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Rettelser til 1. oplag  
Side 153, figur 116. Tekst øverst på figuren: 

Konc. H2SO4  rettes til:   12 M H2SO4 

 

Side 164, billedtekst, Søren Peter Lauritz Sørensen er født i:  

1868 

 

Side 197: 

nikkel(I)ion  rettes til:   nikkel(II)ion 

 

Ovenstående rettelser er indføjet fra og med 2. oplag (2010). 

Rettelser til 1. og 2. oplag  
Side 61, næstsidste linje før tabel 10  

kogepunkt for salte rettes til: kogepunkt for ionforbindelserne  
 

Side 111, linje 4: 

Når salte opløses   rettes til: Når ionforbindelser opløses 
 

Ovenstående rettelser er indføjet fra og med 3. oplag (2010). 

Rettelser til 1-5. oplag 
Side 13, linje 1; side 15, fjerdesidste linje; side 16, opgave 7: 

radioaktiv stråling    rettes til: ioniserende stråling 

 

Ovenstående rettelse er indføjet fra og med 6. oplag (2012). 

Rettelser til 1.-6. oplag 
Side 197: Nye ioner er indføjet i tabel B:  

N3– nitrid  

P3– phosphid 
 
Ovenstående rettelser er indføjet fra og med 7. oplag (2013). 



 
 
 
Rettelser til 6. oplag 
Side 192: Følgende indgangsord er i dette oplag fejlagtigt røget ud af register: 

polymerer  116          polymerisation  137, 138 

polær binding  67, 68, 69, 70, 71-74, 183  polært molekyle  71-74, 75 

ppb  102            ppm  102 

praktisk udbytte  91         procent  101 

produkt  10           proton  13, 14, 16, 19, 154 

Rettelse til 1.-8. oplag 
Side 123: Formel under butan-molekyle er forkert. Rigtig formel er selvfølgelig: 

CH3–CH2– CH2– CH3 

 

Ovenstående rettelser er indføjet fra og med 9. oplag (2015). 

Rettelse til 1.-9. oplag 
- Side 53, 4. linje: ’O’ bør flyttes til mellem ’S’ og ’T’. 
- Side 133, to sidste sætninger bør rettes til:  

Navnet på en alken skal baseres på den længste carbonkæde. Reglerne for hvorledes 

man navngiver alkener, hvis sidekæden indeholder en dobbeltbinding, vender vi 
tilbage til i Basiskemi B. 

- Side 134: Venstre formel, øverst, er ændret til: 3-ethylhex-2-en 

- Side 158: Første (aq) skal rettes til: (l) 
 

Ovenstående rettelser er indføjet fra og med 10. oplag (2016). 

NB: Fra og med 10. oplag:  
- ’autohydronolyse’ er erstattet med ’selvionisering’. 
- Gamle mærkningsregler er fjernet. Dette gælder både i tabel 6 side 40 samt og de tidligere tabel E 

og F side 202-203. 

Grundstoffernes periodesystem 
Side 204-205 er løbende opdateret i takt med udmeldingerne fra IUPAC. 


