5.13 Presens, imperfekt och futurum av
fyra mi-verb: ti/qhmi, di/dwmi, i(/sthmi, i/(hmi
Det sista avsnittet i verbläran är mi-konjugationen. Det grekiska
verbet har ju två konjugationer: den tematiska eller w-konjugationen, som utmärks av en temavokal (bindevokal) mellan
stammen och personändelsen (e eller o), och den atematiska eller
mi-konjugationen, som saknar sådan temavokal och som får
personändelserna lagda direkt till stammen.
Det finns också följande två skiljaktigheter: mi-verben har
vissa ålderdomliga personändelser (jfr pres. ind.: -mi, -j, -si,
-men, -te, -asi), vidare uppträder mi-verbens stam i vissa
former med lång vokal (längdstadium) resp. kort vokal (kortstadium)
Du vet säkert att man måste känna till verbstammen för att
kunna bilda olika tempus, t.ex. futurum, aorist, perfekt - varje
tempus har ju sin tempuskaraktär (t.ex. förlängd stamvokal).
Olika modi har vidare sina märken: indikativ hade kort
temavokal (o, e), konjunktiv hade lång temavokal (w, h), optativ
ett speciellt märke i fogat till vokalerna o (-oi-) eller a (-ai-).
Följande mi-verb har presensreduplikation (det är verbstammens första konsonant + vokalen i): ti/qhmi ’jag ställer, lägger’ (stam qh, qe), di/dwmi ’jag ger’ (stam dw, do),
i(/sth-mi ’jag ställer’ (stam sth, ste*) och i/(h-mi 'jag skickar,
kastar’**.

Presens av ti/qhmi,
jag ställer, lägger
ti/qh-mi
ti/qh-j
ti/qh-si
ti/qe-men
ti/qe-te
tiqe/-asi

di/dwmi, i(/sthmi, i/(hmi (kort

jag ger
di/dw-mi
di/dw-j
di/dw-si
di/do-men
di/do-te
dido/-asi

jag ställer
i(/sth-mi
i(/sth-j
i(/sth-si
i(/sta-men
i(/sta-te
i(sta=si

stam i plur.)

jag skickar, kastar
i/(h-mi
i/(h-j
i/(h-si
i/(e-men
i/(e-te
i(a=si

* i(/sthmi ’jag ställer’ (ur *sisth-mi med upprepning av den första konsonanten
s + reduplikationsvokalen i; s framför vokal övergår till h-ljud, jfr septem / e(pta/)
**i(/hmi

’jag kastar’ (av stammen jh bildas presens med reduplikation: ji-jh-mi;
uddljudande j övergår till h-ljud och i mellanvokalisk ställning försvinner nästa j)
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Imperfekt av
jag ställde, lade
e)-ti/qhn
e)-ti/qeij
e)-ti/qei
e)-ti/qemen
e)-ti/qete
e)-ti/qesan

e)ti/qhn, e)di/doun, i(/sthn, i(/hn (kort

jag gav
e) di/doun
e)-di/douj
e)-di/dou
e)-di/domen
e)-di/dote
e)-di/dosan

jag ställde
i(/sthn
i(/sthj
i(/sth
i(/stamen
i(/state
i(/stasan

stam i plur.)

jag skickade, kastade

i(/hn
i(/eij
i(/ei
i(/emen
i(/ete
i(/esan

Futurum (utan presensreduplikation): qh/sw ’jag ska ställa, lägga’, dw/sw ’jag ska ge’, sth/sw ’jag ska ställa’, h(/sw ’jag ska kasta’
Presens infinitiv: tiqe/nai ’ställa, lägga’, dido/nai ’ge’, i(sta/nai
’ställa’, i(e/nai ’skicka, kasta’
Presens particip aktivum:
tiqei/j, tiqei=sa, tiqe/n; tiqe/ntoj, tiqei/shj, tiqe/ntoj etc.
didou/j, didou=sa, dido/n; dido/ntoj, didou/shj, dido/ntoj etc.
i(sta/j, i(sta=sa, i(sta/n; i(sta/ntoj, i/sta/shj, i(sta/ntoj etc.
i(ei/j, i(ei=sa, i(e/n, i(e/ntoj, i(ei/shj, i(e/ntoj etc.

Böjningarna av dessa verb kan studeras ytterligare i S 69 och BJ
152-153!
Uppgift 9
Läs den grekiska texten högt och översätt sedan!
1

(Upeti/qeij moi e)lpi/da.

2

(Upotiqei\j e)lpi/da kai\ qa/rsoj ei)j ni/khn me h)/gagej.

