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Rettelser til A CONCISE CONTRASTIVE GRAMMAR, 4th ed., 1. oplag 

s. 11/afsnit 1, l. 6 før official language er indsat ’an’ 

s. 34 anden sorte bullet Person and Number, l. 1: ’be’ er kursiveret 

s. 44, l. 2 komma efter reception er strøget 

s. 60 i trædiagrammet: den yderste streg til venstre er flyttet, så den går fra D til NP (ikke fra D til S) 

s. 65 øverste trædiagram til venstre under H:  ’s  er rettet til ’pers’ 

s. 78, andet afsnit, l. 1 -2: ‘signal that the noun is…’ er rettet til ‘signal that the nouns are….’ 

s. 80, 3.2.1.3, l. 2-3: ‘correpondence’ er rettet til ‘correspondence’ 

s. 85, l. 2: Stregen under ‘new’ er fjernet 

s. 89, 3.2.3.2 første linie i afsnittet efter de to sorte bullets: 

‘When the genitive is used as a determiner (the specifying genitive), it is sometimes…’ er rettet til ‘The genitive is 

sometimes…’ 

s. 102, 3.3.3.1: Sidste linie af andet afsnit: Punktum er indsat efter popular (før parentesen slutter). 

s. 134, sidste afsnit, l. 1: Bindestregen er strøget i ’kardi-naltal’ 

s. 152, anden sorte bullet, første åbne bullet, fjerde eksempel: as er strøget før white as a sheet 

s. 152, 4.2, anden sorte bullet, andet eksempel i venstre spalte: Eksemplet They named her Victoria. er strøget 

og erstattet af: He proved them all wrong.  

s. 157, 4.3.3, tredjesidste linie: ill, er strøget 

s. 165, næstsidste linie: Firkantet, kursiveret klamme er indsat efter predictably (og før punktum) 

s. 172, 5.5, B, fjerde sorte bullet, første åbne bullet, l. 2-3: Eksemplet We have much to thank him for. er strøget 

og erstattet af: You have to accept the pain, however much it hurts. 

s. 188, fjerde sorte bullet, sidste linje: Punktum er strøget efter Why do you like him? 
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s. 191, sidste linje i afsnittet over de sorte bullets: ’follow’ er rettet til ’follows’ 

s. 200, pkt. 3: Sidste sætning ’In these examples,…..promise. er strøget 

s. 200, pkt. 4., l. 4.: agree, er strøget 

s. 205, 6.6.4: Skydning indsat mellem andet og tredje afsnit.  

s. 210: Skydning indsat før smell.  

s. 215, sidste afsnit linje 1: Komma indsat efter ’Morphologically’ 

s. 221, pkt. 3, l. 6 i parentesen er der sat komma efter must 

s. 230, første sorte bullet, sidste linje: To kommaer er indsat, begge før hvad 

s. 238, fjerdesidste linje: Den første firkantede parentes er kursiveret 

 s. 239, anden linje: Den firkantede parentes før The law er kursiveret 

s. 289 i linje 1 af afsnittet midt på siden, der begynder ’For slight emphasis’: Komma strøget efter Occasionally 

s. 294, anden sorte bullet, linje 5: Streg anbragt under which og is 

s. 311, 11.1, l. 1: (section 2) er rettet til (section 3) 

s. 316, første sorte bullet, l. 1: efter ’in AE’ er ’with’ rettet til ’in’ 

s. 320, første sorte bullet, linje 1: Henvisningen (see 3.3.2.2) er rettet til (see 3.3.3.1) 

s. 320, anden sorte bullet, linje 2: Henvisningen (see 3.3.2.2) er rettet til (see 3.3.3.1) 

s. 320, tredje sorte bullet, linje 1: Henvisningen (see 3.3.3) er rettet til (see 3.3.3.2) 

s. 323 linje 5: Henvisningen (see 9.6) er rettet til (see 9.4) 

s. 332, linje 7: Bindestregen efter ’comma rules’ er rettet til en tankestreg 

s. 360 højre spalte under ’direct speech’: 6.5.1.4 er rettet til 6.5.1, 6.6.2 

s. 362 venstre spalte under ’hospital’: 3.3.2.2 er rettet til 3.3.3.1 

s. 364 venstre spalte under ’musical instruments: article use: 3.3.4 er rettet til 3.3.3.2 

s. 366 venstre spalte under ‘preliminary object’: 10.4.2 er strøget (men det fede 10.4.2 er bibeholdt) 

s. 369 venstre spalte under ’seasons: article use’: 3.3.2.2 er rettet til 3.3.3.1 

s. 370 højre spalte under’university: article use’: 3.3.2.2 er rettet til 3.3.3.1 


