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Transskriber nedenstående tekststykke i halvfin lydskrift efter normen i FF (med ə-

assimilation). 
 

Hendes hænder rystede meget da hun bar kaffekopperne ind på den udskårne træ-
bakke som engang havde tilhørt Marias polske mand. Hun fik tårer i øjnene ved at se 
Carlo sidde i en lænestol med et ansigt der var som hugget i sten. Det var tydeligt at han 
havde det forfærdeligt. 

– Jeg ville ellers godt have haft et barn, fortalte han hende med klangløs stemme. 
 
[henn ̩s ˈhɛnʔʌ ˈʁœ ̞sd̥ð̩ðə ˈmαjð̩ | d̥a hun b ̥α ˈkʰαfəkʰʌb̥ʌnə ˈenʔ | pʰɔ d̥n̩ ˈuðsg ̊ɒːʔnə 

ˈtsʁ̥αb̥αg ̊ə sʌm eɲˈg ̊αɲʔ hæːð̩ ˈtselhøʌ̯ʔd̥ mαˈʁiʔas ˈpʰoːʔlsg ̊ə ˈmanʔ || hun feg ̊ ˈtsɒːɒ i ˈɶjn̩nə ve 
ʌ ˈseːʔ ˈkʰαːlo ˈseðð̩ i en ˈlɛːn̩sd̥oːʔl | mɛ ed̥ ˈanseg ̊d̥ d̥α vα sʌm ˈhɔg ̊ð̩ i ˈsd̥eːʔn || d̥e vα 
ˈtsyːð̩lid̥ a han ˈhæːð̩ d̥e fʌˈfaʌ̯ʔd̥lid ̥ || jα vill ̩ ɛlʌs ˈg ̊ʌd̥ ha ˈhαfd̥ ed̥ ˈb̥αːʔn | fʌˈtsalʔd̥ə han 
henn̩ mɛ ˈkʰl ̥αɲløːʔs ˈsd̥ɛmm̩] 

 
1. Husk at regne med ə-assimilation – det står eksplicit i opgaveformuleringen! Dvs. 

[ˈhenn̩s], ikke [ˈhenəs]. Bemærk at der ved ə-assimilation efter korte vokaler opstår en 
ekstra ikkestavelsesdannende konsonant, fx [ˈseðə] > [ˈseðð̩] sidde og [ˈhenə] > [ˈhenn̩] 
hende (men efter lang vokal [ˈlɛːnəsd̥oːʔl] > [ˈlɛːn̩sd̥oːʔl] lænestol). 

2. Stød. 
3. Tryk. 
4. Lange og korte vokaler: [ˈseðð̩] over for [ˈhæːð̩]. 
5. Vokalkvalitet: [ʌ] over for [ɒ], [æ] over for [a]. 
6. Efter [s] findes [pʰ ts kʰ] ikke – de eneste lukkelyde der optræder efter [s], er [b̥ d̥ g ̊]. 
7. Ifølge FF er vokalen i rystede egentlig [œ ̞] (som anses for forskellig fra vokalen i høne 

som har [œ]) – men jeg udtaler i hvert fald [œ], altså samme vokal som i høne. 
8. Vokalen i øjnene er ifølge FF [ɶ] – men man siger jo [ʌ]. 
9. I lydskrift bruger man kun små bogstaver. 
10. Lyden [ɱ] findes kun før [f v] (fx [ˈkʰαɱʔfʌ] kamfer), og det ikke engang altid. 


