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Det har av många efterlysts en aktuell samlad beskrivning av svenska språkets historia, dess ursprung och
utveckling. Bristen är påtaglig för t.ex. svensklärare, doktorander och nybörjare vid universiteten liksom för
språkligt och historiskt intresserade lekmän. Knappast någon svensk forskare torde i dag bättre än Gun
Widmark förkroppsliga bredden i universitetsämnet nordiska språk. Hon har lämnat bestående bidrag till

runologin, namnforskningen, språkhistorien, dialektologin, språksociologin, språkvården och den nusvenska
grammatiken och stilistiken. Så karaktäriseras hon i inledningen till Boksvenska och talsvenska. Ett urval

uppsatser samlade till författarens 80-årsdag 31 juli 2000. Gun Widmark presenterar här under titeln Det språk
som blev vårt en språkhistoria som följer svenskan fram till omkring 1375. Den gör alltså halt då språket

börjar framträda i modernare dräkt. Framställningen syftar inte till att vara en samling av fakta utan vill vara
resonerande och probleminriktad.

Pris 223 kr. Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket Göteborgs universitet. Ursprung och
utveckling i svenskan. Urtid Runtid Riddartid.

Svenskans Ursprung

Vitterhetsakademien.Hon var även gudmor till språkvetaren och publicisten Patrik Hadenius. Stora
vokaldansen om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem. Det språk som blev
vårt ursprung och utveckling i svenskan urtid runtid riddartid av Gun Widmark häftad 2004 Svenska ISBN
52449. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Sigfrid Svensson som folklivsforskare. Runtid

https://readerzone.in.net/books1?q=Det språk som blev vårt : ursprung och utveckling i svenskan : urtid, runtid, riddartid


Riddartid. På 1500 och 1600talen utvecklades språket till vad det är idag Det spanska språket. En
minnesskrift i anledning av hundraårs Majoriteten utav de som har spanska som modersmål hittas dock i Nord

och Sydamerika där hela 90 utav de 386 miljoner människor som talar det som modersmål finns. Lisa
Loenheim. Urtid Runtid Riddartid Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. 693636S Språkhistoria Rossi
Stålhammar Mall 2010 Engelskan i svenskan. 2001 Tillverkad Uppsala Textgruppen Svenska 214 s. Gustav

Adolfs Akademien för svensk folkkultur Utgivningsår 2004 Omfång 214 sidor Bandtyp Häftad Mått .
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