
Bla bla bla … hvad blev der egentlig sagt? Nogle gange virker ordene som 

tom snak, men i virkeligheden burde vi nok lytte bedre efter. For al kommu-

nikation er manipulation. I møder, i familien og i storpolitik har ordet magt. Er 

corona-krisen en storm, der rammer uventet, og som vi skal gå i ly for? Eller 

er den en fjende, der skal nedkæmpes på en slagmark? Ordene har stor be-

tydning for, hvordan vi tænker om krisen, og hvordan vi skal handle på den. 

Samtidig er ordene de mindste betydningsbærende elementer, vi har, og  

filosoffer har i årtusinder brudt deres hjerner med ordenes beskrivelse 

af verden. Det er nemlig nemmere at kommunikere, når vi har ord, som 

vi er nogenlunde enige om, hvad beskriver. Men ordene står aldrig alene. 

De kommer ud af omgivelserne, af vores hjerne, kroppe, sanser, men- 

nesker omkring os og stemninger. I februar måneds Tænkepause om ord 

tager Linda Greve, talende undervisningsudvikler og overbevisende retoriker 

ved Science Museerne, Aarhus Universitet, ordet.

 

”’Nej’ i stedet for ’ja’ kan ændre din bryllupsdag. ’Inuit’ i stedet 
for ’eskimo’ kan stoppe en national krise. Med få ord kan du 
ændre et andet menneskes sindstilstand. Med en metafor kan 
du ændre en hel befolknings virkelighed. Ord er magtfulde og 
spøgefulde. De er usynlige og altafgørende. Min store interesse 
er, hvordan noget, jeg ved, bliver noget, du ved. Her er ordene 
en afslørende kilde til indsigt.”
– Linda Greve
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TIRSDAG D. 9. FEBRUAR KL. 20:00 KAN DU DELTAGE I JYSKE BANKS 

GRATIS WEBINAR, TÆT PÅ TÆNKEPAUSER, HVOR DU KAN BLIVE 

KLOGERE PÅ FEBRUAR MÅNEDS TÆNKEPAUSE ORD.

TÆT PÅ TÆNKEPAUSER ER ET SAMARBEJDE MELLEM JYSKE BANK 

OG AARHUS UNIVERSITETSFORLAG. 

ORD

af Linda Greve

ISBN  978 87 7219 067 9

60 sider

Pris 49,95 kr.

Udkommer 1. februar 2021

KONTAKT FORFATTEREN 

greve@sm.au.dk eller

22 32 93 75

ORD er nr. 86 i serien Tænkepauser.  

Alle bøger i serien fås også som lyd- og 

e-bøger og kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside  

Ord


