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Etapp 8 

Fristående genitiv 
För att förstå en fristående genitiv (genitivus absolutus) kan man utgå från 

en temporal genitiv, t.ex.    (av      ) ’om natten’. Om 

man till detta fogar ett presens particip som attribut, t.ex.      

’varande’, får vi uttrycket      ’under pågående natt’. Detta 

kan uppfattas som ett fristående led, likvärdigt med en bisats ’då natt 
pågick’, ’då det var natt’.  
 

Denna användning av genitiven kan lätt utvidgas till andra particip, 
t.ex.  aoristparticip som uttrycker föregående handling:       

            ’då anföraren hade gett befallning, 

bröt männen upp’. 
Satsförkortningen ’fristående genitiv’ består alltså av två ord i genitiv, 

ett huvudord (substantiv eller pronomen) som subjektsdel och ett 
particip eller adjektiv som predikatsdel. Vi får vid översättningen ofta 
göra en omskrivning av satsförkortningen. Man kan då översätta med  
 

1 en konjunktionsbisats (tids-, orsaks- eller villkorsbisats alltefter 
textens innebörd, t.ex. ’När/Eftersom anföraren hade gett befallning, bröt män-
nen upp.’ 
 

2  ett adverbiellt uttryck, t.ex. ’Efter anförarens befallning bröt männen 
upp.’  
 

     3 en upplösning av den grekiska satsförkortningen till en egen sats 
som samordnas med den ursprungliga huvudsatsen, t.ex. ’Anföraren gav 
befallning och männen bröt upp. 
 

Uppgift 8:1  Översättningsmeningar 

             

           

       

      jag  marscherar upp   -           berg 
             ingen  -    jag hindrar 

2        jag  talar, säger,  tematisk aorist med basmorfembyte:    

    jag beger mig bort,  tematisk aorist i aktivum:     

        gud    -      jag vill   -   jag  kommer 
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Kontraherade verb på     
Om två vokaler eller vokal och diftong stöter samman inuti ett ord, kontraheras de 
ofta till ett långt ljud (av lat. contráhere = sammandra). Verb  med  stam  på  

  och   kan kontraheras med personändelse eller temavokal (t.ex.    eller 

) i enlighet med olika ljudlagar (behöver inte läras in i detalj, jfr S 8, BJ 30): 

Uppgift 8:2  Översätt meningarna i rutorna: 

A. Kontraktion hos verb som i presens slutar på     

 +    ,  t.ex.           (ni smyckar) 

 +    ,t.ex.       (vi smyckar) 

 framför lång vokal eller diftong uppgår i denna, t.ex. 

            (jag/du smyckar) 

   (  ), tes i Herakleitos filosofi

   ’       

  jag flyter            
      jag är lycklig  -     neutrum pluralis  ackusativ: ’i (fråga om) 

allt’ (ackusativus limitationis) 
  

      Obs! Kontraktionsresultatet får cirkumflex, då den första av de mötande vokalerna haft accent! 
 

B. Kontraktion hos verb som i presens slutar på    

 + e-ljudi  denna ordningsföljd    () 

 + o-ljud    () 
 

        ( )

   (    )

     jag handlar, utför, jfr drama 

    jag vågar   -     adverb rättrådigt, rättfärdigt 
 

C. Kontraktion hos verb som i presens slutar på   

 +   eller   

 + eller      

 +  diftong        >   

          ( ) 

     (  )

       envåldshärskare  -      land,landområde

  jag förhärjar

   jag befriar,   jfr  adj.        fri
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Äldre litteratur, t.ex. Homeros Iliad och Odyssé, är rik på okontrahe-
rade former, medan klassiska författares språk mestadels innehåller ord 
där vokalkontraktionen hunnit ske. 

Märk vokalkontraktionerna i följande stycke om ’De två hundarna’: 
 <     <  <    

Formerna känns igen genom betoningen på sista stavelsen. 
   

