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Etapp 9 

Perfekt och dess infinitiv och particip 
aktivum och medium-passivum 

Tempus perfekt i grekiskan har inte i första hand innebörden av svenskt 
perfekt (t.ex. jag har skrivit) utan betecknar mestadels det genom hand-
lingen uppkomna  resultatet eller tillståndet (perfektisk aspekt på handlingen, 
jfr t.ex. grekiska perfektformen      ’Han har dött’  =  ’Han är död’). 
 

    Perfekt i grekiskan bildas  

1 med reduplikation. Om verbstammen börjar med en konsonant, 
upprepas i regel denna konsonant följd av vokalen  (jfr ovan     ).  

       Om verbstammen börjar med två konsonanter ersätts reduplikationen i regel med 

enbart ett  Om verbstammen skulle börja med vokal, förlängs vokalen i perfekt.  

2 med personändelser som är desamma som för den sigmatiska aoris-
ten (   (),   ) bortsett från 3:e person pluralis, där 
ändelsen är   . 

3 a) med k-suffix (perfektum I). Vid kombination med  får verbstam 
med kort stamvokal denna förlängd. Av verbstammen   ’hedra’ 
bildas alltså perfektstammen  .  

3 b) utan k-suffix (perfektum II). Vissa stammar saknar i perfekt suffixet . 
Dessa verb får i stället ett avljud i stammen:   - (stam   - ’läm-
na’) eller en aspirerad slutkonsonant, t.ex.   (stam  ’vakta).  
 

      I följande uppställning redovisas perfekt indikativ aktivum med dels 
tempuskaraktären - dels avljud i stammen/aspirerad slutkonsonant (utan ):

Perfekt I: stam   Perfekt II: stam  /   

    -                

    -      

  ()  -()    () 

     -        

    -     

 ()   -()   () 

Perfekt infinitiv aktivum          
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      För perfekt indikativ medium-passivum gäller tidigare nämnda  redupli-
kationsregler.  Till vokalstammarnas perfektstam fogas, dock utan 
tempuskaraktären , personändelserna för medium-passivum som är: 
            

           ’jag har hedrat(s)’ etc.  
 

Perfekt infinitiv medium-passivum heter     ’att ha hedrat(s)’.  
 
Perfekt   particip   aktivum   har   i  nominativ  ändelsen      

      igenitiv        

  ’en som har hedrat’ etc.  Beträffande böjningen i övrigt 

av perfekt particip se S 30 eller BJ 103.  
 

 Perfekt  particip medium-passivum  heter  i  nominativ       

        etc. ’en som har hedrat(s)’. Beträffande 
medium-passivum för konsonantstammar, se S 86 eller BJ 209.

 

Pluskvamperfekt  

Pluskvamperfekt utgör ett augmenttempus till perfekt. Vi sätter augment 
framför perfektstammen, som sedan ska följas  av  personändelserna   
för  pluskvamperfekt  aktivum:  - ,  -   -        

Beträffande medium-passivumse S 86 eller BJ 209. 
 

stam     

     ’jag hade hedrat’ 

    

  () 
   

   

   

 

 
Uppgift 9:1 

1 Vad heter perfekt ’du har löst’ ( )? 
2 Vad heter  pluskvamperfekt ’de hade jagat’ ( )? 
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Det östra gavelfältet på Olympias Zeustempel har som motiv den lokala myten om en 
kappkörning mellan kung Oinomáos och den lydiske prinsen Pelops. Kompositionen 
har 21 figurer som fyller upp det triangulära gavelfältet (längd 26,39 meter och 
maximal höjd 3,47 meter). Situationen är ögonblicket före starten av den ödesdigra 
kappkörningen: Zeus i centrum som den osynlige domaren, på bildens vänstra del står 
Oinomaos med hustru Sterope jämte fyrspann samt på bildens högra del Pelops med 
Hippodameia och hennes tjänarinna jämte Pelops fyrspann. Längst till höger fanns 
den gamle siaren (syns ej på vår bild), som i kraft av sin siarförmåga visste att segern 
denna gång skulle gå till den unge prinsen från fjärran och inte till kungen. Efter 
Pelops har Peloponnesos uppkallats (’Pelops-ön’). 
 

