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Den ungerske läkaren Alexander Lenards har överfört till latin A. A. 
Milnes odödliga Winnie the Pooh (Nalle Puh), i sin latinska version kallad 
Nalle ille Pu. Originalet på engelska – men även tolkningen på latin – har 
båda lästs, beundrats och älskats av generationer. En älskad berättelse om en 
annan hjälte från senare tid, Alfons Åberg, har nyligen också klätts i latinsk 
språkdräkt och då av Rebecka Toremalm och Visnja Raguz under titeln: 
Quiesce placide, Alphonse Amnimontane (”Sov gott, Alfons Åberg”). Boken är 
utgiven av förlaget Bok-makaren AB, Stockholm.

Ivar Arosenius charmfulla berättelse om Lillans Kattresa har min hustru och 
jag  läst många gånger för både barn och barnbarn. Att latinet är användbart 
för mycket visste jag men det roade mig ändå att testa det latinska språkets 
möjligheter att ge språkliga uttryck åt en rak och tydlig berättelse som denna. 
Som framgår av försättsbladet har projektet gått av stapeln för nöjes skull… 

Denna boks slutsidor har den lite dunkla rubriken ”Varför talar Feles 
som han gör? Något om latinet i sagan”. Avsnittet omfattar två sidor och 
torde vara världens minsta minigrammatik i latin och därmed början till en 
nybörjares första latinstudier. Lycka till!
 

                             Staffan Edmar
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Lillan gick på vägen ut,
Mötte där en katt,
Blev så rädd så att
Hon hävde upp ett tjut.

Feles dicit: ”Gemo jam,
probus et mansuetus sum,
ego probus neque pravus.
Supra dorsum sede nunc!”

Katten sade: ”Jam,
jag är snäll och tam,
jag är snäll och inte stygg.
Du får rida på min rygg!”

Lillan gick på vägen ut,
mötte där en katt.
Blev så rädd så att
hon hävde upp ett tjut.

Parva nunc in viam it,
qua occurrit feli.
Parva expavescit ut
ululatum faciat.

Parva
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Snart så mötte dom en tupp.
Lillan skrek: ”Se upp, se upp!”

Tum occurrunt gallo.
Parva clamat: ”Cave, cave!”

Parva
Parva mox in felem scandit,
feles incitatus currit.
Parva valde laeta est.
Feles currit optime.

Lillan satt sej genast opp,
det bar av uti galopp.
Lillan var så gla, så gla.
Katten sprang så bra, så bra.
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Gallus fugit pavidus
domum ad gallinam.

Och han blev så rädd och sprang
hemåt till sin tuppmadam.

Post occurrunt porco.
Is pavescit pariter.

Sedan mötte dom en gris,
han blev skrämd på samma vis.

Et pavoris plenus porcus
in cubile suum repit.

Och han blev så rädd, så rädd,
kröp ner uti sin grisebädd.
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Post occurrunt anseri.
Certe is pavescit aeque.

Sedan mötte dom en gås.
Han blev lika rädd förstås.

Anser timet, ut palescat.
Et extendit collum clamans.

Han blev så rädd, så han blev blek,
och sträckte på sin hals och skrek.
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Post ad rivum veniunt,
feles natat Parvam portans.
Pisces nunc in aqua nant
tam de se solliciti.

Sedan kom dom till en å,
katten sam med Lillan på.
Fiskarna i vattnet sam
mycket rädda om varann.

Parva mox in terram venit,
tum in ripa flores legit.

Lillan hon kom snart i land,
plocka blommorna på strand. 
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Post occurrunt vaccae.
Quam periculosum est!
Vacca mugit ”muh” et recte
petit felem atque Parvam.
Parva nunc flagello usa
vaccam multo verberat. 

Sedan mötte dom en ko,
det blev farligt må ni tro.
Kon den ropte ”möh” och sprang
rakt mot katt och lilla fram.
Men Lillan slog med piskan, klask.
Kon, den fick så mycket dask.

Post occurrunt crocodilo.
Feles ut sagitta currit.

Sen mötte dom en krokodil.
Katten sprang liksom en pil.
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Crocodilus multum flet,
fame magna patitur.
Parva ridet laeta quod
ille Parvam numquam cepit.

Ille Parva vesci vult.
Feles corpus Parvae salvat.
Feles enim cito fugit,
nemo eum comprehendit.

Den ville äta Lillan opp,
men katten rädda Lillans kropp.
Ty katten sprang så fort, så att
ingen kunde få den fatt.

Krokodilen grät så mången tår,
han led utav en hunger svår.
Men Lillan skratta och var gla
att den ej kunde Lillan ta.

Post occurrunt equo.
Est ornatus veste florum.
Ille habet caligas,
cauda tamen nuda est.

Sedan mötte dom en häst,
han var klädd i blommig väst.
Stövlar hade han också,
men svansen den var inget på. 
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Post occurrunt vitulo.
Is pavescit, ut horrescat.

Sedan mötte dom en kalv,
han blev så rädd så att han skalv. 

