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E t a p p  3 
 

 
Colosseum i Rom byggdes på beställning av kejsar Vespasianus och invigdes år 80 e.Kr. 
av kejsar Titus. Teatern kunde  genom 80 arkadförsedda ingångar ta emot ca 55 000  
åskådare. Teatern imponerar fortfarande trots vanskötsel och stöld av stenmaterial  från 
byggnaden under årens lopp. 

Assimilation 
Då två eller flera ljud kommer i nära kontakt med varandra, kan det ena ljudet påverka 
det andras uttal. Denna ljudanpassning kallas för assimilation (ad õtillõ + simũlis õlikõ). I 
vanligt tal men inte i skrift anpassar vi ofta konsonanter utan att vara medvetna om 
det. Vi sªger vanligen õlessenõ och õmassªckõ men vi skriver õledsenõ och õmatsªckõ. Vi 
skriver õhandskeõ och õutlªndskõ men sªger õhanskeõ och õutlªnskõ. Vi sªger õsnapptõ 
men skriver õsnabbtõ. 
 

 Assimilation förekommer också i skrift, i både svenska och latin. När en tonande 
konsonant (d, b, g eller v) direkt följs av ett tonlöst -t, förlorar den sin stämbandston. 
Den assimileras, dvs. görs lik, och blir tonlös (dvs. blir till t, p, k eller f). Exempel: 

              död-t blir õdºttõ, 
              god-t blir õgottõ, 
              flyg-a: subst. *flyg-t blir õflyktõ, 
              jag-a: subst. *jag-t blir õjaktõ, 
              lov-a: subst. *löv-te blir õlºfteõ. 

 Från latinet har svenskan lånat ordgrupper som transkrib-era/transkrip-t-ion, 
ag-era/ak-t-ion, reg-era/rek-t-or. Även här möter assimilation. 
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Morfem. Några latinska prefix  
Ett morfem ªr õett spr¬ks minsta betydelsebªrande enhetõ. Det morfem som inne-
håller huvudbetydelsen i ett ord kallas basmorfem (bas), t.ex. kamrat. Både före och 
efter  basmorfemet kan läggas andra morfem: prefix står före basmorfemet och suffix 
efter, t.ex. o-kamrat-lig. Flertalet prefix är prepositioner i latinet. I det följande ska vi 
begrunda  prefixens innebörd,  notera assimilationerna  och  lära in ett antal typord! 

ab- (abs-, a-)   

av-, bort-, från-  

abdikera avsäga sig 

abstinens avhållsamhet   

aversion (eg. bortvändning) motvilja 

ad- (ac-, an-, at-, as-)   

till-, vid  

addera tillägga 

acklamation tillrop (för bifall)  

annektera tillägna sig, ta i besittning  

attrahera tilldraga 

assimilera göra lik, anpassa  

ante- före  antecipera ta ut i förväg, föregripa 

con- (com-, col-)  

co- (före vokal) 

med-, sam(man)-, (i)hop 

kontrahera dra samman 

komponera sätta samman 

kollaboratör samarbetsman 

kooperation samarbete  

koalition sammanslutning 

de-  

från, ned-, av-  

deportera föra bort,  

deponera lägga ned (i förvar) 

demilitarisera avmilitarisera  

dis- (dif -)  

isär-, bort-, o- 

distrahera dra åt olika håll 

dissekera (eg. skära isär) sönderdela 

differens skillnad  

dissonans oljud 

ex/e  

ut-, ur-, avgången 

exportera föra ut  

extrahera dra ut  

expansion utvidgning  

evakuera utrymma  

expresident f.d. president  

in- (im-) 

i, in i 

invadera marschera in  

importera bära in  
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in- (im-, il-, ir-)                       

o- (=negation) 

inkonsekvent  inte följdriktig 

impopulär  inte populär  

illegal olaglig  

irrationell  oförnuftig 

inter-   

mellan- 

internationell mellanfolklig  

intervenera komma emellan, ingripa 

intervall mellanrum 

ob- (op-, of-)   

