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Inledning 
Xenofon 
Xenofon ( , - ) föddes ca 430 f.Kr. Han tillhörde en välbeställd 
athensk familj och fick en uppfostran som var den normala för hans sam-
hällsklass. Den innefattade bl.a. militär utbildning, och Xenofon deltog san-
nolikt i Athens militära operationer under senare delen av det peloponne-
siska kriget, som slutade 404. Förmögna familjer var skyldiga att förse sö-
nerna med häst, vapen och annan utrustning, så att de kunde tjänstgöra i det 
athenska kavalleriet. Xenofon visar i sina skrifter ett genuint intresse för 
hästar och deras skötsel och för en kavallerists plikter. Detta intresse har sä-
kert grundlagts under hans ungdom. 
 Om hans intellektuella intressen under ungdomen vet man inte mycket, 
men vid någon tidpunkt – troligen strax efter 410, då Xenofon var ca tjugo 
år – träffade han Sokrates. Av honom tog Xenofon djupa intryck. 
 År 401 lämnade Xenofon Athen, och det är osäkert om han någonsin åter-
vände dit. Efter nederlaget i peloponnesiska kriget var förhållandena i Athen 
inte de bästa för honom. Genom en statskupp hade en oligarkisk regim – ”de 
trettio tyrannerna” – etablerats 404, och efter att demokratin återupprättats 
följande år, kunde personer med Xenofons aristokratiska familjebakgrund 
riskera att misstänkas för att ha stött diktaturen och konspirera mot demo-
kratin; sådana misstankar drabbade bl.a. Sokrates, och Xenofon själv blev 
senare landsförvisad från Athen som statens fiende. 
 De grekiska aristokratfamiljerna var förbundna med varandra över stats-
gränserna genom mer eller mindre informella nätverk av s.k. ”gästvänner” 
( ), och Xenofon utnyttjade nu en sådan förbindelse. Han slöt sig sam-
man med Proxenos från Boiotien, ”en gammal gästvän” (  ), 
som vid tillfället befann sig i Sardes i Mindre Asien i tjänst hos den persiske 
satrapen Kyros. Detta blev inledningen till den äventyrliga expedition som 
Xenofon senare skildrade i sin skrift Anabasis (varom mera nedan). 
 Xenofon blev sedan kvar i Mindre Asien under några år. Hans militära 
erfarenhet gjorde honom eftertraktad som medhjälpare till ledare av olika 
krigsföretag, bland dem spartanerna Thibron och kung Agesilaos, som för-



4 

sökte befria de grekiska städerna i Mindre Asien från persernas herravälde. I 
Agesilaos sällskap återvände Xenofon till det europeiska Grekland. På grund 
av sina förbindelser med Sparta var han inte välkommen tillbaka till Athen, 
utan han slog sig ner på ett lantgods i Skillous ( , - , ) nära 
Olympia i staten Elis. Där har förmodligen en stor del av hans skrifter till-
kommit.  
 I ett krig mellan Elis och Sparta år 371 blev godset i Skillous förstört och 
Xenofon fördrevs därifrån. Han slog sig då ner i Korinth. Athen upphävde 
beslutet om landsförvisning 365, men det finns inga uppgifter om att Xeno-
fon har besökt hemstaden igen. I sin skrift om Athens statsinkomster 
( ) nämner han en händelse som inträffade 355. Då var han alltså i li-
vet, ca 75 år gammal. Hur länge han levde därefter är obekant. 
 Xenofons hustru hette Filesia ( ). De hade två söner, Gryllos och 
Diodoros. Dessa uppges ha fått militär utbildning i Sparta, men när det poli-
tiska läget gjorde det lämpligt, lät Xenofon dem enrolleras i Athens armé. 
Gryllos, kavallerist liksom fadern, stupade i slaget vid Mantineia 362. Vid 
budet om sonens död ska Xenofon ha konstaterat med upphöjt lugn: ”Jag 
visste att jag fött en dödlig” (   ). 