3 Di/dontai au)t%= mu/rioi dareikoi/.
4 (/Oper e)/dei dei=cai.

1 u(poti/qhmi jag ställer under, inger - e)lpi/j i/doj, h( hopp
2 qa/rsoj, ouj, to/ mod - a)/gw, a)/cw, h)/gagon jag för
3 dareiko/j, ou=, o( persiskt guldmynt, dareik
4 o(/per (per enklitisk förstärkande partikel) ’vilket’, relativt
anknytande pron. Imperfekt e)/-dei ungefär = det var nödvändigt
’man borde/skulle’

- dei/knumi jag (be)visar, deicw, e)/deica
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5.14

k-aorister

för tre mi-verb: e)/qhka etc

Aorist för ti/qhmi, di/dwmi, i/(hmi bildas märkligt nog med k
jämte personändelsen a. Stamvokalen är förlängd i singularis
men är kort i pluralis och då utan k. Böjningen framgår nedan:
Aorist indikativ
e)/qhka jag ställde
e)/qhkaj
e)/qhke
e)/qemen
e)/qete
e)/qesan

e)/dwka jag gav
e)/dwkaj
e)/dwke
e)/domen
e)/dote
e)/dosan ( e)/dwkan)

h(=ka jag kastade
h(=kaj
h(=ke
ei(=men
ei(=te
ei(=san

Aorist infinitiv: qei=nai ’ställa’, dou=nai ’ge’, resp. ei(/nai ’kasta’
Aorist particip aktivum:
qei/j, qei=sa, qe/n; qe/ntoj, qei/shj, qe/ntoj etc.
dou/j, dou=sa, do/n; do/ntoj, dou/shj, do/ntoj etc.
ei(/j, ei=(sa, e/(n; e/(ntoj, ei(/shj, e(/ntoj etc.

Inskrift i Delfi: DELFOI EDWKAN XIOIS GROMANTEIHN
DELFI GAV ÅT CHIOSMEDBORGARE FÖRTUR [beträffande rätt att rådfråga oraklet]

Uppgift 10 Översätt:
1 Oi( stratiw=tai Ku/r% dw=ra proqe/nti h(de/wj ei(/ponto.
2 Ei))j th\n a)poqh/khn ta\ w)/nia a)pe/qesan.
1 pro-ti/qhmi erbjuda, proqe/nti aorist part. aktivum e(/pomai

följa m. dat., ei(po/mhn är imperfekt - h(de/wj adverb gärna
2 a)poqh/kh, hj, h( magasin - a)poti/qhmi lägga ner, sätta bort,
placera, jfr samma morfem i båda orden! - w)/nia, ta/ varor
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5.15 Hunden och köttstycket.
Uppgift 11 Översätt fabeln Ku/wn kai\ kre/aj
1 Ku/wn kre/aj e)/xousa potamo\n die/bainen.
2 Qeasame/nh de\ th\n e(auth=j skia\n kata\ tou= u(/datoj
u(pe/laben e(te/ran ku/na ei)=nai mei=zon kre/aj e)/xousan.
3 Dio/per a)fei=sa to\ i)/dion w(/rmhsen w(j
a)fairhsome/nh to\ kre/aj e)kei/nhj.
4 Sune/bh d’ au)tv= a)mfote/rwn sterhqh=nai.
1 ku/wn, kuno/j, o(, h( hund - kre/aj, to/ (i nom. o. ack.) köttstycke - e)/xw ha - potamo/j, ou=, o( flod - dia-bai/nw jag

går över, fut. i medium diabh/somai, rotaorist die/bhn
2 qea/omai se - e(auth=j reflexivt pronomen fem. gen., se S 51, BJ
117 = ’sin’ - skia/, a=j, h( skugga, spegelbild - kata/ prep. m.
gen. ’i’ - u(/dwr, u(/datoj, to/ vatten - u(po-lamba/nw jag tror,
fut. i medium u(po-lh/yomai, tematisk aorist u(p-e/labon (styr
ackusativ med infinitiv: ’att det var en annan hund … )
3 dio/per därför - a)f-ei=sa aorist part. fem. nom. av mi-verbet
a)f-i/hmi jag släpper: ’efter att ha släppt’ eller ’släppte hon … och’
i)/dioj, h, on egen (’sitt eget köttstycke’ ) - o((/rma/w jag sätter i

rörelse, skyndar - w(j förstärker vid fut. particip avsikten:
’(för) att …’ a)f-airhsome/nh är fut. part. medium till verbet
a)f-aire/w ’jag tar bort’, i medium ’rycker till mig’ to\ kre/aj

