
Errata 2002-08-12

Frans Mossberg: Visans kontinuum

Sid. stycke/rad
7 2/4 Tempo ! tempo.
17 2/4 Nytt stycke vid ”Analyser..”.
19 2/3 erfarit ! erfarit att.
24 2/9 citattecken före fotnotsiffra.
30 2/1 Sov på min arm ! Nocturne/Sov på min arm.
32 1/9 var ! vare.
34 1/17 ”och” före ”inventerar”.
50 2/2 förändrar ! förändras.
52 3/4 musikikaliskt ! musikaliskt.
53 1/4 utveklats ! utvecklats.
59 1/1 berömda ! välkända.
63 2/15 diskuteeras ! diskuteras.
67 1/5 bindestreck bort.
67 1/9 Flicka ligg nära ! Ge mig en dag.
71 2/2 publicerat ! publicerat sig.
83 Rubriken ”Relativ tonhöjd” skall stå stå rakt över de högra kolumnerna.
85 1/3 skaltonerna ! skaltonernas.
88 I bägge diagram har de två sista värdena för F1 blivit fel och hamnat i omvänd ordning.

Skall vara bär 0,59 resp bad 0,44.
100 denn ! den.
122 1/7 karakteriseras ! karaktäriseras.
122 1/9 melodirörelsens ! melodirörelsen
139 2/7 ”blir” bort.
147 I nedre uppställningens första rad skall <-tecknet stå över dag resp. sol.
169 1/2 o ! och.
171 1/3 Taube ! Taubes.
221 3/8 förstärkts ! förstärks.
221 3/13 och ! där.
232 sista raden: vikitiga ! viktiga.
233 Adolhpson ! Adolphson.
241 2/5 den ! det.
268 3/5 bserveras ! observeras.
280 2/4 övertonernas ! deltonernas.
                    Bild: ”s-u-” skall stå under 8400 resp 8600.

spalt 1 stycke 3  o ! och och, resp. amplitud skillnader --> amplitudskillnader.
287 2/5 fördraget ! föredraget
295 1/3 förenlight ! förenligt
304 1 sista raden: kollektiv ! kollektiv eller omvärld.

2/3 intensivt ! intensivt,
305 1/3 tillsamman ! tillsammans
311 2/1 dominerad ! dominerat

4/1 punkt efter ”älskad”, därefter stor begynnelsebokstav.
314 1/11 socialgrupps ”dialekter” ! sociolekter.
319 4/4 på !på att.

4/5 kommatering efter ”lyhördhet”.
4/6 kommatering efter ”kvaliteter ”.

      322 3/2 undersökningen ! undersökningen sammanfattningsvis.
331 Adolphson 791226 ! 791221

Av datorprogrammet egenmäktigt utförda felaktiga avstavningar har förbigåtts.