mot-, mitt emot 

obstruera göra motstånd,  

opponera motsätta sig  

offerera (eg. bära fram emot) erbjuda  

post-   

efter- 

postludium efterspel  

postglacial efter istiden 

prae-/pre   

före, framför-, õi fºrvªgõ 

preposition  (ord med) ställning framför 

prefix förstavelse  

predestinerad förutbestämd  

pro-   

fram(åt)-,  õ-vänligõ 

progressiv framåtsträvande  

producera frambringa 

propeller framdrivare  

proarabisk arabvänlig 

re-   

tillbaka-,  åter-,  på nytt 

reaktion återverkan  

revidera åter se igenom  

reparera återställa  

reformera forma på nytt 

se-   

isär-, bort-  

selektion urval  

segregation  särskiljande av grupp  

sub- (suc-, suf-)  

under-, undan, bort-, efter- 

subvention understöd  

subtrahera  dra bort 

substituera sätta i stället  

successiv som sker så småningom /stegvis 

suffix (orddel) som placeras efter 

trans-   

över-, om-, på eller till andra sidan  

transportera bära över   

transformera forma om  

transplantera omplantera 

transatlantisk på andra sidan av Atlanten 
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R O M 

 
Längs södra delen av Palatinen i Rom kan du promenera genom palatsen  från kejsarna  
Augustus och Domitianus tid (1:a  århundradet e.Kr.).  V¬rt  ord  õpalatsõ kommer av  
namnet  på Palatinen. 

 

                                  Titusbågen vid Forum Romanum. Inskriften lyder 
                                             SENATUS  POPULUSQUE  ROMANUS 
                       DIVO  TITO,  DIVI   VESPASIANI  F(ilio),  VESPASIANO AUGUSTO 
Senaten och Romerska Folket [lät bygga triumfbågen] åt den gudomlige Titus Vespasianus Augustus, son 
                                                       till den gudomlige Vespasianus 
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Presens particip  
 

I latinet bildas presens particip genom att man till presensstammen lägger 
suffixet -nt (i tredje och fjärde konjugationen inskjuts ett e före nt). Till detta 
suffix -(e)nt läggs i nominativ singularis -s och genom assimilation faller t före s 
(jfr agents > ágens, genitiv agént-is õagentõ, dvs. handlande person). 
 

      Många latinska presens particip har lånats in i svenskan. Det är då hela 
böjningsstammen på -nt som lånas in, oftast som substantiv, t.ex. émigrans, 
emigránt-is (emigrant = utvandrande person), grátulans, gratulánt-is (gratulant = 
lyckönskande person), pátiens, patiént-is (patient = lidande person). Presens 
participets böjning har likhet med böjningen av omnis  (jfr Etapp 2, s. 6-7). 
 
                               Singularis                                           Pluralis 

                               M F                         N                           M F                        N 

Nominativ agens agens agentes agentia 

Genitiv agentis agentis agentium agentium 

Dativ agenti agenti agentibus agentibus 

Ackusativ agentem agens agentes agentia 

Ablativ agenti/ e agenti/ e agentibus agentibus 
                               
      Det finns några adjektiv som - i likhet med presens particip - i nominativ 
singularis har samma form i såväl maskulinum och femininum som neutrum, 
t. ex. sapiens MFN, genitiv sapientis õvisõ; felix MFN, genitiv felícis õlyckligõ.  
 

(1) homo sápiens         sápiens,  sapientis MFN vis, klok 

(2) v²ola tr²cƇlor         tr²cƇlor, tricolƅris MFN trefärgad  

 

        
   pulex, p¼lũcis M loppa - irrŧto 1 jag retar, irriterar    Teckning av Staffan Lindén 
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R O M 

 
Forum Romanum: Relieferna inne i Titusbågens valv föreställer på den ena sidan 
Titus som kör sin stridsvagn under triumfen efter Jerusalems erövring (70 e.Kr.). 
 

