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1. deklination 
A-stammer 

2. deklination  
O-stammer  

3. deklination 
konsonant-
stammer 

 Substantiver 
 

f m n m/f  
nominativ singularis terr-a  land serv-us  slave templ-um  tempel rex  konge × ⊗  
akkusativ terr-am serv-um templ-um reg-em △      
genitiv terr-ae serv-i templ-i reg-is ↵  

dativ terr-ae serv-o templ-o reg-i ▭ 
ablativ terr-a serv-o templ-o reg-e  
nominativ pluralis terr-ae serv-i templ-a reg-es × ⊗  
akkusativ terr-as serv-os templ-a reg-es △      
genitiv terr-arum serv-orum templ-orum reg-um ↵  

dativ terr-is serv-is templ-is reg-ibus ▭ 
ablativ terr-is serv-is templ-is reg-ibus  

 
 

1. og 2. deklination 
A-stammer og O-stammer 

Adjektiver 
 

maskulinum femininum neutrum 
nominativ singularis magn-us magn-a magn-um 
akkusativ magn-um magn-am magn-um 
genitiv magn-i magn-ae magn-i 
dativ magn-o magn-ae magn-o 
ablativ magn-o magn-a magn-o 
nominativ pluralis magn-i magn-ae magn-a 
akkusativ magn-os magn-as magn-a 
genitiv magn-orum magn-arum magn-orum 
dativ magn-is magn-is magn-is 
ablativ magn-is magn-is magn-is 

 
 

Verber  

Præsens indikativ  Imperfektum indikativ 
1. jeg   singularis am-o su-m ama-ba-m 
2. du ama-s e-s ama-ba-s 
3. han/hun ama-t es-t ama-ba-t 
1. vi  pluralis ama-mus su-mus ama-ba-mus 
2. I ama-tis es-tis ama-ba-tis 
3. de        ama-nt su-nt ama-ba-nt 
 elsker er elskede 

Præsens imperativ   
2. singularis ama es 
2. pluralis ama-te es-te 
 elsk! vær! 

Præsens infinitiv   
 ama-re es-se 
 at elske at være 
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LATINSK GRAMMATIK for AP 
 
Denne grammatik består af 4 kapitler. De første to dele handler om fonetik (dvs. lyde) og semantik (dvs. 
betydning). De to sidste dele handler om det vi normalt tænker på når vi taler om "grammatik", nemlig om 
morfologi (dvs. ordenes form) og syntaks (dvs. ordenes funktion). 
 

 

1. FONETIK 
Fonetik kaldes også lydlære og handler om hvilke lyde der bruges i sproget.  
Latin benytter sig af det samme alfabet som det dansk nemlig det latinske alfabet men uden æ, ø og å. Læg 
mærke til disse forskelle: 
 C udtales som [k], ikke som [s] 
  R kan udtales med eller uden rullen på tungen. 
  D hårdt [d] som i ’dør’, ikke blødt som i ’god’. 

 OE  udtales enten som [ø] eller [oj]. 
  AE  udtales enten som [æ] eller [aj]. 

  J kan også skrives med ’I’ 
 V   kan også skrives med ’U’  

 
 
2. SEMANTIK 
 
Semantik handler om ordenes betydning.  
 
Når vi slår et ord op i en ordbog og vurderer hvilken betydning der passer bedst i sammenhængen, er det 
semantikken vi arbejder med. Også når vi lærer betydningen af ords endelser beskæftiger vi os med 
semantik, for eksempel når vi oversætter am-o med ‘jeg elsker’, men ama-ba-t med ‘han elskede’. 
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3. MORFOLOGI 
 
Morfologi kaldes også formlære og handler om hvilke dele et ord består af, dvs. hvilken form de har. De 
mindste dele af et ord som har betydning, kaldes morfemer. 
Eksempel: Det danske ord ‘kærligheden’ består af fire dele, fire morfemer: ‘kær-lig-hed-en’.  