Senex venit naso glauco,
est vestitus panno crasso.
Is tam turpis est, ut feles
atque Parva clament matrem. 

En gubbe kom med näsa blå
och han var klädd i kalikå.
Han var så hemsk, så ful och stor
så katt och lilla skrek på mor. 
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Feles currit rapide
et est nasus senis longus.

Men katten satt i väg i språng
och gubbens näsa blev så lång. 

Post ad urbem veniunt,
qua stant domus ordine.

Sedan kom dom till en sta,
där stod husen ra i ra.
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Custos huc et illuc meat.
Globuli nitentes sunt,
vestis est caerulea.
Is superbus erat multo.

En polis gick av och an.
Blanka knappar hade han
och hans kläder dom var blå
och han var så viktig så.

Post apparet uxor pulchra
habens stolam viridem.

Sen fick dom se en fru så skön
klädd uti en klänning grön.
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Et in curru sedet rex
ipse fessus languidusque.
Servi duo sunt a tergo,
est auriga super tectum.
Quattuor veloces equi
currum trahunt ad castellum.

Och uti en droska satt
kungen själv så trött och matt.
Två lakejer stodo bak,
kusken satt på droskans tak.
Fyra hästar drogo brått
droskan hem till kungens slott.
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Feles citus, citus currit
usque ad castellum regis.
Feles Parvaque salutant,
cum ex curru rex descendit.
Et cum Parvam spectat rex
os est hilare et latum.

Katten sprang så fort, så fort
ända fram till slottets port.
Katt och lilla stod och neg
när kungen ut ur droskan steg.
Och när han fick Lillan se
blev hans mun så gla och bre.
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Et ad servum dicit rex:
”Serve Karlsson, propera,
statim affer sucum, liba,
poma cocta variaque.”
Servus in castellum currit
et revertit sicut ventus
afferens nunc sucum, liba,
poma cocta variaque.

Och han sa till en lakej:
”Hör du, Karlsson, skynda dej
och gå efter något gott:
saft och kakor och kompott.”
Lakejen sprang i slottet in
och kom tillbaka som en vind
med saft och kakor och kompott
och mycket annat smått och gott. 
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Parva multum cibi sumit,
feles item cibum gustat.

Lillan mumsa med besked,
katten han fick smaka med.

Et nunc satiantur tam
ut non ambulare possint.

Och dom blev så mätta så
dom inte orkade att gå.
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Rex tum consolatur Parvam:
”Felem iam curabimus.”
Et mox sartor venit, habens
acum, filum, forficem.
Ille coepit suere,
feles clamat maxime.

Men kungen trösta´na och sa:
”Vi ska göra katten bra.”
Och en skräddare kom strax
med en nål och tråd och sax.
Och han började att sy,
katten skrek i himlens sky. 

Feles edit, ut rumpatur.
Parva ”Heu!” tunc clamitat.

Katten åt så att han sprack,
Lillan skrek och ropte ”Ack!”

Sed mox feles convalescit,
plane sicut novus factus.

Men snart så var han frisk och kry,
precis som om han varit ny.
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Et iam omnes laeti sunt.
Feles ire rursus potest.
Nunc ”Valete!” ambo dicunt.
Feles currit ut rubescat.

Och dom var så glada så.
Nu kunde katten åter gå,
och så sade dom adjö.
Katten sprang så han blev rö.

Sic ad matrem veniunt.
Maximum est gaudium.
Ambo sunt tam fatigati,
ut mox bene obdormiscant.
Et nunc bene dormiunt
post eventus omnes!

Och så kom dom hem till mor.
Där blev glädjen mycket stor.
Men dom var så trötta så
dom genast somna bägge två.
Och dom sova nu så gott
efter allt dom genomgått.
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Varför talar Feles som han gör?  
Något om latinet i sagan 

1. Infinitiver (’att’ framför verbet) 
Den latinska infinitivändelsen är -re. I latinet finns fyra verbtyper (konjugationer):  
  

i den första fogas till verbets bas ett långt a (t.ex. port-á-re bära) 
i den andra fogas till verbets bas ett långt e (t.ex. ten-é-re hålla) 
i den tredje, som mestadels består av enbart verbbas slutande på konsonant, sätts för 
att underlätta uttalet en kort stödvokal före ändelsen -re (kort e framför r*): pón-e-re sätta 

i den fjärde fogas till verbets bas ett långt i (t.ex. ven-í-re komma) 
* I andra sammanhang kort i eller u, se nedan presens!      Observera vidare: Betoningen på flerstaviga ord 
ligger på näst sista stavelsen, om denna är lång. I andra fall ligger betoningen på tredje stavelsen från slutet. 
 

