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Kovendinger Johs. Nørregaard Frandsen Hent PDF For ikke så længe siden talte de fleste danskere dialekt og
boede på landet. Men hvem husker længere, hvad en kovending egentlig er?

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 en munter fortælling om, hvordan ord og talemåder undertiden løber
løbsk, og om, hvordan der pludselig opstår nye, frugtbare eller skæve betydninger. Sproget er en sladrehank.
For den interesserede sprogbruger er der overraskende viden at hente om, hvor vi som folk og nation kommer

fra, og hvor vi måske er på vej hen.

KOVENDINGER er ikke optaget af pedanteri, men inviterer til at lege med sproget og gå på opdagelse i dets
rigdom og mangfoldighed.

JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN (f. 1950) er professor og leder af H.C. Andersen Centret ved SDU. Har
skrevet bøger om H.C. Andersen, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Knud Sørensen samt om sprog og
kulturhistorie. Forfatteren er klummeskribent ved Kristeligt Dagblad og en populær foredragsholder.
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