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forord

Denne bog var i sin oprindelige udformning en ph.d-afhandling 

med titlen: “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing” – gestisk 

betydningsdannelse i litteratur og musik. Den blev indleveret til be-

dømmelse og forsvaret ved det Humanistiske Fakultet, Aarhus 

Universitet i 2004. Jeg skylder det faglige miljø omkring Institut 

for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, en stor tak for interesse 

og inspiration. Tak til mine vejledere, Morten Kyndrup og Ansa 

Lønstrup, og tak til bedømmelsesudvalget: Karen Margrethe Si-

monsen, Niels Albertsen og Catharina Dyrssen. En særlig tak 

skylder jeg Jørn Erslev Andersen for hans store hjælp i forbindelse 

med omarbejdelsen af manuskriptet

 Jeg vil gerne rette en tak til det Humanistiske Fakultet, Aar-

hus Universitet, for støtte til udarbejdelsen af ph.d.-afhandlingen, 

til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og til Aarhus 

Universitets Forskningsfond for støtte til udgivelsen.

 Sidst, men ikke mindst, tak til min familie, til Hjalte, Anna, 

Jakob og Morten, til hvem denne bog er dedikeret.

 Århus, april 2008

 Birgitte Stougaard Pedersen
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