Alla fyra verbkonjugationerna möter i Iter Felis: 
den första (1), t.ex. clamáre ropa, ambuláre gå, stare stå, spectáre se, gustáre smaka 
den andra (2), t.ex. sedére sitta, cavére akta sig, timére frukta, ridére skratta 
den tredje (3), t.ex. occúrrere (+dativ) möta, tráhere dra, gémere jama, édere äta 
den fjärde (4), t.ex. dormíre sova 
 
2. Presens (nutidsform) 
I en latinsk sats behöver man inte sätta ut personliga pronomen ego jag, tu du etc. 
Man kan nämligen på verbets personändelser se, vem som är subjekt: -o jag, -s du, 
-t han/hon/den/det, -mus vi, -tis ni, -nt de:  
habére 2 ha                      cúrr-e-re 3 springa                 esse vara 
hábe-o jag har cúrr-o jag springer su-m jag är 
habe-s du har curr-i-s du springer e-s du är 
habe-t han/hon har  curr-i-t han/hon springer es-t han/hon är 
habé-mus vi har cúrr-i-mus vi springer su-mus vi är 
habé-tis ni har  cúrr-i-tis ni springer es-tis ni är 
hábe-nt de har cúrr-u-nt de springer su-nt de är 
Anmärkning: Latinet uttrycker passivum i 3:e person med tillägget -ur.  
Time-nt de fruktar. Time-nt-ur betyder alltså de fruktas. 
 
3. Imperativ (uppmaningsform) 
Imperativ - den form av verbet som innebär en uppmaning eller befallning - är en 
lättlärd form. Den första formen, använd vid tilltal till en person (’du’), 
sammanfaller som regel med den rena verbstammen: cave ’akta dig’, vale ’må väl 
(’du’)!   Den andra formen,  använd vid tilltal till flera personer (’ni’),  bildas genom 
tillägg av ändelsen -te till stammen: cavéte ’akta er’, valéte ’må väl’ (ni)! 
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4.  1:a och 2:a deklinationerna (deklination = substantivgrupp) 
Femininer på -a i Iter Felis: via, ae väg, gallína, ae höna, aqua, ae vatten,  terra, ae land, 
ripa, ae strand, vacca, ae ko, sagítta, ae  pil, cáliga, ae stövel, cauda, ae svans m.fl. 
Maskuliner på -us och neutrer på -um i Iter Felis: gallus, i tupp, porcus, i gris, collum, 
i hals, rivus, i bäck, å, flagéllum, i piska, equus, i häst, vítulus, i kalv, nasus, i näsa m.fl. 
 

  1:a dekl.  
 femininum på -a  
 via väg       parva liten 

2:a dekl.  
maskulinum på -us                    neutrum på -um 
porcus gris    probus snäll      castellum slott magnum stort          

Singularis 
nominativ 
genitiv 
dativ 
ackusativ 
ablativ 
Pluralis 
nominativ 
genitiv 
dat./abl. 
ackusativ 

 
 vi-a        parv-a 
 vi-ae      parv-ae 
 vi-ae      parv-ae 
 vi-am     parv-am 
 vi-a        parv-a 
 
 vi-ae      parv-ae 
 vi-arum parv-arum 
 vi-is       parv-is 
 vi-as      parv-as 

 
porc-us      prob-us            castell-um magn-um 
porc-i         prob-i                   samma ändelser som  
porc-o        prob-o                     i maskulinum                     
porc-um     prob-um                             
porc-o        prob-o                             
 
porc-i         prob-i                castell-a   magn-a 
porc-orum  prob-orum           samma ändelser som                    
porc-is       prob-is                    i maskulinum         
porc-os      prob-os              castell-a   magn-a  

 

5.  3:e deklinationen (substantiv med många olika slut i nominativ;  
maskulina, feminina och neutrala men med andra ändelser än i 1:a o. 2:a) 
a) stammar på konsonant i Iter Felis: rex, regis kung, pavor, pavóris rädsla, anser, 
ánseris gås, uxor, uxóris hustru, flos, floris blomma, corpus, córporis (neutr.) kropp  
b) stammar på -i: adj. som turpis MF, -e N ful, hemsk; subst. som cubíle, cubílis N bädd 
 

   3:e dekl.  
  stam på konsonant mask. el. fem. 
  doctor mask. el. fem.  lärare  

 
      neutr. 
      carmen sång 

Singularis 
nominativ 
genitiv 
dativ. 
ackusativ 
ablativ 
Pluralis 
nominativ 
genitiv 
dat./abl. 
ackusativ 

 
 ingen ändelse eller s (t.ex. pleb-s folk) 
 doctór-is               
 doctór-i           
 doctór-em                 
 doctór-e*                       
 
 doctór-es               
 doctór-um           
 doctór-ibus                 
 doctór-es     

 
     carmen 
     cármin-is 
     cármin-i 
     carmen 
     cármin-e* 
 
     cármin-a 
     cármin-um 
     carmín-ibus 
     cármin-a 

* Stammar på -i har i sing. abl. ändelsen -i. Adjektiv i positiv efter 3:e dekl. böjs som i-stam. 
 

6. Prepositioner 
Ackusativ följer efter t.ex. ad till och super/supra över, ovanpå, ablativ efter t.ex. 
ab/a från, av och ex/e ur, från. Observera: in med ackusativ till, in i (dvs. riktning: in 
castellum ’in i slottet’), in med ablativ  i, på (befintlighet: in castello ’i slottet’ )
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