De enkelte bogstaver (’k’, ’æ’, ’r’, osv.) er ikke morfemer fordi de hver for sig ikke betyder noget. 
 

 
AFLEDNING  
 
Afledning er når morfemer sættes sammen sådan at de danner nye ord: ‘kær’, ‘kær-lig’ og ‘kærlig-hed’ skal 
slås op tre forskellige steder i en ordbog.  
 
Præfikser: Morfemer som altid står før et andet morfem, f. eks. ’for-’ som i ’for-kærlighed’. 
 

latin dansk 
ab- 
con- (com-) 
de- 
ex 
in- (im-) 
inter- 
intro- 
ob- (op-) 
per- 
post- 
pro- 
præ- 
re- 
super- 
trans- 

væk fra 
med, sammen  
ud, fra, ned 
ud, fra 
ind i, i, på, til 
mellem 
ind i 
mod, imod 
gennem 
efter 
frem, foran 
i forvejen 
igen, tilbage 
over 
over, gennem 

 
 
Suffikser: Morfemer som altid står efter et andet morfem, f. eks. ’-lig’ og ’hed’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 latin dansk 
Substantiver -entia 

-io 
-ium 
-mentum  
-or 
-tas/-tat- 

differ-ence, ess-ens 
stat-ion 
stud-ium 
argu-ment  
rekt-or, redakt-ør 
universi-tet 

Adjektiver -alis 
-anus 
-aris 
-ilis  
-inus 
-osus 
-tivus  
-ulus 

soci-al, offici-el 
hum-an  
famili-ær 
civ-il 
femin-in 
religi-øs 
posi-tiv 
musk-el 
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BØJNING 
 
Bøjning er når et morfem kun ændrer formen på et ord: ‘kærlighed’ og ‘kærlighed-en’ er samme ord og skal 
slås op samme sted i ordbogen.  
 
Ord bøjes normalt ved at tilføje en (bøjnings-)endelse sidst i ordet. Første del af ordet kaldes stammen:  
‘-en’ er endelse og ’kærlighed-’ stammen i ‘kærlighed-en’.  
 
Verbet at elske bøjes på latin sådan her:  
 am-o jeg elsker 
 ama-s du elsker 
 ama-t han/hun elsker 
 ama-mus vi elsker 
 ama-tis I elsker 
 ama-nt de elsker 
 
’ama-’ er stammen. -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt endelserne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Johanne fortæller de andre klassikere om templerne på 
Forum Romanum med triumfbuen i baggrunden. 
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Grammatiske termer 
 
Syntaks (sætningsdannelse) __________________________________________  
 
latin dansk eksempler 

verballed udsagnsled han skriver 
subjekt grundled han skriver 
direkte objekt genstandsled han skriver en besked 
indirekte objekt hensynsled han skriver mig en besked 
subjektsprædikat omsagnsled til grundled han er gammel 
objektsprædikat omsagnsled til genstandsled hun maler byen rød 
adverbialled  biled han skriver altid 
konjunktionalled bindeled 
 parataktisk   sideordnende han sidder og skriver 
 hypotaktisk  underordnende han skriver når han får tid 
 
Morfologi (orddannelse) ______________________________________________  
 
Ordklasser...........................................................................................................................................................................  
adjektiv tillægsord stor, glad 
adverbium biord nu, her, dejligt 
artikel kendeord en, et 
interjektion udråbsord ih! åh! øv! 
konjunktion bindeord og, men, da 
numerale talord fire, fjerde 
pronomen stedord denne 
præposition forholdsord på, fra, i 
substantiv navneord kvinde, kærlighed, år 
verbum udsagnsord løbe, tale, sove 
 
Substantivers og adjektivers morfologi............................................................................................................................  
femininum hunkøn en kvinde 
maskulinum hankøn en mand 
neutrum intetkøn et hus 
singularis ental kvinde, mand 
pluralis flertal kvinder, mænd 
 