Uppgift 8:3 De två hundarna 

                  

                 

                     

                     

                     

                      

                     

            
 

      man   -    hund    -     -       
den ene – den andre  -      jag jagar  -      jag lär, undervisar    
    som vaktar  hus:      vakthund  -    alltså  

 en gång  -      jagande, jakt-  -     
jag fångar  -    jag kastar  -       annan  -       
jag blir arg   -        medium jag klandrar  -    neutr. sing. inget  
    skörd, frukt -    jag tar:          
skörda  frukterna,  vinna  fördel,      2:a pers. sing. presens medium   
     möda, arbete -    medium imperativ -     

  husbonde, herre -       en annans 

Två vetenskapsmän vid biblioteket i Alexandria 
Aristarkos (ca 310-230 f.Kr.) lanserade 1800 år före Kopernikus tanken att jorden 
kretsar kring solen. Han fastställde storleks- och avståndsförhållanden för jorden, 
månen och solen på ett sätt som visserligen skiljer sig väsentligt från dagens värden 
men ändå klart visar att solen var mycket större än jorden. Därför föreslog han ett 
heliocentriskt världssystem, det vill säga ett system med solen i centrum, och månen i 
sin tur i en bana runt jorden. 
 

Eratosthenes, på det sena 200-talet f.Kr., bevisade att jorden var rund och beräknade 
dess omkrets med häpnadsväckande precision 1700 år före Columbus. Han delade in 
jorden i fem zoner, avgränsade polcirklarna och vändkretsarna, och etablerade ett 
koordinatsystem med latituder och longituder. 
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De  olympiska  spelen  började i Olympia  för snart 2 800 år sedan. De hölls 
vart fjärde år till guden  Zeus ära. Vid den första dagens invigningsceremonier 

  svor man den olympiska eden.  Andra  dagens förmiddag ägnades åt hästkapp- 
 körning.  På   eftermiddagen  var det  femkamp i Stadion med diskuskastning, 
stående  längdhopp,  spjutkastning,  sprinterlopp  och brottning.  Tredje  dagen 
var det juniorernas tävlingar.  Fjärde  dagen inleddes  med de  vuxna männens 
löpningar. Fjärde dagens eftermiddag  ägnades  åt kraftsporterna. Tävlingarna 
avslutades  med   ett 400 meterslopp i full rustning.  Den femte dagen  var det 
prisutdelning och avslutningsbankett för segrarna.  Överst ingången till stadion. 

 

 
          På Stadion i Olympia finns fortfarande startstenarna kvar 
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Tredje deklinationens sigmastammar  
substantivet  N, gen.    

adjektivet   M, F /   N  gen.   

Neutrala substantivet     ’blomma’ har stamslut på -. Det har 

genom avljud två stamvarianter: en variant i nominativ och ackusativ 
singularis    och en variant i övriga fall  .       

      I singularis genitiv möter vi alltså  och i dativ    . 
När sigmat fallit bort, blir resultatet  ( + -ljud kontraheras till 
 ) och diftongen   . När sigmat i pluralis neutrum fallit bort 
framför  blir resultatet   ( + -ljud kontraheras till )  
  

Böjning av substantivstam på - i neutrum med varianterna   /  

Singularis Neutr.     blomman  

Nominativ       

Genitiv             

Dativ                 

Ackusativ       

Pluralis      blommorna  

Nominativ                

Genitiv                 

Dativ     ()         

Ackusativ                

 
Böjning av adjektivstam på -  med stamsluten    MF      N tydlig 

 

Singularis 
 

Mask./Fem.    Neutr. 
 

 

Nominativ          

Genitiv               

Dativ                     

Ackusativ               MF    MF

Pluralis   

Nominativ           MF /    N 

Genitiv             

Dativ    ()         ()      

Ackusativ            MF /    N 
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Anm.   Maskulina  egennamn  på    (t.ex.      )  

eller feminina substantiv på - (t.ex.       ’treroddare’) 

böjs  i princip som adjektivet     
 

Uppgift 8:4 Översättningsmeningar 

               

         

      

                 

           

        

           

          

 

          berg   -         träd.   Observera: 

    ändelsen  -  i neutr. plur.  är en gammal ändelse  för kollektiv singularis,  

   vilket innebär att predikatet står i singularis.

       vacker -         krans -  prep. m.  

   ack.  ’till’  -     ( +  : assimilation!)  jag  plockar 

       hopp  -   jag har  -      tydlig,    

   uppenbar, ’gott’ 

     slätt   -     jämn  -     jag alstrar; 

   i  passivum   jagväxer upp     presens  particip  passivum  

         välluktande 

        drama   -      (adjektiv) full  

    av (med genitiv)     –             vishet,   klok  tanke 

    tal, ’rykte’  -         (adjektiv)   falsk 

   jag anser

     berömmelse, rykte 

     sann  
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Rotaorist typ   Dess infinitiv och 
particip 
Namnet rotaorist kommer av att vissa verb har en aoriststam som endast 
består av verbets rot. Till roten läggs personändelserna utan någon tema-
vokal. Lång vokal i roten möter i hela aorist indikativ och infinitiv. 
Rotens vokal förkortas emellertid framför aoristparticipsuffixet  -  . 

