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Brogede blade. Erindringer, artikler og taler Johan Borup Hent PDF "Brogede blade" er en samling af Johan
Borups erindringer, artikler og taler om nogle af de emner, der optog ham allermest. Første del handler om
den danske højskoletradition, som Johan Borup i særdeleshed gjorde sig bemærket inden for. Anden del

beskæftiger sig med nogle af verdenslitteraturens største skikkelser; William Shakespeare, Ludvig Holberg,
Johann Wolfgang von Goethe og Victor Hugo. I tredje og sidste del tager Johan Borup fat på forskellige

emner som dannelse, det danske sprog, begivenhederne i 1864 og forholdet mellem sjællænderne, fynboerne
og jyderne.

Johan Jacob Nansen Borup (1853-1946) var en dansk teolog, forfatter og højskoleforstander. I 1891 åbnede
Johan Borup Borups Læreranstalt midt i København. Ved skolens 125 års jubilæum skiftede den navn til

Johan Borups Højskole. Johan Borup er desuden kendt for sine bøger om litteraturhistorie og
højskoletraditionen.
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