Alfabetisk ordlista
till Från alfa till Antigone. Det klassiska Greklands språk
och kultur. Vid flera temaformer av ett verb upptas dessa i ordningen presens, futurum, aorist och - när temaformen är frekvent perfekt. Observera att slutvokal hos prefix elideras framför augment.






























  






otillgänglig
god, dugligare, dugligast
god, bättre, bäst
jag älskar, uppskattar
(Guds) kärlek
budbärare
okunnighet, brist på insikt
torg
förmiddag (tid när torget är fullt)
vild
bonde
jag för, ’firar’, utför
broder
orättvis, orättfärdig
alltid
jag samlar
Aten (endast i pluralis)
atenare
orsak (m. gen.)
jag anklagar (i medium)
skyldig
jag hör, lyssnar
noggrannhet
noga (adv)
topp, höjd
jag hurrar
Alexander
sanning
jag fångas, ertappas
men
annan
en annan tillhörig
flod i Mindre Asien
räv





 -








aor pass 
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fel
omöjlig
runt omkring, omkring (m ack)

båda
jag stiger upp
uppgång
jag utropar
oskyldig
mod
vind
man
blomma
människa
jag öppnar
jag förbjuder
jag står emot, uthärdar
jag går förbi
öken
jag förbjuder (m dat)
jag leder bort
jag går bort, avlägsnar mig
från, av (m gen)
jag ser
jag ger tillbaka, betalar
förrådsrum
jag rör, driver bort
jag dödar
jag fördärvar, förgör
jag förgörs, går under
jag skickar bort/tillbaka
förbjuden
jag fäster
undergång, fördärv
silvermynt
räkning, mönstring
början, välde
överbyggmästare
stad
stjärna
Artaxerxes, bror till Kyros
vanärad
Attika

själv (utan bestämd artikel)
morgon, morgondag
jag släpper, förlåter






jag tar bort, medium rycker till




 (st )    jag kommer, går

liten stav
   
jag kastar

utländsk, persisk

icke-grek, utlänning

palats

kunglig

kung

bas

våld, makt

bok

bok

liv
   
jag skadar
  
jag blickar, ser på

jag ropar

druva

jag uttänker, medium jag

överlägger

råd. rådsförsamling

jag vill medium


oxe, ko

tävlingspris, segerkrans

kort

altare






 (st ) 
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jag är full av ngt (m gen)
jord
jätte
jag blir, föds, befinner mig,
kommer
jag märker
söt



 




tanke; förstånd
hörn
jag skriver
gumma, gammal kvinna
kvinna
gam









 











aor pass




  



aor pass

 





4

finger
stad i Kappadokien
likaledes
1) adversativt = men;
2) kopulativt = och,.se 
jag visar
fruktansvärd, ofantlig
mycket, förskräckligt (adv)
måltid
tio (grundtal)
tionde (ordningstal)
träd
andra (ordningstal)
jag mottager
nu, då
ö bland Cykladerna
jag visar, omtalar, yppar
folk
denar (romerskt mynt)
genom (m gen), på grund av
(m ack)
jag genomgår, övergår
tvåhundra (grundtal)
jag lyser igenom, fram
jag förstör
lärare
jag ger
jag klarlägger, berättar
rättvis; rättvisare; rättvisast
rättrådigt, rättfärdigt (adv)
därför

hopvikt brev
tvåtusen (grundtal)
törst
jag förföljer
dos
drama
jag handlar, utför
kunna passivum
två (grundtal)
svår att intaga
tolv (grundtal)
gåva























 



imp 
  fut 
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vår
sjuttio
självbehärskning
jag
jag vill
om (villkorskonjunktion)
jag såg (tematisk aorist av
 jag ser)
av(guda)bild
tjugo (grundtal)
jag är
jag håller borta (m gen) från
en, ett (grundtal)
till, mot, in i (m ack)
jag för in, fram; inbjuder
jag går in, inträder
jag bryter mig in (m ack)
invasionsväg
jag går in, kommer in i
jag faller (in i)
o att (partikel vid önskan)
från, ur (m gen)
sexton (grundtal)
var och en, varje
vardera (av två), båda
hundra (grundtal)











































6

jag kastar ut, tar fram
jag klär av
jag förskräcker, jag griper
jag häller ut
olivträd
olivolja
elefant
Hellas, Grekland
grek
grekisk
hopp
jag kastar in; injagar
framtill
på, i, (in)vid (m dat)
härunder
elva (grundtal)
för…skull (efterställd prep m gen)
nittio (grundtal)
där
nio (räkneord)
nitton
där
därefter, därifrån
jag stöter på, möter (m dat)
sex (grundtal)
jag tågar
jag går ut
jag fullbordar
jag rätar upp, förbättrar,
sörjer för
fest
beröm
ruiner (plur)
jag kommer tillbaka
därefter
jag går emot, rycker an
på (m gen); på grund av (m
dat); till, mot, upp på (m ack)
jag sätter på
jag har omsorg, sköter om
(passivum, m gen)






