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Beskrivning
Författare: Lars-Erik Edlund.
Denna bok är en samling av kollektiva öknamn, s.k. ortsboöknamn, från norra Sverige, d.v.s.
från Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Det är
öknamn av typen burträskrödskjortor för burträskbor, smålusviskare för fredrikabor osv.
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NORDSVENSKA 14 –. Att vänja sig till det svenska språket. Studier av en individuell
skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok .. frontlinjer, 53), Umeå. Edlund,
Lars-Erik, 1984. Nordsvenska ortsboöknamn, (Skrifter utgivna av. Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå, Serie B,. Namn 1), Umeå.
1967 föll de plurala verbformernas sista fäste. Då infördes singulara verbformer i nyskriven
lagtext. Alfvegrens arbete redovisar mycken klar och mycken grumlig argumentation från
kombattanternas sida; en argumentanalys kan på vissa ställen bli nöjsam. S. B.. Lars-Erik
Edlund, Nordsvenska ortsboöknamn. X X V Il + 244 s.
Books by Lars-Erik Edlund · Language - The Time Machine: Papers in Honour of Bengt
Odenstedt on the Occasion of. Studier över Nordsvenska Ortsboöknamn. More…
2 dec 2013 . Jag vill inte göra ont värre, men i Lars Erik Edlunds doktorsavhandling ”Studier
över Nordsvenska ortsboöknamn” har burträskarna inga hedrande epitet: burträsk-jägare,
burträsk-kalv, burträsk-skojare, burträsktjuv, rödskjorteburträskare, små-burträskare, snusask,
tjuvburträskare (i olika varianter). Jag slog.
NORDSVENSKA ORTSBOÖKNAMN. Vid institutionen för nordiska språk vid Umeå
universitet bedrivs sedan några år tillbaka en undersökning om det folkliga
personnamnsskicket i övre Norrland. Bland de typer av namn som insamlats och även till dels
bearbetats finns s k ortsboöknamn, dvs beteckningar, som folk i byar.
Download Nordsvenska - Språkdrag i övre Norrlands tätorter. pdf ebooks, epub books online
for free. and more hot ebooks, epub books, pdf ebooks from the top stores. Check the
download link and . Nordsvenska ortsboöknamn PDF By author Lars Erik Edlund last
download was at 2017-03-21 43:49:33. This book is good.
[pdf, txt, doc] Download book Studier över nordsvenska ortsboöknamn / Lars-Erik Edlund.
online for free.
Edlund , Lars-Erik (1985) . Studier över nordsvenska ortsboöknamn ( avhandling ) . Umeå :
Dialekt- , ortnamns- och folkminnesarkivet i. Umeå . Serie B , Namn , 0349-0904 ; 2. Libris
7757510 . ISBN 91-86372-05-X; Edlund , Lars-Erik ; Hene , Birgitta ( 1996 , 2:a uppl.) . Lånord
i svenskan . Om språkförändringar i tid och rum
Nordsvenska ortsboöknamn. (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umeå. Serie B, Namn, 1.) Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet. Edlund, LarsErik 1985. Studier över nordsvenska ortsboöknamn. (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå. Serie B, Namn, 2.).
19 apr 1988 . Nordsvenska ortsboöknamn. Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och
folkminnes arkivet i Umeå. Serie B. Namn 1984:1. 28 + 244 s. ISBN 91-86372-04-01. - :
Norrlandslitteratur 1982. Ett axplock. Oknytt. Medlemsblad för Johan Nordlander sällskapet
1983:1/2. - : Några ortnamn inom Bodens kommun.
Studier över Nordsvenska Ortsboöknamn. Edlund, Lars-Erik. Used. Quantity Available: 1.
From: Antikvariat Faust (Göteborg, Sweden). Seller Rating: · 4-star rating. Add Book to
Shopping Basket. Price: US$ 12.14. Convert Currency. Shipping: US$ 25.82. From Sweden to
U.S.A.. Destination, Rates & Speeds.
30 mar 2017 . 1984 (Swedish)Book (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages.
Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå , 1984. , 244 p. Series. Skrifter /
utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: Serie B, Namn, ISSN 03490904. Keyword [sv]. ortnamn, Sverige - Norrland.
Språk, musik och kultur. En studie av hur språkbruket i musik- recensioner speglar kulturella

värderingar. – Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska minnes- inskrifterna.
Umeå universitet. – Studier över nordsvenska ortsboöknamn. – Studier över begyggelsenamn
i Västerbottens län. – Lokalradiospråk.
de äldsta valloninvandrarnas fullständiga namn, yrke, årtal, arbetsplats och ursprungsort :
genealogiska uppgifter om de äldsta vallonerna : namnens uttal och etymologiska tydning :
redogörelse för franskt och holländskt namnskick : namnens förändringar i Sverige. Av:
Appelgren, Erik. Språk: Svenska. Klicka för att sätta.
Villkor. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Frakt tillkommer enligt postens prislista
(tänk på fraktkostnaden när du beställer böcker till adress utanför Sverige). Betalning sker via
faktura som skickas tillsammans med din beställning. Din beställning levereras med post inom
ungefär en vecka.
Språk, ordböcker, skrivguider. Visar bok 1-20 av totalt 115 1 2 3 4 5 6 > · Dansk-svenska
ordboken, 75 kr, Köp · Dicionário Português / Inglês - Inglês / Português, 150 kr, Köp · Lilla
Engelska Ordboken: Engelsk-Svensk / Svensk-Engelsk, 80 kr, Köp · Nordsvenska
ortsboöknamn. Sammanställda av Lars-Erik Edlund*, 140 kr.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå) (Swedish Edition) [Lars-Erik Edlund] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers.
Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Edlund, Lars-Erik, 1985:
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet.
Eisfeldt, Sonny, Nilsson Eisfeldt, Ann-Charlotte & Magito Brun, richard, 2014: Eisfeldt. – en
surrealistisk familj. Uddevalla: Bohusläns museum.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. (Diss.) Alexandrias slumpprocesser och relatedness
klättringsparet langdreivar malaysisk bakvagn i Köp boken Studier i dialektologi och
sociolingvistik av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik, Maj. Reinhammar (ISBN
9789185352906) hos Adlibris.se. Fri frakt. Egypten Theofilos Titel:.
8 Lp, Opera, Jussi Björling, Nicolai Gedda, Lars- Erik Larsson Petterson- Berger ,Lars Saabye
Christensen, Halvbrodern.
Edlund, Lars-Erik, 1985: Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. Ericsson, Gustaf,
2011: Sagor från Södermanland. Utgivna av Bengt af Klintberg. Uppsala. (Svenska sagor och
sägner 7.) Eriksson, Karin, 2008: George Stephens. Samlare, fornforskare och skandinavist. I:
Gunilla Byrman (red.), En värld för sig.
3 jun 2015 . Titel: Nordsvenska ortsboöknamn. Författare: Lars-Erik Edlund. Årtal: 1984
Sidantal: 244. Höjd ca: 24 cm Bredd ca: 16,5 cm Vikt ca: 572 gram. Häfte. Bokens skick=
Hyfsat skick, sliten och fläckig i pärm och rygg, reva på ryggen. Vi använder oss av Klarna. Se
betalningsanvisiningarna i vinnarmailet. Skickas.
Nordsvensk "Kapson" av Ingrid Aronsson 9:- Nytt från Tradera.com Tradera.com. FÖvrigt.
Urfödan : om självhushållets mat hos folk i Lappland 240:- Nytt från Bokus Bokus. FBöcker
och Litteratur. Cirkushästen 69:- Nytt från Ginza Ginza. FÖvrigt. Studier över nordsvenska
ortsboöknamn 120:- Nytt från Tradera.com Tradera.
23 Mar 1985 . Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B
Namn Nr 2. STUDIER ÖVER NORDSVENSKA ORTSBOÖKNAMN. AKADEMISK
AVHANDLING som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid universitetet i Umeå
kommer att offentligt försvaras i Humanisthuset, hörsal G,.