      Som böjningsmönster har valts   ’jag går’, som har sin futurform 
i medium    ochrotaoristen    : 
 

   jag  gick 
  du  gick 
    han/hon etc.  gick  
   vi  gick 
   ni  gick 
   de  gick 
       

      

Rotaoristens infinitiv heter   se f.ö. S 78 och 79, resp. BJ 189-192. 

      Vid  bildande  av  aoristparticip  förkortas  som sagt  rotens  vokal: 
nominativ        , genitiv           etc.  

 

Uppgift 8:5  Översättningsmeningar 

        

        

        



       man   -        jag stiger upp, futurum i   

   medium    rotaor.       prep. m. ack. ’på’

       flykting,  den flyende -     jag genom-

    går,  övergår, futurum  i  medium      rotaor.      

Orakelsvar  på  hexameter  till kung  Kroisos,  innan  han beslöt sig  

    för  krig  mot  Kyros.      flod i Mindre Asien   -     

   början, välde -    jag upplöser,  störtar 



8 
 

Aorist passivum bildat med suffixet - /. 
Den passiva aoristens infinitiv och particip 
 

Grekiskans aorist, liksom dess futurum, har en särskild passivform. 
Aoristens passivform är egentligen en intransitiv bildning med aktiva ändelser. 
Aorist passivum lär man sig därför enklast i anslutning till rotaoristen, 
typ   . 

         Aorist passivum kan bildas med enbart     t.ex.      ’jag 

blev uppenbar, visade mig, syntes’. De flesta verb bildar dock aorist 

passivum med  som  läggs  till  verbstammen,  t. ex.      

’jag löstes’. Notera att verbstammar som slutar på kort vokal får denna 

vokal förlängd (t.ex.    av  ’jag gjordes). 

Stam för aorist passivum     

 jag löstes 

   du löstes 

  han, hon, den, det löstes  

  vi löstes 

 ni löstes 

  de löstes 

     Aorist infinitiv i passivum slutar på -  och heter för vårt ovanstående 

typverb    ’att lösas’ (läs mer S 80 eller BJ 194). 

REAGERA PÅ     ! 

Uppgift 8:6  Översättningsmeningar 

        

     

        

        

   djur  -    jag skrämmer 

     hund  -    jag binder (fast) 

         herre, husbonde, jfr vokativen     

 Herre, förbarma Dig 

    jag sänder ner -      Lydien 
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Aorist particip passivum av   ’lösa’ heter    ,    . 

Det har samma innebörd som de moderna språkens och latinets perfekt 
particip: ’löst’, ’en som har (hade) lösts’, se även S 33,4 och BJ 104. 
 

Sing. Maskulinum Femininum Neutrum 

Nom.          

Gen.         

Dat.         

Ack.          

Plur.    

Nom.           

Gen.         

Dat.  ()     () 

Ack.          

1. Lång vokal i  förkortas framför passiva aoristparticipsuffixet   :   

2. I femininum  tillfogas  suffixet -j: -  j.   j blir  och   faller med  

    samtidig förändring av  Resultatet blir   . 

Översättning av aorist i bisats 
I huvudsatser motsvarar aorist indikativ svenskt imperfekt. I bisatser översätts 
aorist indikativ emellertid ofta med svenskt pluskvamperfekt. 

Aorist konjunktiv, optativ, infinitiv och particip kan praktiskt taget syfta på 
vilken tid som helst: närvarande, förfluten eller tillkommande. Valet av 
svenskt tempus beror på sammanhanget. Skälet till detta är att aorist 
egentligen  betecknar  en handlingsart  och  att  den  till tiden är ’obegränsad’ 
(a-orist kommer av -privativum och     jag begränsar, alltså = 
obegränsad tid), jfr S 108 och BJ 254. Aorist particip utmärker dock vanligen 
föregående handling. 