 
 



rotaorist, av presens  jag ställer





 
  
  





 
   

brev
jag lägger, sätter på
jag ljuter, häller
jag följer (m dat)
sju (grundtal)
jag går, kommer (delvis medium)
verk, arbete, gärning
Hermes
kärlek
jag ställde mig, trädde
annan, olik
ännu
år
rak, rät; direkt
bred
jag finner
stark, uthållig
framgångsrik, lyckobringande

munter; förståndig
jag ber
Ephialtes
ovän, fiende
jag har, håller




liv
varelse






eller; vid komparativer än
sannerligen (adv)
redan
njutningen, glädjen
ljuv
sol, Helios
vi
anförare
jag leder
dag
halvdöd
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när (tidskonjunktionj)
hjälte






hav
död (subst)
jag begraver
jag beundrar
jag ser medium
åskådarrum, teater
jag vill
jag tjänar, sköter
Termopyle, ’de varma
portarna’, trångt pass i
mellersta Grekland
varm
tes
jag jagar
djur
dörr
jag offrar



(st )















läkare
egen
präst
tempel
jag kastar
för att (avsiktskonjunktion)
ryttare
häst
jag ställer
segel
starkt, mycket (adv)
stark
styrka, mäktighrt





  
  



 







jag sätter mig
jag sover
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 tematisk aor












passiv aor 


(st.)(st.)
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och, även
både … och
tillfälle, ’nöd’
jag bränner
ont, olycka
dålig; sämre; sämst
kaktus
skönhet
vacker
jag döljer
Kalypso
ugn
anstränga sig
Kappadókien (landskap i
Mindre Asien)
frukt
hjärta
utför, ner under, i (m gen);
längs, utefter, enligt, till (m ack)

jag går ned
jag för ned, för tillbaka
jag förbinder
jag döljer, täcker över
uppräkning
jag upplöser, störtar
jag nedslår, förskräcker,
spejare
jag avslöjar
jag äter upp
Kelainai, stad i Frykien
jag befaller
jag döljer
jag förkunnar
Kilikien (i Mindre Asien)
kilikisk kvinna
fara
jag sätter i rörelse, förflyttar
korg, kista
jag stjäler
stege
’hålig’, med en sänka
jag för, forslar

(st )  jag hugger

pojke

världsalltet, rymden
  
jag lyfter

hjälm

vara stark, besegra

blandningskärl för vin

styrka, välde

skrik

jag dömer, prövar

omdöme; jfr kris

dolt rum

hemlig

jag döljer

hemligt (adv)

jag förvärvar medium

egendom, förvärv

tärning

hund

jag hindrar
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jag talar, säger
jag tager
fackla
strålande
jag lyser, strålar
lejoninna
jag talar, säger, meddelar
jag lämnar
Leonidas
levit, prästerlig stam
vit
lejon
rövare
sorg, bedrövelse
jag löser
offer till Zeus Lykaios
Lykaonien (landskap)
lyra

































kamp, strid
stor
galenskap
jag lär mig
lärjunge, elev
Maiandros, flod i Turkiet
jag strider, kämpar (m dat)
stor
större; störst
svart
jag ämnar (m pres el fut inf)
visserligen … men
jag förblir, stannar kvar
del
full av (m gen)
med (m gen), efter (m ack)
jag skickar efter
mått
jag mäter
inte
moder
liten; mindre; minst
jag tål, lider
plats helgad åt muserna
körlyriker
tiotusen (grundtal)
hemlighet
dårskap, dumhet


sjöslag
skepp
krigsskepp
sjövan
död
moln
jag segrar, övervinner
seger
jag tänker
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jag anser
lag, sed, vetenskap
sjukdom
nu
natt
ö
rygg


Xenias
Xerxes






vem, vad som (allm rel pron)
åttio (grundtal)
bestämd artikel
den här
jag genomtågar, jag reser
väg
tand, (elefant)bete
Odysseus
de många, massan
hem
jag bygger
hus
ack (m utropsgen)
vin
jag tror
åtta (grundtal)
arton (grundtal)
liten, få
hel
på samma sätt, likaledes
sam(ma), lik
icke mogen druva
jag smädar
namn
baktill
tungt beväpnad infanterist
vapen (oftast i pluralis)
för att (avsiktskonjunktion)






























