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danske sprog er rigt på ordsprog og faste vendinger. Disse gør sproget levende og farverigt. Uden at reflektere
nærmere over det, bruger vi i dagligsproget udtryk, der er hentet fra hverdagslivet gennem generationer fx
øvelse gør mester, eller kærlighed gør blind. Mange udtryk, er hentet fra de gamle hellige skrifter fx de tre

vise mænd eller kommer bjerget ikke til Moses, må Moses komme til bjerget. Man kan sige, at ordsprog er en
fast vending, som udtrykker en leveregel eller en erfaring, som man kan lære af, fx som man reder ligger man
og der er håb forude. Bogen er tænkt som et nyttigt redskab for sproglærere, studerende, skoleelever - kort
sagt for alle, som bruger og er interesseret i det danske sprog. Her kan du finde historiske citater, og få

inspirerende impulser.
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