 

Futurum i passivum 
Futurum  passivum  bildas genom att du till stammen för aorist passivum  
lägger  tempussuffixet    för futurum  och personändelserna   för   passivum:   

det  blir t.ex.      ’jag ska undervisas’. Du kan läsa mer om 

futurum passivum i  S 81 eller BJ 174. 

Uppgift 8:7 Meningsöversättning: 

        

 för att  -     jag skadar, fut.    aor. pass.     



10 
 

 
Olympias  glanstid var på 600-500-talen f. Kr.  och en andra blomstrings- 
tid på 100-talet e.Kr.(Nero lät således bygga en bostad här för sina många 
besök). Våldsamma jordbävningar på  500-talet e.Kr. förstörde emellertid 
tempelområdet  och  floden  Kladeos gömde  Olympia i ett fem meter tjockt 
lager av lera. Ovanpå  byggdes en by som  sedermera övergavs och Olympia 
föll i glömska.  År 1875 började  fransmän arkeologiska utgrävningar av 

             hela tempelområdet. 
Till det jordbävningsskadade  Zeustemplet i Olympia donerade  japa- 

nerna  inför  de  olympiska spelen  2004 en rekonstruerad dorisk kolonn! 

 
Palaestran i Olympia användes för träning i olika idrotter. Den bestod av 
en rektangulär gårdsplan omgiven av en dorisk peristyl och ett flertal rum. 
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Komparation av adjektiv och adverb 
Vi kallar adjektivets grundform, t.ex. snabb, för positiv. Vill man uttrycka 
en högre grad av adjektivet, används komparativ, t.ex. snabbare. För att 
uttrycka högsta grad används superlativ, t.ex. snabbast.  Att komparera ett 
adjektiv innebär att ange dessa tre grundformer: positiv, komparativ och 
superlativ.  
     I grekiskan finns det två slag av ändelser för de adjektiv som 
kompareras enligt huvudreglerna: 
  

för flertalet adjektiv:                   Mask.               Fem.               Neutr. 
komparativ                           -     -   -  

superlativ                              -    -    - 
 

för ett fåtal adjektiv:                       

komparativ                                      
superlativ                                          

 

       Adjektivet      ’rättvis’  heter  i  komparativ      

     ’rättvisare’  och  i  superlativ        

 ’rättvisast’. För vissa --stammar kan stammens  förlängas till 
 om föregående stavelse är kort:    ’vis’,    ’visare’, 
   ’visast’. 
 

       Ett mindre antal adjektiv kompareras med suffixen - (mask. o. 
fem.),   (neutr.)  och  i  superlativ  -   ,  mot-

svarande vårt -st (t.ex. kära-st). Ett exempel på komparationstypen är 
positiven        ’dålig’ med komparativen      
’sämre’ ochsuperlativen     ’sämst’. Det är att märka att 
dessa suffix läggs till själva roten. Du får av positiven   ’skön’  kom-
parativen    ’skönare’  och superlativen    
 ’skönast’ med  dubbelt  därför att dubbelt  finns i  roten.  


Denna senare komparationstyp böjs som en nasalstam efter 3:e dekl.: 

 MF   N gen.   dat.   ack.  / 

pluralis nom.  etc. Fler sådana adjektiv möter i S 47, 4 eller BJ 111. 
 

   ’god’     ’dugligare’    ’dugligast’ 

  ’stor’

  ’liten’ 

  ’större’

   ’mindre’ 

  ’störst’

   ’minst’ 
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Grekiskans suffix för adverb är i de allra flesta fall   i positiv, 

t.ex.    ’på ett rättvist sätt’ Adverbens komparativform är 

ingenting annat än motsvarande adjektivs komparationsform i ackusativ 

singularis neutrum, t.ex.    ’på ett mer rättvist sätt’. 

Superlativen är motsvarande adjektivs superlativ i ackusativ pluralis 

neutrum, t.ex.     ’på det mest rättvisa sättet’. 
 

Det finns slutligen en del rumsadverb, som bildas med vissa suffix 

med olika betydelser:  för befintlighet, för riktning till en plats 

och    för riktning från en plats. Som exempel kan nämnas 

’ingenstädes’,   ’hem’ och       ’från alla håll’. 