12

jag ser
brant
jag gör vred, förtörnar
jag sätter i rörelse, skyndar
när; eftersom (konjunktion)
1) att, 2) eftersom
inte
icke en, ingen
öra
öga
anblick
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undervisning, kunskap
jag uppfostrar
värdshus
värdshusvärd
helt
av alla slag
från alla håll
helt, mycket (adv)
papyrusträd
från, av (m gen); till (m ack)
djurgård, park
söka lindra
parasang (5,5 km)
jag utrustar
jag tillhandahåller, bereder,
överräcker, ger
jungfru
varje, all, hel; plur alla
vän till Kyros
fader
slätt
jag försöker medium
hav
bila
lättbeväpnad infanterist
jag skickar
fem (grundtal)












tematisk aor
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femton (grundtal)
femtio (grundtal)
mogen
om, angående (m gen)
jag är överlägsen, segrar
jag anfaller, råkar ut för
(m dat)
perser, (såsom adj persisk)
klippa
säck, ränsel
bitter, besk
jag dricker
jag litar på (m dat)
tro
trogen
bred, vid
slag
jag gör full, fyller
varthän
jag gör
hurudan
fiende
stad, stat, stadsstat
samhällelig
medborgare
ofta
mycken
jag färdas, går, beger mig,
reser, marscherar (deponens)
flod
en gång (enklitiskt adverb)
öde
varest, där (frågeadverb)
sak, gärning
praxis
jag handlar, uträttar, gör
uppgift
jag ger i förväg, förråder
förrädare
jag håller fram något, anför
något som ursäkt
Propyléerna i Athen












jag avslöjar i förväg
vid (m dat); till, mot (m ack)
jag lägger ut ytterligare
jag rycker fram, går fram
jag lägger till
jag hyser fruktan (m gen)
första (ordningstal)
jag visar (fram)
port


lätt, bekväm; lättare; lättast
jag flyter
rot














(st )
 






 aor pass 



  
 aor pass 


 


15

Salamis, en ö vid Attika
salaminsk, ’vid Salamis’ (adj)
tydlig; tydligare; tydligast
starkt, med kraft (adv)
jag tiger
tystnad
dumdristig
jag bereder, utrustar
skepsis
skugga
jag betraktar, tänker över
ledighet, fritid
vis(het), klok(skap)
spartan
jag fylls av medlidande
stadion, rännarbana
hus
trång
jag älskar
jag berövar (m gen)
mun
krigshär
jag drar i fält







  



  









   







fältherre
rastställe, dagsmarsch (ca 25 km)

krigshär
soldat
läger
du
jag erkänner, förlåter
författare
tillfällighet
härskare i Kilikien
gå samman, hända
jag råder, medium jag överlägger

jag skickar med (m dat)
jag delar mödan
jag bringar samman, hjälper,
gagnar (m dat)
med (m dat)
jag medverkar
jag sätter samman, förstår
ngt sammanställt
jag slaktar
mycket
mönster, plan
räddning
klok
jag räddar, botar





(st )  
aor pass
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oförfärad kvinna
olycklig
oordning, stor oro
jag ordnar, ställer upp
grav
hastigt (adv)
smal
mur
barn
jag slutar, dör
slut
fjärde (ordningstal)








 






   
passiv aor eller 









fyra (grundtal)
i fjärran
idag
jag hedrar
ära
vem, vad
någon, något (enklitiskt)
jag ställer, lägger
därför, för den skull
jag vågar
plats
sår
ojämn, stenig
tre (grundtal)
jag vänder,
passivum jag drivs på flykten
jag föder upp
jag springer
trettio (grundtal)
trehundra (grundtal)
tredje (ordningstal)
jag får på min lott (m gen)
öde, lycka
tyrann












  


vattenpuss
vatten
hälsa
son
ni
jag hyser stor fruktan, perfform med presensbetydelse (m gen)
under; av (m gen)
jag tror (styr ack m inf)
hög





(st )  
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jag visar mig, syns
jag visar
uppenbarelse



  , 
 (st ) imperfekt  
eller
 








(st )



läkemedel
jag bär, bringar
jag flyr, undflyr
jag säger
jag älskar
kär
vän
fruktan
fenicier
jag dödar
förstånd; hjärta, sinne
flykting
jag bevakar
natur
ljud




besvärlig, svår
tid
hand
svala
i går
tusen (grundtal)
jag kastar upp
land












  




jag vidrör, når
jag bedrager
kall
själ, sinne




’o’ (interjektion)
komparativt: ’såsom’;
vid fut. part för att
utmärka avsikt ’för att’
följdkonjunktion ’så att’
(med infinitiv)
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