Xenofons skrifter 
Xenofon var en flitig författare och skrev en lång rad skrifter om olika äm-
nen och inom olika genrer, dock allt på prosa. Det är ytterst få antika förfat-
tare som fått hela sin produktion bevarad till våra dagar, men Xenofon – lik-
som Platon – verkar vara en av dem. Ingenstans nämns någon skrift av ho-
nom som saknas i de medeltida handskrifterna. Han har således varit en po-
pulär författare vars skrifter flitigt lästs och kopierats även under antiken. 
 Här följer en lista över Xenofons skrifter med korta presentationer. Hans 
mest välkända skrift, Anabasis, får en separat behandling i ett särskilt avsnitt 
nedan. Av skrifterna är Anabasis, Hellenika, Kyropedin och Memorabilierna 
de mest omfattande och fyller vardera en nutida bok. De övriga är av mindre 
format. Flera av skrifterna finns i svensk översättning, delvis under skiftande 
titlar. 
 Hellenika ( ) är ett historieverk som behandlar den grekiska 
samtidshistorien från 411, där Thukydides framställning av peloponnesiska 
kriget slutar, till slaget vid Mantineia 362. Som historiker är Xenofon 
mindre intresserad av de djupare krafter som styr det historiska skeendet än 
Thukydides. Han  berättar konkret om det han själv upplevt eller bevittnat 
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på nära håll och om enskilda människors insatser. Hans militära sakkunskap 
lyser ofta fram.  
 Kyropedien (   ’Kyros uppfostran’) behandlar perserkungen 
Kyros den äldres väg till makten. Denne Kyros – som inte får förväxlas med 
den Kyros som figurerar i Anabasis – regerade 559–529 och räknas som 
perserrikets grundare. Xenofons verk är en fiktiv berättelse som vill teckna 
en bild av den ideale härskaren.  
 Hieron ( ) är en fiktiv dialog mellan tyrannen Hieron i Syrakusa och 
skalden Simonides från Keos. Ämnet är kontrasten mellan ensamhärskarens 
ständigt hotade situation och hans möjligheter att använda sina resurser för 
samhällets bästa. 
 Agesilaos ( ) är en lovprisning av Xenofons vän, kung Agesi-
laos av Sparta. Agesilaos framställs som den ideale härskaren men också 
som en förebild för alla andra som ärligt strävar efter att leva som goda 
människor. 
 Spartanernas statsförfattning (  ) lovprisar det 
system för statens styre och för de ungas uppfostran som infördes av Spartas 
mytiske lagstiftare Lykurgos. Samtidigt riktas kritik mot de samtida makt-
havarna i Sparta för att de inte längre respekterar  Lykurgos lagar.  
 Kavalleriofficeren ( ) riktar sig till en (förmodligen fiktiv) 
person som ska tillträda posten som , dvs. chef för en rytteriavdel-
ning. Skriften ger goda råd om hur han bör leda sin trupp, vinna männens 
lojalitet, få ett psykologiskt övertag över fienden etc.  
 Inkomster/Athens statsintäkter ( ; latinsk titel: Vectigalia) ger 
athenarna rekommendationer om hur statens verksamhet ska kunna finansie-
ras efter det att Athen 355 lidit nederlag i det s.k. bundsförvantskriget och 
medlemmarna i attiska sjöförbundet upphört att betala de tidigare höga av-
gifter som Athen krävde av dem.  
 Memorabilierna/Hågkomster om Sokrates (  -

; latinsk titel: Memorabilia) inleds med en vederläggning av de ankla-
gelser mot Sokrates som ledde till hans dödsdom. Innehållet i övrigt är mest 
av anekdotisk natur: Sokrates får i olika situationer uppträda som  rådgivare 
i moraliska och politiska frågor, om vänskap, uppfostran, äktenskap och 
ekonomi. Det mesta av innehållet bygger troligen på andrahandsuppgifter 
eller är rent fiktivt, för Xenofons bekantskap med Sokrates varade bara ett 
fåtal år och kan inte ha varit djupgående. – Svensk översättning av Samuel 
Johan Ljungdahl: Hågkomster om Sokrates (1888); av Ebbe Linde: Minnen 
av Sokrates (1985; inte hela verket). 
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 Sokrates försvarstal (eller snarare Försvarstal för Sokrates;  
) är en pendang till Platons skrift med samma titel (även andra 