 
På den andra sidan finns romerska legionärer som bär krigsbytena från erövringen  
av Jerusalem, bl.a. den sjuarmade ljusstaken, och härolder som håller minnestavlor  
med namnen på de besegrade folken och städerna. 
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Phaedrus, en romersk fabeldiktare  
Man har tillskrivit den grekiske slaven Aisopos - han levde i början av 
500-talet f.Kr. - en mängd fabler. Djurfabeln som litterär genre är mycket 
gammal. Den har liksom andra folksagor vandrat från land till land. Fabeln är 
allegorisk, dvs. den säger något annat än det som berättas. Varje djur som 
uppträder i fablerna är en företrädare för någon viss egenskap.  

 Fabeldiktningen vandrade tidigt över från grekerna till romarna. Vi möter 
fabeldiktningen i romersk litteratur hos författare som Horatius. I t.ex. hans 
Epistlar får vi höra om räven som avböjer det sjuka lejonets invit att stiga in i 
kulan, därför att lejonet ätit upp alla besökare: Vestigia terrent é(õSp¬ren 
fºrskrªckerõ: alla leder in men inga ut). I Ars poetica har Horatius lyckats 
koncentrera fabeln om Berget som födde en råtta  till en enda hexameterrad 
om fem ord: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (õBergen ligger i 
fºdslov¬nda, men vad som kommer att fºdas ªr bara en lºjlig r¬ttaõ). 

 Under första århundradet efter Kristus fick Rom sin egen store 
fabeldiktare, Phaedrus. Sina fabler publicerade han i flera omgångar under 
företrädesvis Tiberius (14 - 37 e.Kr.) och Caligulas (37 - 41 e.Kr.) regeringar. 
Det var ingen tillfällighet att både Aisopos och Phaedrus hade varit slavar och 
blev fabeldiktare. Fablerna för inte sällan de förtrycktas talan mot de mäktiga 
och starka. Nästan som en programförklaring börjar samlingen fabler hos 
Phaedrus med sagan om õVargen och lammetõ. Vi läser först i översättning två 

andra kända fabler:  
 

 

Räven och druvorna 
En hungrig räv sökte nå några druvor på en högt belägen vinstock och 
hoppade av alla krafter för att kunna plocka dem. 
När räven inte kunde komma åt dem, sade den på väg därifrån: 
 óDe ªr inte mogna ªn, jag vill inte plocka n¬gra sura.ó 
De som med ord förringar vad de ej förmår,  
må taga åt sig denna fabels innehåll. 

 

Hunden och köttstycket 
Den mister lätt sitt eget, som till andras trår: 
En hund sam med ett stycke kött över en flod 
och fick i vattnet se sin egen spegelbild. 
Han trodde att en annan hund bar bort sitt rov 
och ville ta det. Men hans glupskhet kom på skam, 
ty han blev av med stycket, som han redan bar, 
och nådde inte det han ville komma åt. 
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Vargen och lammet  
Komparativ av ett latinskt adjektiv bildas som regel genom tillägg av -ior  MF  och  -ius N  
(genitiv  -iƅris  MFN)  till   adjektivets   böjningsstam    och   superlativ   genom   tillägg  av 
-issimus, a, um. Exempel: longus, a, um õl¬ngõ, longior,  longius õlªngreõ, longissimus, a, 
um õlªngstõ; gravis, e õtungõ, gravior, gravius õtyngreõ,  gravissimus, a, um õtyngstõ. 

(1)Lupus et agnus ad 

     eundem  rivum venőrunt  

     site compulsi. 

(1) lupus, i M varg    -   agnus, i M lamm    

eundem samma  -  rivus, i M bäck, å  -  sitis, is 
F törst  -  compello, c·mpƟli, comp¼lsum 3 
jag driver (tillsammans);  site compulsi  (perfekt 
particip) õdrivna av tºrstõ eller õp¬ grund av tºrstõ 

(2) Lupus stabat superior,  

     agnus inferior. 