’köttstycke’ e)kei/nhj ’den där hundens’; e)kei/noj, -h, -o
4 sum-bai/nei det inträffar, opers. (m. dat. ’för’): fut. i medium
sum-bh/setai, rotaor. sun-e/bh - a)mfo/teroj, h, on båda
ster-i/skw jag berövar, med gen., verbets stammar är ster-

alternativt stere-: aorist passivum heter e)-sterh/-qhn
sterhqh=nai är aorist infinitiv passivum: ’Det hände för denna
(dvs. hunden) att [den] beröva[de]s båda (köttstyckena)’.
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5.16 Den barmhärtige samariten
Uppgift 12 Översätt liknelsen:
1

)/Anqrwpo/j tij kate/bainen a)po\ )Ierousalh\m
ei)j

)Ierixw/, kai\ lhstai=j perie/pesen, oi(\

- kai\ e)kdu/santej au)to\n kai\ plhga\j e)piqe/ntej a)ph=lqon a)fe/ntej h(miqanh=.
2 Kata\ sugkuri/an de\ i(ereu/j tij kate/bainen e)n tv=
o(d%= e)kei/nv, kai\ i)dw\n au)to\n a)ntiparh=lqen.
3

(Omoi/wj de\ kai\ Leui/thj kata\ to\n to/pon e)lqw\n
kai\ i)dw\n a)ntiparh=lqen.

4 Samari/thj de/ tij o(deu/wn h)=lqen kat’ au)to\n kai\

i)dw\n e)splagxni/sqh.
5 Kai\ proselqw\n kate/dhsen ta\ trau/mata au)tou=
e)pixe/wn e)/laion kai\ oi)=non.
6 E
) pibiba/saj de\ auto\n e)pi\ to\ i)/dion kth=noj h)/gagen
au)to\n ei)j pandoxei=on kai\ e)pemelh/qh au)tou=.
7 Kai\ e)pi\ th\n au)/rion e)kbalw\n du/o dhna/ria
e)/dwken t%= pandoxei= kai\ ei)=pen: e)pimelh/qhti
au)tou=, kai\ o(/ ti a)\n prosdapanh/svj, e)gw\ e)n t%=
e)pane/rxesqai/ me a)podw/sw soi. (Luk. 10: 30-35)
Participkonstruktionerna kursiverade

1 kata-bai/nw jag går ned, -bh/somai, -e/bhn, -be/bhka
a)po/ prep. m .gen. ’från’ - ei)j prep. m. ack. ’till’ - lhsth/j, ou=, o(
rövare
peri-pi/ptw jag stöter på (någon), råkar ut för, m.
dat., -pesou=mai, -e)/peson, -pe/ptwka - a)p-e/rxomai
jag går bort, avlägsnar mig, -eleu/somai, -h=lqon, -e)lh/luqa
a)f-i/hmi jag släpper, lämnar, -h/sw,
-h=ka, -ei=ka
a)fe/ntej aorist particip (stam e(+nt), se 5.13 - h(miqanh/j, e/j halvdöd, se böjningen av adjektivet safhj 'tydlig’ i avsnitt 3.12

De två utbrutna participialkonstruktionerna kommenteras så:
kai\ e)kdu/santej au)to\n kai\ plhga\j e)piqe/ntej aor. part.

’sedan de (både) slitit av honom kläderna och pryglat honom’
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jag klär av - plhgh/, h=j, h( slag - e)pi-ti/qhmi
jag lägger, sätter på, tillfogar -qh/sw, -e/qhka, -te/qhka
e)pi-qe/ntej aorist particip (stam qe+nt), se avsnitt 5.14, s. 173
2 kata// prep. m. ack. ’enligt, av’ – sugkuri/a, aj, h( tillfällighet
i(ereu/j, e/wj, o( präst - o(ra/w jag ser, o/yomai, ei)=don,
e(o/raka: den tematiska aoristens particip i)dw/n utan augment!
a)ntipar-e/rxomai jag går förbi, -eleu/somai, -h=lqon
e)kdu/w