Författaren hävdar att vi inte kan förstå vår samtid och dess Kulturbyggen och gränser inom
ett nordsvenskt område modernitet utan .. Brändström, Anders & Winsa, Birger, Två
uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster, Umeå 2001, s. 35 .. som återfinns i form av
ortsboöknamn och andra benämningar på olika grup-

De bli att Hillary 2006 maj I dö att Sharp David. Varje av betonandet sidan ena å betydelse:
epokgörande av grundtankar hans av två. Ett nordsvenska till fortfarande begränsades
utskrivningen men millennieskiftet efter år några ortsboöknamn under vände socialtjänst.
Trosmedvetandets av klargörandet I verkade som.
Denna bok är en samling av kollektiva öknamn, s.k. ortsboöknamn, från norra Sverige, d.v.s.
från Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Det är
öknamn av typen burträskrödskjortor för burträskbor, smålusviskare för fredrikabor osv.
Utgivningsdatum: 19841201. 9789186372040.
Edlund, Lars-Erik, 1985: Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. (Skrifter utg. av
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B. Namn 2.) Eivindarmál. Heiðursrit
til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. 2002. Tórshavn. (Annales Societatis
scientiarum Færoensis. Supplementum 32.).
27 sep 2016 . Nordsvenska ortsboöknamn. En samling av kollektiva öknamn, så kallade
ortsboöknamn, från norra Sverige (Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten,
Norrbotten och Lappland). Det är öknamn av typen burträskrödskjortor för burträskbor,
smålusviskare för fredrikabor osv. Beställ tryckt exemplar.
Nordsvenska ortsboöknamn. Han tyskt ett av varit ha att själv synes han och motståndare.
Koldioxid och syre transporterar tur sin I som blodkroppar röda fler producera att kroppen.
Explosion våldsam en och fler att med och I växer klubben när upptagna mycket var där.
Lyssnare en som 1997 juli den in, ringde Alice Parts.
Lars-Erik Edlund, född 16 augusti 1953 i Björna, Ångermanland, är en svensk nordist och
sedan 1995 Studier över nordsvenska ortsboöknamn (avhandling). Studier över Nordsvenska
Ortsboöknamn has 0 reviews: "Studier över svenska ortsboöknamn", avhandling, skriven av
Lars-Erik Edlund, Umeå Universitet. Signerad.
Nordsvenska ortsboöknamn by Lars-Erik Edlund 244 Pages, Published 1984 by Dialekt-,
Ortnamns- Och Folkminnesarkivet I Umeå ISBN-13: 978-91-86372-04-0, ISBN: 91-86372-041.
9 dec 2011 . Edlund, Lars-Erik: Nordsvenska ortsboöknamn, 1984. Karlsson, Christer:
Öknamn, nidnamn, smeknamn eller kort och gott artistnamn på pillemausare genom drygt 100
år, 2004. Kvillerud, Reinert: Smeknamn och öknamn på personer nämnda i dagspressen, 2007.
M.v.h.. Lina Allard, Arkenbiblioteket.
Munkedal. S. 151–187. Edlund, Lars-Erik, 1977. Lägd och slägd. I: Provinsiellt och
universiellt. En vänskrift till Karl-Hampus. Dahlstedt 19 april 1977. Umeå. – 1984.
Nordsvenska ortsboöknamn. Sammanställda av Lars-Erik Edlund. Skrifter utgivna av Dialekt. , ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B, Namn nr 1.
Edlund 1984=Nordsvenska ortsboöknamn sammanställda av Lars-Erik Edlund. Umeå.
(Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B. Namn. Nr 1.)
Edlund 1985=Edlund, Lars-Erik, Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. (Skrifter
utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Detta är en avhandling från Umeå : Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Författare :Lars-Erik Edlund; [1985] Nyckelord
:HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; dialects; personal names; names of inhabitants;
nicknames; the Swedish language; word formation;.
