Pressemeddelelse

Nye sprog- og kulturhistorier afslutter
trilogi om det danske sprog
Når tidligere lærer i dansk og retorik ved Skive Seminarium
sidst i denne måned udgiver bogen Sprogets fontæne – Nye
sprog- og kulturhistorier, er det tredje og sidste bind i hans
trilogi om, hvordan sproget gennem tiderne har opsamlet
danskernes tanker og erfaringer og bragt dem videre fra slægt
til slægt. I den nye bog tager Ingvar Glad endnu et dyk ned i
sproget og dets lange historie og kobler det sammen med
kulturhistorien, som sproget er så tæt vævet sammen med.
Ingvar Glad er nok en af de danskere, der ved mest om, hvorfor
vi går rundt og siger, som vi gør. Og den viden har han nu
formidlet gennem tre bind med i alt 117 artikler om vores
levende danske sprog. Tredje bind i trilogien udkommer den
30. august og har titlen Sprogets Fontæne – Nye sprog- og
kulturhistorier, og som titlen antyder, indeholder den et væld
af fortællinger om, hvor tæt sprog og kultur forbinder sig med
hinanden.
”Vi har to enormt righoldige depoter med viden til rådighed: sproget med dets lange historie – og
kulturhistorien, der heller ikke er nogen årsunge. Men levende realiteter for de mange bliver der nok først for
alvor tale om, når fagfolkenes viden og erfaringsstof får en levende krop ved at blive udmøntet i fortællende
form. Det fælles mål for mine bøger om det danske sprog har været i videst muligt omfang at forme sådanne
fortællinger. Som en konsekvens af dette har jeg som undertitel til den nye bog valgt de utraditionelle
flertalsformer: ’Sprog- og kulturhistorier’,” fortæller Ingvar Glad, der er tidligere seminarielektor i dansk og
retorik på Skive Seminarium.
De to tidligere bind i serien udkom i henholdsvis 2014 og 2016 med titlerne Undervejs – Kulturens aftryk i
sproget og Det levende Sprog – Lystsejladser i det danske sprog.
Ingvar Glad giver gerne yderligere informationer. Kontakt via telefon 97 52 13 41 / 40 57 52 97 eller e-mail til
familienglad@yahoo.dk.
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