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VERBEN
Eva Tidner 2007
____________________________________________________________________________________________

Här nedan ser du en uppställning av det latinska verbsystemet: (Paragrafhänvisningarna är till Tidner,
Latinsk grammatik, Liber.)
Nästan alla verb efter 1:a och 4:e konjugationen har ett tema av typen:
voco, vocavi, vocatus, vocare och

audio, audivi, auditus, audire.

Efter 2:a och 3:e konjugationen är temat oregelbundet. (Se § 38.)
T.ex. video, vidi, visus, videre 2. eller volvo, volvi, volutus 3.
En verbform är uppbyggd av
STAM

+

tempus+
modusmärke

personändelse.

Aktiva personändelser är: -o/-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt.
Passiva personändelser är: -or/-r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur
Presenssystemet.

(§ 36, § 37.)

Presens indikativ:
Stam + personändelser:
voc-o, voca-s, voca-t etc. = jag kallar, du
kallar osv.

Presens konjunktiv:
Modusmärke: - a - (eller: - e -)
E.g. mone -a- s, audi -a- s, voc -e- s.
Vivat ! Leve, må leva, ska leva
Gaudeamus ! Låt oss glädjas !
(Om stammen slutar på konsonant såsom i 3:e Oremus ! Låt oss be, vi må/ska be
(Undantag: sim, velim, nolim, malim, prosit,
konj. utsätts en bindevokal:
som egentligen är optativer.)
Denna är normalt -i-, framför -nt: -u- och
framför -r: -e- , e.g. regis, regunt, regeris.)
Imperfekt indikativ:
Imperfekt konjunktiv:
Tempusmärke: - /e/ba Modusmärke: - re E.g. vocabam, monebam, audiebam
E.g. vocarem, monerem, audirem
jag kallade, manade, hörde
jag kallade, manade, hörde eller
jag skulle kalla, mana, höra
Futurum: 1:a och 2:a konj.
Tempusmärke: - b - + bindebokal:
(Se presens!)
E.g. monebo, vocabis, vocabunt
jag ska mana, du ska kalla, de ska kalla
Futurum: 3:e och 4:e konj.
Tempusmärke: - a - (1:a pers.sing.), därefter: - e (i övriga personer).
E.g. regam, reges, = jag ska styra, du ska styra,
finiam, faciet, vinces = jag ska sluta, han/hon ska göra (det), du ska (be-)segra
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Perfektsystemet i aktivum.(§ 39).
Perfekt indikativ:
Perfektstammen t.ex. vocav -, audiv - (regelb.
verb) och (av oregelb. verb) t. ex. monu - (av
monere 2), rex - (av regere 3), ven - (av venire
4), vid - (av videre 2), fec - (av facere 3), cep (av capere 3), pepul - (av pellere 3), cecid - (av
cadere 3), fu - (av esse)
+ speciella personändelser:
- i, - isti, - it, -imus, -istis, -erunt .
= jag/ du/han,hon,den,det/vi/ni/de har kallat/
hört/ manat/ styrt/ kommit/ sett/ gjort/ tagit/
drivit/ fallit/ varit

Perfekt konjunktiv:
Perfektstam + - eri - + pers. änd.
vocav - eri - m
= jag må ha / har kallat,
fec - eri – s
= du må ha / har gjort,
fu - eri - nt
= de må ha / har varit
vid - eri - mus
= vi må ha / har sett

Pluskvamperfekt indikativ:
Perfektstam + - era - + pers. änd.

Pluskvamperfekt konjunktiv:
Perfektstam + - isse - + pers. änd.
vocav - isse - mus, fu - isse – nt = vi skulle
vocav - era - mus, fu - era – t = vi hade kallat, ha kallat, de skulle ha varit
han osv. hade varit
Futurum exaktum:
Perfektstam + - eri - + pers.änd.
E.g. vocav - er - o, vid - eri - s etc. = jag ska
ha kallat/ I bisatser: = kallar/ har kallat, du ska
ha sett/ I bisatser: = du ser/ har sett
jfr perf. konj. !
vocav - eri - m, fu - eri - nt

Presens infinitiv activum:
- se, -re

Presens infinitiv passivum:
-ri, -i

esse vocare videre finire
= vara kalla se sluta
ire ferre regere
= vara kalla se sluta gå bära styra

vocari videri finiri = kallas ses/synas slutas
iri

ferri regi = ”gås” bäras styras

Presens particip: (t. ex.”kallande”, gående”)
vocans, vocantes etc.
monens, monentes / regens, regentes / finiens, finientes / capiens, capientes
= kallande/ manande / styrande / slutande/ tagande Böjs
såsom ett adjektiv efter 3: e dekl. (§ 17 C).
Gerundium:
gen. vocandi dat. vocando ack. vocandum abl. vocando
Böjs såsom ett substantiv efter 2 : a deklinationen.(§ 14.) Övers. med infinitiv: 'att kalla' eller
verbalsubstantiv: 'kallandet'.
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Gerundivum:
vocandus, -a, -um = som bör kallas, att kalla, kallandet
Böjs såsom ett adjektiv efter 1:a och 2:a dekl.(§ 15.)vers. 1.: 'bör kallas', 2.: med infinitiv: 'att kalla'.
Perfekt infinitiv ( t.ex./att/ ha kallat, sett, varit): Perfektstam +
- isse.
vocav - isse vid - isse fu - isse rex - isse = att ha kallat/ sett / varit / styrt
Perfekt particip (t.ex. kallad, älskad, sedd, sagd, besegrad, sjungen):
Perfekt particip - stam + adjektivändelserna -us, -a, -um.
vocatus, -a, -um visus, -a, -um victus, -a, -um
Böjs såsom ett adjektiv efter 1:a och 2:a deklinationen.(§ 15).
Perfektsystemet i passivum :
Perfekt particip + former av hjälpverbet esse:
Perf.ind.
vocatus sum = jag är kallad, jag har kallats, jag kallades
dictum est = det är sagt, det har sagts, det sades
vocati sumus = vi är kallade, vi har kallats, vi kallades

Perf.konj.
vocatus sim
dictum sit
vocati simus

Pluskvamperfekt ind.
vocatus eram = jag var kallad, jag hade kallats
dictum erat = det var sagt, det hade sagts visi
erant = de var sedda, de hade setts/synts
Plusk.konj.
vocatus essem = jag hade kallats, jag skulle ha kallats
visi essent = de var/skulle vara/ sedda, de hade/skulle ha/ setts/synts
dictum esset = det var/skulle vara/ sagt, det hade/skulle ha/ sagts
Futurum exactum:
vocatus ero eg. jag ska vara kallad/ha kallats I bisatser översätts det med presens eller perfekt, typ: När
jag har kallats dit, ska jag……… Om jag kallas dit, ska jag…….
visi erimus eg. vi ska vara sedda/ha synts
I bisatser: När /Om/ vi blir sedda, …………
Perfekt infinitiv passivum:
vocatus esse = /att/ vara kallad, /att/ ha kallats
Supinum:
vocatum = för att kalla vocatu = att kalla
dictum = för att säga dictu = att säga
Futurum particip:
Perfekt particip - stam + adjektivändelserna: -urus, -ura, -urum.
vocaturus, -a, -um

visurus, -a, -um

futurus, -a, -um

Böjs såsom ett adjektiv efter 1:a och 2:a deklinationen. (§ 15).
Futurum infinitiv:
Futurum particip + esse: vocaturus esse futurus esse = /att/ skola kalla, vara

