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Sprogrigtig tekstredaktion Klaus Ulrik Keel Hent PDF Forfatteren til nærværende bog, Klaus Ulrik Keel, vil
være mange læsere bekendt fra sine debatindlæg i dagbladet Politiken om især sproglige emner og i det hele
taget som en altid engageret sprogdebattør. Sin enorme viden om det danske sprog og dets mange faldgruber
og nuancer har han bl. a. fra mange års erfaring som referent i Folketinget og Grønlands Landsråd, men ikke
mindst som forlagsredaktør på Borgens Forlag med hovedansvaret for den sproglige revision af de utallige
bøger i MagnaPrint-serien, der i en årrække blev udgivet af Nyt Dansk Litteraturselskab i samarbejde med

Borgens Forlag.

I denne bog fremlægger han sine velfunderede betragtninger over det danske sprogs aktuelle situation krydret
med mange refleksioner over problemer, der ikke kun er et anliggende for eksperter, men tværtimod har

universel adresse til alle os godt fem millioner danskere, især i en tid, hvor mange dansktalende rent faktisk
ikke har et dybtgående kendskab til deres eget sprog og dets mange muligheder. Men også fagfolk, der bruger

sproget som et redskab i det daglige – journalister, forfattere, redaktører, oversættere,
kommunikationsmedarbejdere, studieværter osv. – vil kunne have betydelig gavn af denne bog med dens

store idérigdom og polemiske veloplagthed.
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