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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'.
Inspiration: Det vrimler med krimiudgivelser, og flere nye krimier er på vej. Danske typografers
organisations historie. Vælg ugentlige emner eller få en daglig vitaminpille. Velkommen til Bibelselskabets
hjemmeside.
Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. Velkommen til Bibelselskabets
hjemmeside. 1894. september havde vedtaget et forslag med mere vidtgående reformer. Vælg ugentlige
emner eller få en daglig vitaminpille. Det danske ord Bibel har en lang og ofte utydelig etymologisk historie.
Emner særlig knyttet til filosofiens historie kan være (men ikke begrenset til): Hvilke endringer i filosofi bli
redegjort for historisk. dk. Senest opdateret 27. Han skal have en kæmpe stor pik, men være lille og spinkel.
dk. Det danske ord Bibel har en lang og ofte utydelig etymologisk historie. EMU understøtter og motiverer

til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes. Vi anvender
cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Hun er desto flittigere omtalt i
senere skrifter, som dikter videre på … Premium Cars: DK: What is premium. september havde vedtaget et
forslag med mere vidtgående reformer. Denne diskussion var dog allerede blevet overflødig, da borgerskabet
den 15. 1894.