Adjektivers og adverbiers morfologi................................................................................................................................  
komparation gradbøjning 
 positiv  1. grad hurtig, hurtigt 
 komparativ  2. grad hurtigere 
 superlativ  3. grad hurtigst 
 
Verbernes morfologi ..........................................................................................................................................................  
præsens  nutid skriver 
imperfektum datid skrev 
futurum  fremtid skriver, vil/skal skrive 
perfektum  før nutid har skrevet 
pluskvamperfektum før datid havde skrevet 

indikativ  konstaterende måde skriver 
imperativ  bydemåde skriv! 
infinitiv  navneform at skrive 
perfektum participium kort tillægsform skrevet 
præsens participium lang tillægsform skrivende 

aktiv  handleform skriver 
passiv  lideform skrives
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4. SYNTAKS 
 
Syntaks kaldes også ordføjningslære og er læren om hvordan flere ord sættes sammen til fx sætninger. Hvor 
morfologi handler om ords form, kan syntaks siges at handle om ords funktion i sætningen. 
p 
 
 
Fremgangsmåde for en syntaktisk analyse af en sætning: 
 
 1. Find verballedene 

Alle sætninger har et verballed, så find verballeddet først! (Hvis du ikke finder verballeddet, så skal du    
som regel underforstå enten verbet ’at være’ eller det samme verbum som i foregående sætning). 

 
 2. Find subjekterne 

Når du har fundet subjektet og verballeddet, har du ofte en idé om den overordnede handling i 
sætningen. De kaldes sammen nexus = (hoved-)forbindelsen 

 
 3. Find de sætningsled som verbets betydning kræver 
 Ved nogle typer verber er det svært at forstå den overordnede handling hvis man ikke også hurtig 
 finder enten et subjektsprædikat eller et objekt. 
 
  kopulative verber: + subjektsprædikat, fx er, hedder 
  transitive verber: + objekt, fx tager, har 
  intransitive verber: ÷ objekt, fx hopper 
 
 4. Bestem de andre led i sætningerne 
 Når du har fundet subjekt, verballed og (såfremt verbet kræver det) objekt/subjektsprædikat, skal du 
 prøve at bestemme resten af ordene i sætningen ud fra nedenstående checkliste: 
 

1. Er der noget der lægger sig til subjektet? 
2. Er der noget der lægger sig til subjektsprædikatet eller objektet? 
3. Er der et indirekte objekt? 
4. Er der noget der lægger sig til det indirekte objekt? 
5. Er der et adverbialled? 

 
 Resten er udbrud, tiltale og bandeord og skal ikke bestemmes syntaktisk 

 
Kongruens 
  
På latin skal der være kongruens (overensstemmelse) mellem subjekt og verballed, dvs. at verballeddet skal 
have samme person og tal som subjektet:  
 
   ego (1. person singularis)  curro  (1. person singularis) ’jeg løber’  
  tu  (2. person singularis)  curris  (2. person singularis) ’du løber’ 
  vos  (2. person pluralis)  curritis  (2. person pluralis) ’I løber’ 

 
 På samme måde skal et adjektiv stå i samme køn, tal og kasus som det substantiv det lægger sig til: 
 
  filia bona ’den gode datter’ filius bonus ’den gode søn’ 
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Sætningsled 

 
○ Verballed (udsagnsled): det subjektet er eller gør: 

  manden giver kvinden bogen 
  kvinden er smuk 

 

× Subjekt (grundled): det der tales om: 

  manden giver kvinden bogen 
  kvinden er smuk 

 

⊗  Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled): giver en beskrivelse eller betegnelse for subjektet: 

  kvinden er smuk 
   Ulrik er skorstensfejer 
   hunden hedder Luna 

   subjektsprædikat kommer efter ord som være, blive, synes, forekomme, hedde, kaldes,  
   anses for, anses som, blive til, kaldes for, gå for 

 

 △   Objekt (genstandsled): den eller det handlinger går ud over: 

  manden giver kvinden bogen 

 

  Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled): giver en beskrivelse eller betegnelse for objektet: 