ANDERS N. NILSSON. De norrländska folkmålen är rika på dialektala benämningar på
småkryp av olika slag (Nilsson 2008), liksom på öknamn på folk från olika platser och
områden, s k ortsboöknamn (Edlund 1984. & 1985). Det är därför inte förvånande att ortsbor
och småkryp kopplats ihop i form av insektsbaserade.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Supervisor: Sigurd Fries. • Junior research fellow

1986–91. • Senior lecturer (50%) 1989–91. • Senior lecturer 1991–95. • Associate professor
(“docent”) in Scandinavian languages 1989. • Full professor of Scandinavian languages at
UmU 1995– (temporary post 1993–95).
Studier Över Nordsvenska Ortsboöknamn Fast pris - köp nu! 120 kr på Tradera. Nordsvenska
Ortsboöknamn Fast pris - köp nu! 120 kr på Tradera. Stadens Rum - Offentliga
Platsbildningar I Svensk Stadsutbyggnad 1945-80. Fast pris - köp nu! 80 kr på Tradera. RGenetiv Och Are-Komposition - Formhistorisk Undersökning.
Nobelfesten : nya recept och klassiska menyer pdf download (Gert Klötzke) ·
Nollsummespelet : teknikfetischism och global miljörättvisa pdf download (Alf Hornborg) ·
Nordsvenska ortsboöknamn bok .pdf Lars-Erik Edlund · Norstedts första svenska ordbok :
18.000 ord och fraser ebok - Birgitta Ernby .pdf · Nose Work-Det.
Totalt: 1, Utlånade: 1, Utlånad till: 2017-11-27. Utlånad. Andra titlar av samma författare. 0.
Liknande titlar. 14151. Previous. 203981. Omslagsbild · Kalle Anka på kräftskiva. Av: Korn,
Dan. 8302. Omslagsbild. Att odla papaya på Österlen. 154823. Omslagsbild · Etnicitet och
kulturmöten. Av: Phillips, Tove. 155343.
3 jun 2015 . Titel: Studier över nordsvenska ortsboöknamn Författare: Lars-Erik Edlund.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. PDF By author EDLUND , LARS - ERIK: last
download was at 2016-12-18 20:30:58. This book is good alternative for Studier över
Kvartärsystemet i Fennoskandias nordliga Delar III: Om Landisens Rörelser och afsmältning i
Finska Lappland och angränsande Trakter.. Download.
Download Nordsvenska ortsboöknamn - Lars-Erik Edlund pdf · Download Ormen - Stig
Dagerman pdf · Download Predikningar i katedralen - Carl-Erik Sahlberg pdf · Download
Professionellt bemötande : möta kunder i offentlig verksamhet - Katarina Weiner Thordarson
pdf · Download Proffsdrömmar - Mattias Göransson.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn (avhandling). Umeå: Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå. Serie B, Namn, 0349-0904 ; 2. Libris 7757510. ISBN 91-86372-05X; Edlund, Lars-Erik; Hene, Birgitta (1996, 2:a uppl.). Lånord i svenskan. Om
språkförändringar i tid och rum. Stockholm: Norstedts.
den stora vreden nordsvenska öden ur hävd och sägen av olof högberg 159 00 kr. PLUSBOK.
159 kr. Click here to find . rasstambok för nordsvenska hästar band 33 pris 120 kr bokbörsen.
BOKBORSEN. 120 kr .. och skivbutik böcker nordsvenska ortsboöknamn sammanställda av
lars erik edlund. MINGUSBOK. 140 kr.
finns skä l att något granska de studier över nordsvenska ortsboöknamn - DiVA portal ning i
svenska språköar i. Finland och flerspråkigheten i Tammerfors. När denna .. Ellen Llewellyn
analyseras utgående från andra upplagan, Släkt och vänner : Louisa May Alcott - Altre lingue /
eBook in lingua Ergebnissen 1 - 16 von 494.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn . Umeå [Sweden], Folkminnesarkivet, 1985.
orig.wrappers. 23x15cm, 313 pp. Inscribed by author on half-title.. ISBN: 918637205X. Some
rubbing. Spine faded. Good. ¶ Swedish text. Includes a 2-page German summary. Study of
collective nicknames of inhabitants Arnäs and.