Nedan:  bildens högra del i större skala. 
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Temaformer för ett grekiskt verb  

När du lärt dig perfekt och aorist passivum har du fått förutsättningarna 
för att ta tema på ett grekiskt verb. Ett fullständigt tema utgörs av föl-
jande former: 1:a pers. sing. indikativ av presens aktivum, futurum 
aktivum, aorist aktivum, perfekt aktivum, perfekt medium/passivum 
och aorist passivum. Det är viktigt att du lär dig hur man tar tema på 
frekventa grekiska verb. Vid tematagning av ett grekiskt verb utelämnas 
ibland de båda sista temaformerna, eftersom de ofta är förutsägbara eller 
inte så vanliga.  
 
              [  

    ]’jag undervisar’  

    (presensstam <*  j)      

  [    ]’jag bevakar’

  (avljud i perfekt:  /)    

  [      ]’jag skickar’

Vid tematagning av deponens anges motsvarande temaformer i passivum:

        ’jag vill’ 

 

Verb med stam på nasal () och likvida ( ) har som regel en särskild 

futurform, där stammen utvidgats med  och mellanvokaliskt  för futurum 

tillkommit.  har emellertid senare bortfallit, varvid   och personändelsen 

kontraherats: en futurform som    böjs som     (kontraherad 

presensform av    , jfr Etapp 8). Dessa verb har också en särskild 

aoristform (när ljudkombinationen   och  har förlorat  sitt    har detta 

resulterat i en ersättningsförlängning av verbets vokal):  

      (<* <* )    (<* ) ’stanna’ 

  (<* j)       (<*  )  ’skicka’  

    (<*  <* )      (<* ) ’flå’ 


 
Uppgift 9:2   Ta tema på följande verb (de fyra första formerna)! 

   ’jag lämnar’

   ’jag skriver’          

  (presensstam j) ’jag ställer upp’

     (presensstam  j)’jag meddelar’ 



5 
 

Infinitivens funktioner 
I grekiskan förekommer ofta en infinitivfras som i svenskan motsvaras 
av en hel att-sats (bisats).  

Infinitivfrasen kan stå som o b j e k t  

1 efter sägeverb vid ackusativ med infinitiv:    

        (imperfekt) 
   (infinitiv)    

Xenofon sade  

att Kyros var en perser. 
I satsförkortningen ackusativ med infinitiv är subjektsdelen ett substantiv (eller ett pronomen eller 
adjektiv) i ackusativ och predikatsdelen en infinitiv. 

 

2 efter åsiktsverb (t.ex.     ’jag anser’,   ’jag tror’) vid ackusa-
tiv med infinitiv:   

     

        

Grekerna anser perserna vara 
många/att perserna är många. 

         

     (fut. inf. av )

Männen ansåg att lejonen skulle 
komma. 

  

3 efter viljeverb (t.ex.     jag befaller,    jag vill,    
jag ber) vid ackusativ med infinitiv: 

          

        

  

Kyros befallde soldaterna att 
genast strida mot fienderna/att de 
genast skulle* strida mot fienderna. 

 

*Efter viljeverb kan den grekiska infinitiven lämpligen översättas med ’skall, skulle + infinitiv’ 

 
Infinitivfrasen kan stå som a d v e r b i a l  

4 för att beteckna avsikten, särskilt vid rörelseverb (t.ex.   jag 
skickar), vid final infinitiv: 

       
         

Han skickade många soldater 
för/till att bevaka lägret. 

5 för att beteckna följden vid konsekutiv infinitiv: 

         

(    öra) 
  Han har öron så att han kan 

  höra (Mark. 4:9). 