 

(2) sto, steti, statum 1 jag står  -  superior MF 
komparativ: predikativt attribut  högre upp -  inferior 
MF komparativ: predikativt attribut  längre ned 

(3) Lupus ímprƇbus causam  

     iurgii quaerens dixit: 

(3) ímprƇbus, a, um elak  -  causa, ae F orsak  
iurgium, i  N gräl; iurgii är objektiv genitiv till 

causam: õorsak till grªlõ)  -  quaero, quaesŧvi, 
quaesŧtum 3 jag söker,  quaerens presens particip   
dico, dixi, dictum 3 jag säger 

(4) õCur turbulentam facis 

     mihi bibenti aquam?õ 

(4) cur? varför? - facio, feci, factum 3 jag gör  
turbulentus, a, um grumlig - mihi   (dat.) för mig 
bibo, bibi , - 3 jag dricker; bibenti presens particip i 

dativ singularis - aqua, ae F vatten 

(5) Agnus lupi verbis 

     pertérrũtus respondit: 

(5) verbum, i N ord  -  perterreo, perterrui, 
pert®rrũtum 2 jag förskräcker; verbis är orsaks-
ablativ till perfekt participet  perterritus õfºrskrªckt 

av... ordõ) - respondeo, respondi, responsum 2 
jag svarar 

(6) õQu·mƇdo possum, lupe,  

     id fácere? 

(6) qu·mƇdo på vilket sätt, hur (ablativ av modus, 

i M sätt) - possum jag kan - lupe vokativ (kasus 

för tilltal) av lupus  - id õdetõ   

(7) Aqua a te ad me fluit.õ (7) fluo, fluxi, - 3 jag flyter  -  a te från dig  -  ad 
me till mig 

(8) Lupus veris agni verbis 

     repulsus inquit: 

(8) rep®llo,  r®pƟli,  rep¼lsum 3  jag driver 
tillbaka, vederlägger. Till perfekt participet repulsus 
õvederlagdõ hºr ablativen veris verbis agni  õav de 

sanna orden fr¬n lammetõ - inquit  sade (han) 

(9) õAt tu ante sex menses  

     mihi maledixisti.õ 

(9)  at  men - ante (prep. med ackusativ) före, här 

õfºr...sedanõ  -  mensis, is M månad    -   sex sex  
male-dŧco, male-dixi, male-dictum 3 med dativ 
jag talar illa om någon 
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(10) Agnus timƅre tremens  
       lupo  respondit: 

10) timor, ƅris M fruktan: timore är orsaksablativ 
(õav skrªckõ) till tremens  -  tremo, tremui,  -  3 jag 
darrar - respondeo, respondi, responsum + dat. 
jag svarar någon 

(11) õSed tum nondum natus  
       eram.õ 

(11) tum (adverb) då  -  nondum (adverb) ännu inte    

natus, a, um född   -  eram jag var 
(12) Tum lupus irńtus õPater 
       certe  tuusõ, dixit, õmihi 
       maledixit.õ 

(12) irńtus, a, um vred, vredgad;  iratus står som 

predikativt attribut.: õvargen sade vredõ  - certe 
(adverb på -e till certus säker) säkert 

(13) Atque ita correptum  
       agnum m²sœrum 
       lacerńvit. 

(13) ita så  -  cor-ripio, cor-ripui, cor-reptum 3 
jag griper tag i, correptum perf. particip till agnum: 
det gripna lammet/lammet gripet  =  õhan grep 

lammet och ...õ  -  l§cœro 1 jag söndersliter 

(14) Fábula scripta est 

       propter  illos hómũnes,    

       qui fictis causis 

       innocentes  ópprũmunt. 

(14) propter (prep. m. ack.) på grund av   -   illos  

(ack. plur. av ille) õdeõ - qui som - fictus, a, um 

påhittad -  innƇcens, entis oskyldig  - ·pprũmo, 
oppressi, oppressum 3 jag förtrycker  
Översättning  finner du i Facit!                                                                 

 
Avljud 
Avljudet utgörs av olika serier av vokalväxling inom en ordstam. Det 
utmärker de indoeuropeiska språken och torde vara 4000 - 5000 år gammalt. 
Avljud möter vi främst i oregelbundna verb och i besläktade ord, t.ex. 
 