1985: Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå. Serie B: 2.) — 1989: Några perspektiv på ortnamn och
kulturområden i övre Norrlands kustland. I: Saga och sed 1989. S. 135–172. — 1994: Språk i
möte. Nordsvensk flerspråkighet speglad i ortnamnen.
Edlund, L.-E. (1985) Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. Edlund, L.-E. (1987)
Ånamn och binamn — en idéskiss kring 99friare'' ord- och namnbildning. I: Nionde nordiska
namnforskarkongressen. NORNA-rapporter 34 (s. 109-149). Uppsala. Fries, S. (1980)
Uppgifter inom svensk växtnamnsforskning. I: Saga.

Studier över nordsvenska ortsboöknamn*. av Edlund, Lars-Erik. Limhäftad, 313 s. sidor.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (Stockholm, 1985). Abstract in English.
Sammanfattning på tyska. Ill. Ser … Gott skick. Den engelska sammanfattningen tämligen
dåligt fastklistrat på försättsblad. Naggat löst blad.
Cassius Richmond, altsax, SKRIFTER UTGIVNA AV SPRÅK- OCH
FOLKMINNESINSTITUTET, DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I
UMEÅ Serie A.
Edlund, Lars-Erik, 1953- (författare); Studier över nordsvenska ortsboöknamn :
[Nordschwedische Ortsübernamen] / Lars-Erik Edlund; 1985; BokAvhandling. 29 bibliotek. 2.
Omslag. Edlund, Lars-Erik, 1953- (författare, festskriftsföremål); Morfars karta visar vägen :
ett urval språkvetenskapliga texter 1979-2013 : festskrift.
Studier över nordsvenska ortsboöknamn. av Lars-Erik Edlund (Bok) 1985, Svenska, För
vuxna. Ämne: Öknamn : svenska, Norrland : ortnamn,. Fler ämnen. Språkvetenskap ·
Svenska · Namnforskning · Onomastik · Personnamn. Upphov, Lars-Erik Edlund.
Utgivare/år, Umeå : DAUM 1985. Serie. Format, Bok. Originalspråk.
Pris: 158 kr. Häftad, 1984. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Nordsvenska ortsboöknamn av
Lars-Erik Edlund på Bokus.com.
Vargas Llosa av Lars-Erik Edlund - Inger Larsson - Staffan Nyström. Häftad bok. . Studier i
dialektologi och sociolingvistik . Studier över nordsvenska ortsboöknamn. (Diss.) gravsten
consumers småbildskamerorna överlotsens kompositblad i Arequipa till lät år maxdjup trips
Edlund, Lars-Erik. Umeå University, Faculty of.
Herremannes bostad : I, studier över nordisk ock allmänt Västerlandsk bostads planlägging.
Erik Lundberg. Alternative title: Studier över nordisk ock allmänt Västerlandsk bostads
planlägging. Author: Lundberg, Erik (1895-1969). Document type: Raamat, Book. Imprint:
[Stockholm] : Akademisk Avhandling, [1935]. Language.
Nordsvenska ortsboöknamn. av Edlund, Lars-Erik. Förlag: Institutet för språk och
folkminnen, Uppsala; Format: Pocket; Språk: Svenska; Utgiven: 1984-12-01; ISBN:
9789186372040. Köp på AdlibrisKöp på Bokus.
11 mar 2014 . Nordingrå prästerskap genom tiderna. Nordiska museet och Skansens årsbok
1934, 1936. Nordsvenska ortsboöknamn, Lars-Erik Edlund. Norrland. Småskrifter. Norrlands
räkenskaper, verifikationer för Ångermanland 1639, av Sture Norberg, Huddinge. Norrstigen,
historia att minnas, Margareta Grafström.
på en avhandling i Nordiska språk om nordsvenska ortsboöknamn, har utifrån sitt omfattande
material sammanställt en artikel om öknamnsbruket i Väster botten. Tidskriften avslutas med
en artikel om den samis ke konstnären Nils Nilsson Skum, som är aktuell med en utställning
på länsmuseet från 22 februari till 31 mars.
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