, hvor den "Koldske Højskole" har en hovedrod."

Knud J.V. Jespersen fortæller om en af Danmarks ældste
landbrugsskoler, der blev grundlagt i 1886. Fortællingen om Dalum
landbrugsskole er samtidig en fortælling om det danske samfunds
udvikling i løbet af 100 år, hvor landbruget er i voldsom udvikling.
Vi hører blandt andet om, hvordan andelsbevægelsen og højskolen

vinder frem til stor gavn for bønderne.

Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor
ved Syddansk Universitet, som har udgivet en lang række bøger om



dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske
Selskab for Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud
J.V. Jespersen har modtaget en række hædersbevisninger, heriblandt

udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.
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