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Forestil dig en verden uden sprog. Ingen Snapchat, Twitter eller Tænkepauser – sandt nok, en frygtelig
tanke, for verden ville være et fattigere sted uden. Og vi ville blot være nogle kedelige umælende drøvtyggere, for hvem hele tilværelsen var en lang tænkepause. Så tak og lov for sprog. Det er det, der gør os til
mennesker, medmennesker, venner, fjender og forfattere. En af de sidstnævnte, Mikkel Wallentin, hjerneforsker og sprognørd ved Aarhus Universitet, har i april måneds Tænkepauser endda skrevet intet mindre
end 13.848 ord om, hvorfor sprog er alfa og omega for ham selv og alle hans artsfæller. Så læs og skriv løs. Vi
har alt at takke sproget for.

Mikkel Vallentin
Lektor i kognitionsvidenskab og semiotik ved Institut for Kommunikation
og Kultur, Aarhus Universitet. Han har i sin forskning primært beskæftiget sig med hjernen og hjernens arbejde med sprogforståelse. Derudover
har dyrket sin interesse for sprog som forfatter til tre romaner og en række
skuespil.

Forfatteren kan kontaktes på
mikkel@dac.au.dk eller

”Jeg vil hellere miste både arme og ben end miste sproget. Hvor der

26716912.

er sprog, er der liv!”
”Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af sproget i forholdet til vores medmennesker. Alligevel er det, som om tidsånden har
glemt sprogets vigtighed. Sprogvidenskaberne bliver betragtet med
mistro eller ligegyldighed. Hvis den her lille bog kan modvirke den
tendens, vil det gøre mig meget glad.”
”Der er mange, der drømmer om, at hjerneskannere vil kunne bruges til at læse en persons tanker. Men på grund af sproget er sådan
en maskine stort set overflødig. Jeg kan jo bare spørge, hvad du tænker.”
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