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Det latinske verbum

I.  Verbets 4 hovedformer
I aktiv har det latinske verbum 4 hovedformer: præsens indikativ, perfektum indikativ, supinum og præ-
sens infinitiv, således amo, amavi, amatum, amare.

I passiv har verbet 3 hovedformer: præsens indikativ, perfektum indikativ og præsens infinitiv,
således amor, amatus sum, amari.

II.  Verbets 3 stammer
Et latinsk verbum har 3 stammer: præsensstammen (f.eks ama- ), perfektumstammen (amav- ) og
supinumstammen (amat-). Af disse 3 stammer dannes alle verbets former.

Af præsensstammen dannes formerne i præsenssystemet: præsens indikativ og konjunktiv, imper-
fektum indikativ og konjunktiv, futurum indikativ, præsens og futurum imperativ, præsens infinitiv,
gerundium, præsens participium og gerundiv.

Af perfektumstammen dannes formerne i perfektumsystemet i aktiv: perfektum indikativ og kon-
junktiv, pluskvamperfektum indikativ og konjunktiv, futurum exactum og perfektum infinitiv.

Af supinumstammen dannes futurum participium i aktiv og perfektum participium i passiv. Sidst-
nævnte form indgår i de sammensatte tider i passiv.

III.  Verbernes 4 konjugationer
Latin har 4 konjugationer. Stammens udlyd (sidste lyd inden tids- eller personmærke eller bindevokal),
afgør placeringen i en af de 4 konjugationer: ama-  mone-  reg-  audi- .

IV.  Dannelse af perfektum
Perfektum dannes sædvanligvis på en af følgende 8 måder:
1) med -v- , f.eks. ama-v-i af am(a)-o ;
2) med -u- , f.eks. mon-u-i af mone-o ;
3) med -s- , f.eks. rex-i (<reg-s-i) af reg-o ;
4) med forlængelse af stammens vokal uden aflyd f.eks. vîd-i af vide-o;
5) med forlængelse af stammens vokal med aflyd (lydændring) f.eks. êg-i af

ag-o;
6) med reduplikation (fordobling) af stammens begyndelseskonsonant

efterfulgt af en vokal, oftest -e-, f.eks. de-d-i af d(a)o;
7) med metatese (ombytning af bogstaver) samt tilføjelse af et -v-, 

f.eks. cre-v-i  af cer-n-o;
8) uden noget kendetegn, f.eks. leg-i af leg-o.

V.  Præfikser
Verbet kan ændre betydning gennem tilføjelse af et præfiks. De fleste præfikser anvendes også som
præpositioner. Nogle præfikser findes i to former; den første anvendes foran vokal, den anden foran
konsonant.

ab- / a- fra, bort
ad- til
ante- foran
circum- omkring

con- sammen, med
contra- imod
de- ned, bort
dis- / di- væk

ex- /e- bort, ud
in- ind, i
inter- imellem
ne- ikke

Pdf-udgave per 14. august 2014 Af Henrik Bolt-Jørgensen



In angulo cum libello Det latinske verbum side   2

ob- imod, hen
per- gennem
post- efter
prae- foran

praeter- forbi
prod-/pro- foran, frem
red- / re- tilbage, igen
se- bort, væk

sub- under
super- over
trans- gennem, over

Nogle præfiksers slutkonsonant assimileres (gøres lig) med verbets begyndelseskonsonant; ad-fero
assimileres altså til af-fero. Man taler om assimilation.

I forbindelse med et præfiks kan verber med et -a- eller -e- i stammen ændre denne lyd til et -i- i de
former, der dannes af 1. hovedtid; re-facio ændres således til re-ficio. Man taler i den forbindelse om vo-
kalsvækkelse.

VI.  Infikser
I præsensstammen kan indføjes et -n- eller -m-; således vi-n-co, vici, victum, vi-n-cere.

VII.  Suffikser
Til præsensstammen kan føjes suffikset -sc- for at betegne begyndelsen af en handling eller tilstand,
f.eks. no-sc-o, novi, notum, no-sc-ere.