Svenska 
finna, fann, funnit, jfr även fynd                           i/a/u/y  
bryta, bröt, brutit, jfr även brott                            y/ö/u/o  
bära, bar, burit, jfr även börda                               ä/a/u/ö  
 

Latin 
eo, ii, itum õg¬õ (temaformer av verbet)                                  e/i  
tegere õtªckaõ, toga õmantelõ                                          e/o  
facere, feci, factum õgºraõ                                                       a/e  
 

4:e d e k l i n a t i o n e n (substantivstammar på -u):  
Sing.: nom. fructu-s frukt, gen. fructu-s, dat. fructu-i, ack. fructu-m, abl. fructu  
Plur.: nom. fructu-s frukter, gen. fructu-um, dat./abl. fructũ-bus,  ack. fructu-s 
 

5:e d e k l i n a t i o n e n (substantivstammar på -e):  
Sing. nom. díe-s dag, gen. diő-i, dat. diő-i, ack. díe-m, abl. díe 
Plur. nom. díe-s dagar, gen. diő-rum, dat./abl. diő-bus, ack. díe-s 
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Bayeuxtapeten: Slaget vid Hastings 1066 

Edward (ca 1003-1066) var Englands kung. Året 1066 var han 60 år gammal, 
barnlös och märkt av sjukdom. Han var en svag regent, som hade svårt att 
hävda sig gentemot landets stormän. Han försökte därför stärka sin ställning 
genom kontakter med normanderna. 
 

Harald (1022-1066) var Edwards svåger, jarl av Wessex och befälhavare för 
de engelska trupperna. Han betraktades som Englands starke man och ansågs 

av många lämplig som Edwards efterträdare. 
 

Vilhelm (1027-1087) var hertig av Normandie och avlägsen släkting till 
vikingahövdingen Gånge-Rolf. Vilhelms far och kung Edward var kusiner. 
Vilhelm hävdade att Edward en gång lovat honom att få ärva Englands 
kungakrona.  
 

Bayeuxtapeten är en 70 meter l¬ng bonad av linne och har kallats óvªrldens ªldsta 
tecknade serieó. Bonaden inneh¬ller ett femtiotal bilder av händelseförloppet. I broderier 
med ullgarn och i åtta olika färger skildras händelserna steg för steg. Bonaden är en halv 
meter bred. Över och under den egentliga framställningen löper bårder med djur- och 
trädframställningar, som endast har lös anknytning till händelserna. 
        

A. Kung Edward av England sänder sin svåger, jarl Harald, som sändebud 
till Normandie.  

 

Bild 1 (HIC  HAROLD  MARE  NAVIGAVIT * ET  VELIS)  VENTO  PLENIS  VENIT 

IN  TERRAM  WIDONIS  COMITIS   

hic här ð mare, is N hav ð návũgo 1 jag seglar (över), med ackusativobjektet 
mare; navigń-v-it  = v-perfekt - velum, i N segel,  velis ablativ plur. õmed 
segelõ, jfr fra. la voile ð ventus, i M vind ð plenus, a, um full, fylld av  
med ablativ:  ventis  ð  terra, ae F land  ð  Wido, ƅnis Wido, Vilhelms 
vasall  ð comes, c·mũtis M följeslagare, här greve; Wido motsvarar franska Guy   

*På de olika bilderna används än presens, än perfekt vid beskrivningen av de olika händelserna 
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Bild 2 HIC   APPREHENDIT  WIDO  HAROLDVM  ET  DVXIT  EVM  AD BELRE(M  

ET IBI   EUM   TENUIT)   

 

ap-prehendo, ap-prehendi, ap-prehensum 3 jag griper (ad>ap), jfr 
fra. prendre  ð  Haroldus, i Harald  ð  duco, duxi, ductum 3 jag för  
eum ackusativ sing. M av pron. is ea id  ôhonomõ ð ad (prep. m. ackusativ) 
till  ð Belrem Belrem, nuv. namn Beaurain i norra Frankrike  ð  ibi där  
teneo, ténui, tentum 2 jag håller 

 
 

 

 

 

 Bild 3 (HIC)  WIDO  ADDVXIT  HAROLDVM  AD WILGELMVM NORMANNORVM 

(DVCEM)    

addƝco, adduxi, adductum 3 jag för (till)   ð   Wilgelmus, i  Vilhelm 
Normannus, i M normand  ð  dux, ducis M ledare, här hertig 
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B. Wilhelm tar med Harald på ett krigståg mot grannen greve Conan, 
kanske för att imponera. 