-e)lh/luqa
3 o(moi/wj på samma sätt, likaledes - Leui/thj, ou, o( levit,

leviterna var en av Israels 12 stammar, med prästerliga förpliktelser - Samari/thj, ou o( samarier, samarit, ringaktat folkslag
kata// prep. m. ack. ’längs, till’ -to/poj, ou, o( plats
4 o(deu/w jag reser - kat’ au)to/n ’till platsen’ - splagxni/zomai
pass. jag fylls av medlidande e)-splagxni/s-qhn aorist passivum
’jag fylldes av medlidande’. Före x uttalas g som äng-ljud.
5 pros-e/rxomai jag går fram - kata-de/w jag förbinder
trau=ma, atoj, to/ sår - e)pi-xe/w jag ljuter, häller
e)/laion, ou, to/ olja, olivolja - oi)=noj, ou, o( vin
6 e)pibiba/zw jag sätter på - i)dioj, a, on egen, jfr idiot
kth=noj, ouj, to/ egendom, här åsna - a/)gw jag för,
a)/cw, h)/gagon, h)=xa - pandoxei=on, ou, to/ värdshus
e)pimele/omai pass. med gen. jag har omsorg om, sköter om
7 h( au)/rion (h(me/ra) morgondagen, morgonen - e)pi/ ’mot, på’
e)k-ba/llw jag kastar ut, tar fram, -balw=,
-e/balon
-be/blhka - dhna/rion, ou, to/ denar (romerskt mynt)
di/dwmi jag ger, dw/sw, e)/dwka, de/dwka - pandoxeu/j,
e/wj, o( värdshusvärd - a)goreu/w jag talar e)rw=, ei)=pon
e)pimelh/qhti imperativ aorist passivum sköt om, m. gen. - o(/ ti
allmänt relativt pron. vad helst - pros-dapana/w jag lägger ut
ytterligare - Bisatsen har a)/n + konjunktiv när huvudsatsen
har futurum, det s.k. futurfallet, S 126,2 eller BJ 290:5 - e)n
prep. m dat. ’på, (in)vid - e)p-an-e/rxomai jag kommer tillbaka e)n t%= e)pane/rxesqai me substantiverad infinitivfras i
dativ, styrd av e)n: vid mig att återkomma, ’vid min återkomst’ - a)po-di/dwmi jag ger tillbaka, betalar
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Uppgift 13

5.17 En sådan seger till …
1
2
3
4
5
6
7

)\An e)/ti mi/an ma/xhn Rwmai/ouj nikh/swmen,
a)polou/meqa pantelw=j.
To\ ei)=nai tou= fai/nesqai be/ltion.
Fame\n to\ pra/gma ou(/twj e)/xein.
Lewni/daj a)fi/eto th=j swthri/aj.
Sunh=ka pa/nta, a(/ moi dihgh/santo.
)/Edwken au)t%= Ce/rchj a)rgu/ria polla/.
Do/j moi pou= stw=, kai\ kinh/sw th\n gh=n.

1 a)/n = ei) a)/n ’om’, konjunktion med konjunktiv - ma/xhn
Rwmaiouj nika=n i grek. dubbel ack. ’besegra romarna i strid’
a)po/llumai jag går under, medium, fut. a)polou=mai,
a)pwlo/mhn - pantelw=j ’helt’, yttrande av kung Pyrrhus
2 Substantiverat infinitivuttryck to\ ei)=nai är subj. - be/ltion
(är) ’bättre’ a)gaqo/j god, belti/wn, be/ltion, be/ltistoj
tou= fai/nesqai infinitivuttrycket står i gen.: eg. separativ
genitiv, jämförelsens gen. (’utifrån att synas’ = ’än att synas’)

jfr lat. Esse quam videri praestat ’Det är bättre att vara än att
synas’ och familjen Wallenbergs valspråk Esse, non videri
3 Verbet fhmi/ har stammarna fh (längdstadium) och fa
(kortstadium), se S 72,II och BJ 159 - pra=gma, atoj, to/
sak, gärning, jfr pra/ttw jag gör - ti/ + e)/xei + adverb
’något förhåller sig på visst sätt’
4 a)f-i/hmi jag avsänder, medium a)f-i/emai jag avstår från
något (m. gen.), a)f-i/eto imperfekt med-pass 69:3, BJ 152
swthri/a, aj, h( räddning
5 sun-i/hmi jag kastar samman, förstår - di-hge/omai
jag klarlägger, berättar
6 a)rgu/rion, ou, to/ silvermynt
7 do/j aor. imperativ ’giv’ av aor. e)/dwka (stam do) - pou=
var?, (en punkt) där - stw= aorist konjunktiv av e)/sthn
jag ställde mig, dvs. jag kan stå S 78, BJ 191 - kine/w jag
sätter i rörelse, förflyttar. Arkimedes sägs ha yttrat detta.
forts. STEG 5 d
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