   De kalder ham Storeklaus 
  Hun malede døren rød 
  Han gjorde hende gravid 

  objektprædikat kommer også efter ord som anse en for noget, betegne en som noget  
 

 ▭	  Dativobjekt (hensynsled): den eller det til fordel eller ulempe for hvem handlingen udføres: 
   Manden giver kvinden bogen 
 

  Adverbialled (biled): angiver omstændigheder som tid, sted, måde, årsag, nægtelse og lign. 
   fx nu, i går, her, på samme sted, af den grund, tit, i byen, ikke 

   Drengen kører hurtigt 
   EM foregår i Frankrig   
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NOMINATIV 

 
 
× 

 

⊗ 

angiver subjekt og subjektsprædikat  
(desuden bruges nominativ i overskrifter og som opslagsform i ordbøger).  
 
eksempler: 
-  Subjekt (dvs. hvem eller hvad der gør eller er noget):  
  1) omnia vincit amor, ‘kærlighed overvinder alt’ 
  2) fortuna caeca est, ‘skæbnen er blind’ 

-  Subjektsprædikat (altså hvad subjektet er): fortuna caeca est, ‘skæbnen er blind’ 

 
VOKATIV 

 
 

angiver den der tales til, og bestemmes ikke syntaktisk. 
 
eksempler:  
-  dic, Marce!  = ‘tal, Marcus!’  
-  et tu, Brute  = ‘også du, Brutus’ 

 
AKKUSATIV 

 
 

△ 

 
 

 

angiver som regel direkte objekt og nogle gange objektsprædikat eller 
adverbialled (som oftest som del af en præpositionsforbindelse) 
 
eksempler: 
-  Direkte objekt: omnia vincit amor, ‘kærlighed overvinder alt’. 

-  Objektsprædikat: te regem facio, ‘jeg gør dig til konge’ 

-  Adverbialled/del af præpositionsforbindelse (om udstrækning og retning mod/til):  
   1) Romam venio = ‘jeg kommer til Rom’ 
  2) Graeci decem annos cum Troianis pugnaverunt, ‘Grækerne sloges med Trojanerne i 

ti år’ 
   3) per aspera ad astra, ‘gennem vanskelighederne når man til stjernene’  
   4) ad fontes, ‘til kilderne’ 

 
GENITIV 

 
↵ 

⊗ 

angiver som regel attribut og nogle gange subjektsprædikat. Oversæt som 
regel ved at tilføje et ‘-s’ 
 
eksempler: 
-  Attribut: domus patris = ‘faderens hus’.  

-  Subjektsprædikat:  domus est patris = ‘huset er faderens’ 

 
DATIV 

	 
▭ 

angiver indirekte objekt (= hensynsled), dvs. typisk den eller det der er 
interesseret eller berørt af handlingen.  Oversæt som regel med ’til/for’ 
 
eksempler:  
- da mihi basia mille =  ‘giv mig tusind kys’ 

 
ABLATIV 

 

 
 

   

angiver som regel et adverbialled (eller er styret af en præposition). 
Oversæt som regel med ’med’, sjældnere med ’i’ eller ’fra’. 
eksempler: 
-  En INSTRUMENTEL ablativ om det redskab (eller den måde) hvormed (eller hvorved) 

handlingen udføres:  
   1) manu scribis = ’du skriver med hånden’,  
   2) nunc vino pellite curas = ‘fordriv nu bekymringerne med vin’ 

-  En LOKATIV ablativ om stedet eller tiden hvor eller hvornår noget er eller finder sted (ofte med 
præposition foran):  

   1) in vino veritas, ‘sandheden (er) i vinen’ 
   2) anno domini, ‘i det herrens år’ 

-  En SEPARATIV ablativ om det hvorfra noget fjerner sig (som regel med præposition foran):  
   1) ex Urbe venit, ’han kommer ud fra Rom’,  
   2) ex nihilo nihil, ’fra intet kommer intet’ 

2014.4 


