
rettelser til Fonetik og fonologi, 3. udg., 28.1.2010

side 59, 4.6.1, linje 2: “vokalfonemer” > “fuldvokalfonemer”

side 76, linje 1: “Det ydre øre består af den synlige øreflip (pinna, aurikula) og” erstattes med

“ Det ydre øre (aurikula, pinna) består af øremuslingen med øreflippen og”

side 77, linje 6: “suges det ovale vindue ind” > “suges det runde vindue ind”

side 77, linje 5 fn: “scala media” > “scala tympani”

side 106, 6.5.1, linje 1 “kortfattet—ogen” > “kortfattet—og en”

side 112, i krydsfeltet mellem ‘affrikat’ og ‘postalveolær’: dMz > dMü

side 116 slettes slutparentesen i række 8 og 9

side 122, linje 17 fn skal være: 

[cMC] (og en uaffrikeret palatal lukkelyd som [c]), og nogle malayalam-dialekter (Indien)

side 142, linje 10 fn: ‘hytte’ > ‘smedje’

side 178, 8.1.3, linje 6 “i ordudlyd har man kun /l n r/, i italiensk tilmed hovedsagelig kun i

funktionsord.” erstattes med “i ordudlyd har man kun koronale konsonanter, i

italiensk tilmed begrænset til /l n r/ og hovedsagelig kun i funktionsord.”

side 178, linje 4fn og følgende: Fra og med “Japanere ...” til og med “... skudt ind.” erstattes

af følgende: “Japanere som hører det danske ord skrap, vil omfortolke dets struktur

og forstå den i overensstemmelse med stavelser de kender. En japaner mener således

at ordet består af fire stavelser. I langsom tale vil han gengive ordet således

[sµ8kµ8¨Apµ88], altså med tre ustemte vokaler skudt ind.

side 179, sidste linje: 'forekomme > forekomme

side 184, linje 2 fn: [m�l:jùEÒ] > [m�l:jEùÒ] 

side 186, linje 3 fn: 14.1.3 > 15.1.2

side 186, linje 2 fn: Den første sætning erstattes af: “Bortfald af [j] hhv. [w] er kun

obligatorisk efter [iù yù] hhv. [uù].

side 210, linje 17: Èsg*EÈb8n« > Èsg*Eùb8n«

side 217, linje 8: bøjningselselserne > bøjningsendelserne

side 219, næstsidste linje under SPE: SPE kan kun ... > SPE bøjningsendelser kan kun ...

side 219, sidste linje under SPE: UPE og SPE er ... > UPE og SPE bøjningsendelser er ... 

side 234: i skema 11.3, under rubrikken “semiproduktive endelser”, venstre kolonne, anden

række som handler om endelserne -ig/-lig: substantivisk > adjektivisk

side 253, l. 2-3 fn skal være:

/p/  = [b8 pH] /gal�p gal�peùr«/ [g*a:lÃb8 g*alÃ:pHeù � (g*alo:pHeù �)] galop,? ?

galoppere

side 275, l. 13 fn: [jo�9 > [jo�9 ]
?

side 277, l. 9 fn: “ville vi få vi en undtagelse” > “ville vi få en undtagelse”

side 356, oven over de fire vokalopstillinger: “9” > “10”

side 282, venstre spalte: egressiv > egressive

side 409, mellem mura og navajo indføjes: nama: khoisan - Nigeria


