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Kovendinger Johs. Nørregaard Frandsen Hent PDF Forlaget skriver: De fleste af os har sproget i munden til
daglig. Vi bruger det ustandseligt, tygger på det, spytter det ud, henvender os med det, meddeleler os i det.

Det er derfor ikke underligt, at sproget, det daglige, talte og skrevne dansk er i stadig udvikling. Ord,
vendinger og begreber opstår, og de forgår. Ord importeres, fordrejes, slides op. Der er simpelthen liv i

sproget.

KOVENDINGER. LIV I SPROGET er ikke en bog om korrekthed eller retskrivning, men en munter
fortælling om, hvordan ord og vendinger undertiden løber vildt eller om, hvordan der pludseligt opstår nye,
frugtbare eller skæve betydninger. Ord og vendinger kan ofte fortælle spændende historie, når man giver sig

tid til at grave lidt i sproget.

Bogen er langt fra at være en pedantisk redegørelse for sproget og dets historie. I stedet vender forfatteren
pandekager med nogle af de ofte overraskende betydninger eller medbetydninger, der ligger i sproget, og som

er med til, at sprogbrug kan blive en oplevelse af mangfoldighed og rigdom.

Johannes Nørregaard Frandsen, født 1949, er professor og leder af H.C. Andersen-centret ved Syddansk
Universitet. Han har tidligere udgivet bøger om bl.a. "de tre jyske tenorer" Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og
Johannes V. Jensen. Forfatteren er flittig foredragsholder samt klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.
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