 



6 
 

Uppgift 9.3 En men ett lejon 

       

        

’  ’   ’     ’


 

   lejoninna  -      räv -     

jag hånar   -   prep.  med  gen.  ’av’   -     prep.  med dat. ’på grund 

av’,   styr  den substantiverade   infinitiven  i  dat.:         

’att   föda   en  unge’,  på svenska: ’på  grund av att hon födde en unge  

(i taget)   -  ’           eg.  genom  hela  tiden,  dvs.   

’alltjämt,   alltid’    -       av       ’en, ett’  se  Etapp  10    

     (imperfekt av    )  sade hon  -     lejon 
 
 
 

Uppgift 9.4 De två säckarna 

         

             

         

             

        

              

         

    

 

      var och en  -    säck, ränsel  -   

   …     den ena (säcken)… den andra.  Partiklarna    …        

    markerar   de  två korresponderande leden och behöver  inte  över- 

    sättas  -        framtill,  ’på  bröstet’  -    baktill, ’på  

    ryggen’  –       jag är full av något (med gen.)  -       

       det  onda, felet -        om  två:  vardera, båda- 

    dera  -      en annan tillhörig  -        egen 

        för den skull   -     ,      öga    -     inte    

        jag märker   -      alltid   -       jag  ser 
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Zeustemplets västra gavelfält i Olympia visar ett bröllop med kvinnorov och strid mellan 
druckna kentaurer och lapiter, ett bergfolk i Tessalien. Kentaurer var blandväsen mellan 
människa och häst - motpoler till det ordnade rättssamhället. Vi ser hur 
kentauerkungen söker föra bort bruden Deidameia. Harmonins och ordningens gud 
Apollon, här drygt 3 meter hög, står i  gavelfältets  centrum  och påbjuder med en 
bestämd gest lugn och ordning. 

 
Metoperna på Zeustemplet i Olympia illustrerar de tolv uppdrag Herakles fått av 
kung Eurystevs. Här rengör Herakles Augias stall.  Pallas Atena pekar hur 
Herakles bör leda floden Peneios in i stallet för att få det rent. 
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Tredje deklinationens vokaliska stammar 
 och  

A.  Substantiv  med  nominativ  på  - exempelvis     har  genom  
avljud tre stamvarianter   (j) och  (j).  

        I singularis nom. och ack.  möter  stamvarianten  på  :     

I gen. och dat. finns den halvvokaliska varianten:   där 

den  dialektala  halvvokalen  j (jod)  faller bort. Senare byts i sing. gen.       
-mot -  genom s.k. kvantitetsomställning) och dativen blir  .  

      I pluralis möter stamvarianten   

stamvarianter  /(j) /(j)   

Singularis Fem. staden 

Nominativ      <  

Genitiv              

Dativ         

Ackusativ          

Pluralis  städerna 

Nominativ           

Genitiv     = accent som sing. gen.!

Dativ     ()     

Ackusativ         = influens från  nominativ

Substantiv  i  femininum  av   denna   typ  är    ’ kraft’,    

’natur’,     ’kunskap’,      ’dom’,  ’tro’.    Lånord  i

svenskan är  ’praxis’ och    ’skepsis’, liksom    och 
böjningsstammen   som resulterat i’basis’ resp. ’bas’.  
 
 

B. Grekiskan har även haft en halvvokal F (digamma = engelskt w). 
Detta ljud återfinns i stamvarianter på /(F):   ,   ’underarm’,  
gen.    dat.   ack.   och     ’stad’, gen.   

  dat.    ack.    (genitiverna i analogi med   ), se 

beträffande pluralis S 40 och BJ 91. 
 

