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Dæmonernes Port Erik Hansen: Hent PDF Dæmonernes port er en kort, systematisk oversigt over
hovedtrækkene af den formelle side af dansk sprog. Bogens formål er, hurtigt og effektivt, at give læseren

helt elementær indsigt i grammatik og fonetik. Ved bogens indretning er der lagt stor vægt på opgaverne, som
kan bruges både i undervisning og ved selvstudium.  I 5. udgave er der tilkommet to nye kapitler: et om

retskrivning og et om sprognormer og sprognormering. Bogen henvender sig til lærere og studerende i dansk
sprog på seminarie- og universitetsniveau.  Erik Hansen (f. 1931) er professor emeritus i moderne dansk sprog
ved Københavns Universitet og har skrevet talrige artikler og bøger om sit fag. Han har desuden i en årrække
været formand for Sprognævnet samt sprogkonsulent for Danmarks Radio og har blandt andet gennem dette

arbejde haft stor betydning for sprogdebatten i Danmark.
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