 
Bild 4 (VENERV)NT  AD  MONTEM  MICHAELIS  ET  HIC  TRANSIERVNT 
FLVMEN  COSNO(NIS).   HIC  HAROLD  DVX  TRAHE(BAT EOS)  DE  ARENA  

vœnio,  vőni,  ventum 3   jag  kommer    ð   mons,  montis  M berg 
Michael, is ärkeängeln Michael;  kloster i Normandie Mont-Saint-Michel    
tráns-eo, - ũi,  - ũtum  jag går över  ð flumen, flúmũnis N flod  ð  Cos- 
non, ƅnis en gränsflod i Normandie, nu Couesnon   ð   traho, traxi, 
tractum 3 jag drar  ð  eos õdemõ, ackusativ plur. M av pronomen is, ea id    
de (prep. m. ablativ)  från, ur  ð  arőna, ae F sand, här kvicksand (=sand 
som mist sin bärkraft) 

 

 
Bild 5 (HIC MIL)ITES   WILLELMI  DVCIS  PVGNANT   CONTRA  DINANT(ES    
ET  CUNAN   CLAVES  PORREXIT)   

miles, m²lũtis M soldat ð dux, ducis M ledare, här hertig  ð  pugno 1 
jag kämpar  ð  contra (prep. med ackusativ)  mot ð  Dinantes invånare i 
Dinans,  en  stad  nära  Rennes   ð  Conan/ Cunan  greve  av  Bretagne   
clavis, is F nyckel ð p·rrũgo, porrexi, porrectum 3 jag sträcker fram 
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C. Harald återvänder till England. Edwards död. Harald krönes därpå till 
kung av England 
 

 
Bild 6  (HAROLD é REVERTIT)  AD  ANGLICAM   TERRAM  ET  VENIT   AD 
EDWARDVM  REGE(M  ET  HIC  REX  DEFUNCTUS   EST.  HIC  DEDERUNT 
HAROLDO   CORONAM  REGIS) 

revertit perfekt ô¬tervªndeõ   ð   Anglũcus, a, um engelsk ð terra, ae F 
jord, mark, land ð rex, regis M kung ð defunctus, a, um avliden, död    
do, dedi, datum 1 ge  ð  corƅna, ae F krona 
 

 
D. Vilhelm bygger nu en flotta och seglar till England för att med 
vapenmakt hävda sitt anspråk på Englands krona gentemot Harald.  Ett 
läger befästs vid Hastings. 

 

Bild 7 (HIC WILLELM DUX IUSSIT NAVES EDIFICARE) HIC TRAHVNT NAVES 
AD MA(RE)  

 

hic adverb här ð iubeo, iussi, iussum 2 jag befaller ð navis, is F skepp 
edífũco 1 bygga  ð  traho, traxi, tractum 3 jag drar  ð  mare, is N hav  
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Bild 8 ISTI  PORTANT  ARMAS  AD  NAVES  E(T HIC)  TRAHVNT  C(ARRVM)  

CVM VINO ET (ARMIS)  
  

isti õdessaõ, nom. plur. M av iste  ð  porto 1 jag bär  ð arma, ae F rustning, 
vapen, lans    ð   carrus, i M vagn, kärra   ð   cum (prep m. ablativ)  med    
vinum, i N vin 

 

 

Bild 9 EXEVNT  CABALLI  DE  NAVIBVS  ET  HIC  MILITES  FE(STINAVERVNT  

HESTINGAM)   

éx-eo, -ũi, -ũtum oregelb. jag går ut ð caballus, i M häst  ð  navis, is F skepp  
hic här  ð  miles, m²lũtis M soldat  ð  festŧno 1 jag skyndar ð Hestingam 
riktningsackusativ  õtill Hastingsõ 