C. Det finns adjektiviska stammar på /(F):  ’ljuv’  heter  i  sing. nom.  

      ,    i gen.         i  dat.      

  i ack.       se beträffande plur. S 41 och BJ 107. 
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Sagt av Hippokrates, läkekonstens fader: 

        

       kort    -         konst, här  läkekonsten 
  dialektalt för   långstor, ’omfattande’  (dvs. tar lång tid att lära sig) 

 
Uppgift 9:5 Akropolis 

              

              

 

 ’          

     ’          

  

              

   

               

            



1           del     -           Aten 

2        natur:       ‘genom, till sin natur’:  

     instrumental dat. -   otillgänglig          

     hög  -     mur -        stark  

3   ’          ’under  Apseudes  arkontat’    

 (433/32 f.Kr.);     med gen. ’under’     

  Propyléerna  i  Athen -    jag fullbordar -   ’  

    (vid vokalmöte elideras ) =   prep. med  gen. ’genom’ -      

       även nu, också idag -      medium (deponens) jag  går 

4             uppgång –         

    ojämn, stenig, se adjektivböjning föreg. sida och S 41 och BJ 107 

    adverb   ’mycket’ -      här  presens  particip 

    i dat. plur. av     jag går dit upp  -          

    anblick,   utsikt    -              strålande,  lysande 

5          plur. ’ruiner’ -       tempel 

   väldigt -   jag slår ut,      = griper 



10 
 

 
En av Zeustemplets metoper visar hur Herakles hämtar Hesperidernas  
gyllene  äpplen i väster.  Han bär upp himlavalvet i Atlas ställe för att  
denne ska ta fram äpplena.   Pallas Atena hjälper  Herakles med den  
tunga bördan. 
o 

 
Praxiteles staty av Hermes som bär Dionysosbarnet till de nymfer i vilkas vård Dionysos 
växte upp efter modern Semeles död. Ca 330 f.Kr. Museet i Olympia 
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o  

F A C I T 
Uppgift 9:1 

1     

2    () 

 

Uppgift 9:2 

         

      

         

             

 

Uppgift 9:3 En men ett lejon 

En lejoninna, som hånades av en räv på grund av att hon alltid födde en 
unge i taget, sade ’En men ett lejon’. 
 

Uppgift 9:4 De två säckarna 

Varje människa bär två säckar, den ena på bröstet, den andra på ryggen. 
Varje säck är full av fel, men säcken framtill är full av fel som finns hos 
andra och säcken baktill är full av de egna felen. 

Därför ser människor med sina ögon inte de egna felen men ser ständigt 
de fel som finns hos andra. 

 

Uppgift 9:5 

1 Akropolis är en del av staden Aten. 

2 Den (Akropolis) är till sin natur otillgänglig och genom sina 

   höga murar stark (svårintaglig). 

3 Under Apseudes arkontat fullbordade Mnesikles Propyléerna, 

   genom vilka vi också idag går upp till Akropolis.                    
4 Uppgången är mycket stenig men för dem, som går dit upp, 

   är utsikten strålande. 

5 Ruinerna av Partenon, Erekteion och Nikes tempel   

   griper oss fortfarande starkt. 
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Slutuppgift för Etapp 9 
När du är färdig med övningsuppgifterna 9:1, 9:2, 9:3, 9:4 och 9:5, 
översätt följande meningar! 
Använd - om det behövs - den alfabetiska ordlistan i Från alfa till Antigone! 
 

Hippokrates aforism om läkarens verksamhet  

1                            

                    .  
 

    kort  -     konst, läkekonsten  -     

(dialektalt för   långstor, omfattande) -     tid, rätt till-

fälle -       snabb, flyktig  -        erfarenhet  -     

      förrädisk  -     diagnosen -          svår  

    
Yttrande av Protagoras, som förnekade existensen av en objektiv  sanning.

2                   

     ting    -        gen.   

    varje,   all,  hel   -       mått

 

3                        

                        

              
 

    bliva, hända,  tematisk aor.           dag 
       denne  -        jag går ut, kommer ut, tematisk 
aor.         befallning   -    prep.m.  gen. 
från  -      jag registrerar   -       världen 

 

4                     

            

  jag beger mig ned  -    ,    Hades -  

   boning -     kvinna, maka -    jag befriar

 

5            

  jag  går,  kommer,  tematisk aor.        jag  ser, 

tematisk aor.   jfr panorama, idé  -     jag segrar, jfr Niklas

 