 

 Uppgift 8:8 Översättningsmeningar 

        ’    

       

               

                 

      (1:a Kor. 13:13)

        

            

 

        vis, klok  -         man 

     död    -         klar,  tydlig, säker  

           slut 

   nu  -    jag förblir, stannar kvar -         

   tro -          hopp  -         (Guds) kärlek  

  MF  N tre -     komp.= större; här på sv. ’störst’  

     lätt, bekväm,      lättare,    lättast  

       jag talar -   än (vid komparativer) -    jag handlar 

  fenicier           sjövan  

          icke-grek, utlänning  -     imperf. ’var’ 
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Det äldsta templet i Olympia uppfördes till Hera omkring år 600 f. Kr. 

 

Detta rundtempel (tolos) i Olympia kallas Filippeion. Den makedoniske kungen Filip II 
tillägnade Zeus denna byggnad som tack för sin seger vid Chaironeia 338 f.Kr., där han vann 
över atenare och andra greker. Byggnadsarbetet fullföljdes av hans son Alexander den store. 
Templets diameter var 15,25 meter och det omgavs ytterst av 18 joniska kolonner. I templet fanns 
även bilder av Alexander, hans föräldrar och farföräldrar. 
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F A C I T  

Uppgift 8:1 

1 Kyros tågade upp på bergen utan att någon hindrade.  
2 När Kyros sagt detta, begav sig Klearkos iväg. 
3 Om gud(en) vill ska jag komma. 

Uppgift 8:2 

A1 Allting flyter. 
A2 Den människa finns inte, som är lycklig i allt. 
B1 Vad utförde Alexander? 
B2 Ni vågade handla rätt. 
C1 Landet förhärjas av en envåldshärskare/despot. 
C2 Ni befriade landet. 

 

Uppgift 8:3 De två hundarna 
En man, som har två hundar, lär den ene att jaga, den andre gör han till 
vakthund. Och om en gång jakthunden alltså fångar något, kastar 
mannen av detta även (något) till den andra hunden. Jakthunden, som 
blir arg (över detta), klandrar den andra hunden i det att han säger: ”Du 
som inte gör något skördar frukterna  av mina mödor.” Den andra 
hunden säger då: ”Klandra inte mig utan husbonden, som inte lär mig 
att jaga utan att skörda frukterna av en annans mödor! 
 

Uppgift 8:4 
1 På detta berg finns många träd. 
2 Vi ska plocka vackra blommor till en krans. 
3 Vi har ett säkert hopp. 
4 Slätten var jämn och allt det, som växte på den, välluktande. 
5 Dramerna är fulla av vishet (klokhet). 
6 Vi anser att dessa rykten är falska. 
7 Diogenes berömmelse var stor. 
8 Du anser att detta rykte är sant.  

Uppgift 8:5 

1  Mannen steg upp på hästen. 

2 Flyktingarna gick över floden. 

3 När Kroisos gått över Halys, kommer han att störta ett stort rike. 
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Uppgift 8:6 

1 Alla djur skrämdes av lejonet. 

2 Även jag skrämdes. 

3 Hundarna bands av husbonden. 

4. Kyros sändes ner till Lydien.  
 

Uppgift 8:7 

Jag ska göra allt för att barnen inte ska skadas. 
 

Uppgift 8:8  

1 Vis är Sofokles, visare Euripides men visast av alla män Sokrates. 

2 Döden är det säkraste slutet. 

3 Nu förblir tron, hoppet och kärleken, dessa tre.  

   Men störst av dessa (är) kärleken. 

4 Det är lättare att tala än att handla. 

5 Fenicierna var de mest sjövana av utländska folkslag. 
 

 
Slutuppgift för Etapp 8

1Vad betyder:                   

2Komparera adjektivet     modig! 

3  Utgå från verben

   ’jag skickar’  futurum,   aorist  

     ’jag flyr’,     futurum medium,   aorist 

   ’jag går’,    futurum medium,   aorist   

     och ange grammatisk form (tempus,  person,  particip,  genus,  kasus,  

     numerus) för följande verbformer:  
 

 

a)      ()    

b)    

c)      

d)   

e)     

 

f)     

g)     

h)      

i)     

j)    

 


