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"Nye danske ord med historie" Nye danske ord med historie fortæller historien bag ord og udtryk som
'woopie', 'taikonaut', 'oute', 'snas' og 'wifebeater'. Bogen henvender sig til alle der interesserer sig for vores
sprog og de nye ord som ad kringlede veje kommer ind i det. Den beskriver i alt 175 nyere ord og udtryk i det
danske sprog. Hovedvægten er lagt på ord og udtryk opstået efter 1985, men der er også enkelte ældre med.
Sæt venner og familie stævne, og gæt ord og årstal, eller læn dig tilbage i sofaen, læs om ordene, og lad dig
underholde. Her kan ’curlingforældrene’ dyste mod ’bonusbørnene’ om hvornår det var vi begyndte at sige
’like’ og ’chille’. Og i ’samtalekøkkenet’ kan ’det grå guld’ uddybe betydningen af ’rundkredspædagogik’,
’båtnakke’ og at ’pimpe’. Jørgen Nørby Jensen er seniorkonsulent i Dansk Sprognævn. Han er hovedredaktør
af 'Nye ord i dansk 1955 til i dag' på dsn.dk/noid og medredaktør af 'Retskrivningsordbogen'. I det daglige
svarer Jørgen på sproglige spørgsmål ved Sprognævnets spørgetelefon, skriver sprogklummer til
Jyllands-Posten og redigerer tidsskriftet 'Nyt fra Sprognævnet'.
Denne diskussion var dog allerede blevet overflødig, da borgerskabet den 15. Vælg ugentlige emner eller få
en daglig vitaminpille.
1894. Da en generalforsamling i »Den Typografiske Forening« besluttede at udgive nærværende værk, var
det meningen kun at skildre foreningens 25 års virksomhed. Mon ikke der er en, der passer til dig.
Tilmelding Nyhedsbrev. Vores hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det
danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.
Betegnelsen stammer fra græsk biblía (flertalsformen af biblíon lille bog) som formentlig stammer fra det
græske bíblos eller býblos som betyder papyrus, skriftrulle eller bog efter den fønikiske havneby Byblos,
hvorfra papyrus blev eksporteret. FOKUS: Dele af debatten om Grønland i den danske offentlighed trækker
på et billedsprog, der er beslægtet med gamle forestillinger om grønlændernes manglende kulturelle

kompetence. Vores hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog,
2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen. Det er blevet
påvirket af begivenheder og politiske ideer i Danmark og i udlandet. Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og
Paris. dk. Med koncertprogram, billeder af de bands og kunstnere der har spillet i Train, vejviser og
konkurrence. Emner særlig knyttet til filosofiens historie kan være (men ikke begrenset til): Hvilke endringer
i filosofi bli redegjort for historisk. dk. Tilmelding Nyhedsbrev. Bliv opdateret i din indbakke med
nyhedsbreve fra denstoredanske. Her er et udpluk af nye krimier. Du accepterer brugen af cookies, når du
klikker videre på hjemmesiden. Du spiller den forkert, Læsehæsten. Vælg ugentlige emner eller få en daglig
vitaminpille. Inspiration: Det vrimler med krimiudgivelser, og flere nye krimier er på vej.