Der kan også føjes et -i- til præsensstammen; dette -i- ændres til -e- foran -r- f.eks. cap-i-o, cepi, cap-
tum, cap-e-re.

VIII.  Verballiste
Listen rummer nogle hyppigt anvendte verber, både regelmæssige og uregelmæssige. Desuden gives der
eksempler på sammensætning med præfikser.

1. ago  egi  actum  agere, 3, fører, gør red-igo, sub-igo
2. capio  cepi  captum  capere, 3, griber, tager ac-cipio, con-cipio
3. cedo  cessi  cessum  cedere, 3, går frem, går ac-cedo, pro-cedo
4. cerno  crevi  cretum  cernere, 3, skelner, beslutter se-cerno, de-cerno
5. dico  dixi  dictum  dicere, 3, siger contra-dico, prae-dico
6. do  dedi  datum  dare, 1, giver ad-do (3), circum-do
7. duco  duxi  ductum  ducere, 3, fører pro-duco, se-duco
8. eo  ivi  itum  ire, 4, går (§ 110) ad-eo, prod-eo, red-eo
9. facio  feci  factum  facere, 3, gør, frembringer af-ficio, ef-ficio
10. fero  tuli  latum  ferre, 3, bærer, bringer af-fero, of-fero
11. fio  factus sum  fieri, 3 semidep, gøres, bliver, sker (§ 112)
12. gradior  gressus sum  gradi, 3 dep, går (med skridt) ag-gredior
13. iacio  ieci  iactum  iacere, 3, kaster ad-icio, con-icio, in-icio
14. iubeo  iussi  iussum  iubere, 2, befaler
15. lego  legi  lectum  legere, 3, udvælger, samler, læser col-ligo, per-lego
16. linquo  liqui  -lictum  linquere, 3, efterlader de-linquo, re-linquo
17. loquor  locutus sum  loqui, 3 dep, taler al-loquor, col-loquor
18. mitto  misi  missum  mittere, 3, sender di-mitto, trans-mitto
19. morior  mortuus sum  mori, 3 dep, dør
20. moveo  movi  motum  movere, 2, bevæger pro-moveo, re-moveo
21. nascor  natus sum  nasci, 3 dep, fødes re-nascor
22. nolo  nolui  - -  nolle, 3, vil ikke (af ne+volo, §111)
23. nosco (egl. gnosco)  novi  notum  noscere, 3, lærer at kende co-gnosco
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24. peto  petivi  petitum  petere, 3, søger ap-peto, re-peto
25. pono  posui  positum  ponere, 3, anbringer com-pono, trans-pono
26. possum  potui  - -  posse, kan (af pot+sum, § 108)
27. quaero  quaesivi  quaesitum  quaerere, 3, søger, spørger in-quiro, re-quiro
28. scio  scivi  scitum  scire, 4, ved ne-scio
29. sedeo  sedi  sessum  sedere, 2, sidder prae-sideo, re-sideo
30. sequor  secutus sum  sequi, 3 dep, følger con-sequor, in-sequor
31. specio  spexi  spectum  specere, 3, ser, skuer in-spicio, re-spicio
32. sto  steti  statum  stare, 1, står circum-sto
33. sum  fui  - -  esse, er (§§ 106-108) ad-sum, pro-sum
34. tango  tetegi  tactum  tangere, 3, berører con-tingo
35. tollo  sustuli  sublatum  tollere, 3, løfter
36. traho  traxi  tractum  trahere, 3, trækker at-traho, con-traho
37. utor  usus sum  uti, 3 dep, bruger ab-utor
38. venio  veni  ventum  venire, 4, kommer ad-venio, con-venio
39. verto  verti  versum  vertere, 3, vender con-verto, re-vertor
40. video  vidi  visum  videre, 2, ser re-video, pro-video
41. vinco  vici  victum  vincere, 3, sejrer con-vinco, pro-vinco
42. volo  volui  - -  velle, 3, vil (§ 111)
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