samtida skrev tal för eller emot Sokrates). Xenofon återger dock inte ett tal 
som Sokrates påstås ha hållit inför domstolen, utan han talar i egen person 
för att bemöta ett urval av anklagelserna.  
 Symposion ( ) skildrar en fest hos den rike men slösaktige 
athenaren Kallias, dit ett urval kända athenare är inbjudna. Ämnet för 
kvällens diskussion är kärleken och guden Eros, liksom i Platons 
Symposion. Deltagarna bjuds på underhållning med pornografiska inslag av 
akrobater och andra artister. – Svensk översättning av Ebbe Linde: En fest 
hos Kallias (1985). 
 Om hushållning ( ) är en dialog mellan Sokrates och 
Kritoboulos, en välbärgad athenare. Man diskuterar hur familjens överhuvud 
ska förvalta familjens samlade egendom och på bästa sätt ta hand om sin 
familj och sina underlydande. – Svensk översättning av Sture Linnér: Ledar-
skap (2004). 
 Om hästar och ridning (  ) handlar om hur en hästägare ska ta 
hand om sina djur, om dressyr och om ridkonst i civila och militära sam-
manhang. Xenofon har blivit högt uppskattad av senare hästkännare för hans 
sakkunskap och insiktsfulla rekommendationer. – Svensk översättning av 
Jonas Palm: Om hästar och ridning (1980). 
 Om jakt ( ) behandlar metoderna för att fånga och döda ville-
bråd, huvudsakligen harar, rådjur och vildsvin, samt ger vissa upplysningar 
om djurens anatomi och beteenden. 
 Skriften Om jakt är kanske inte författad av Xenofon utan kan ha felaktigt 
placerats under hans namn inom handskriftstraditionen. Säkert oäkta är en 
annan skrift som också bevarats under Xenofons namn, Athenarnas stats-
författning (  ). Den är i verkligheten skriven redan på 
420-talet då Xenofon ännu var ett barn. Den verklige författaren var en poli-
tiskt konservativ athenare som kritiserade Athens demokratiska författning 
och pekade på möjligheter att reformera den. Han brukar kallas ”den gamle 
oligarken”.   
 

Anabasis 
Xenofons Anabasis ( , eg. ’uppmarsch’) skildrar hur en armé be-
stående av grekiska legosoldater besegras i ett fältslag av den persiske stor-
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konungen och sedan tvingas ta sig hem igen genom fientligt och för dem 
själva okänt land. 
 Anabasis kallas ofta   ’Kyros uppmarsch’. Kyros var den 
som hade anställt de grekiska legosoldaterna. Han var en persisk kungason 
och persisk ståthållare i Mindre Asien. När hans far, Dareios II, dog 405, 
blev Kyros storebror Artaxerxes kung. Kyros var inte nöjd med detta för-
hållande utan beslöt sig för att göra uppror och ta makten från sin bror. För 
detta ändamål samlade han en armé, där de grekiska soldaterna utgjorde en 
viktig komponent, och med denna startade han våren 401 ”uppmarschen” 
från Mindre Asien mot perserrikets kärnländer.  
 På hösten samma år drabbade Kyros armé samman med Artaxerxes i ett 
avgörande fältslag vid Kunaxa på östra stranden av Eufrat, ca sju mil norr 
om Babylon. Grekerna utgjorde högra flygeln av Kyros armé. De drev utan 
svårighet sina motståndare på flykten. På vänstra flygeln och i centern kunde 
Kyros trupper däremot inte stå emot Artaxerxes utan blev överväldigade. 
Kyros själv stupade. 
 Läget för de grekiska soldaterna blev nu kritiskt. I och med att Kyros stu-
pat hade hela företaget blivit meningslöst; syftet hade ju varit att placera Ky-
ros på Persiens tron. Nu fanns inte Kyros längre, hans armé hade ingen le-
dare, och för grekerna återstod bara att försöka rädda sig själva. Det blev 
ytterligare några mindre strider med persiska styrkor. Grekerna visade åter-
igen prov på sin militära överlägsenhet, och perserna föredrog därför för-
handlingar. Ett avtal slöts, som skulle garantera grekernas säkerhet, men 
perserna var inte att lita på. De lockade de främsta grekiska officerarna, 
strategerna ( , -   ’härförare’), i en fälla, där de svekfullt blev 
mördade. Därmed miste grekerna också sina egna viktigaste ledare. Deras 
liv och personligheter tecknas kortfattat i slutet av bok 2 av Anabasis. 
 I detta läge träder Xenofon in i handlingen, och han blir huvudpersonen i 
de följande fem böckerna. Han hade ingen funktion i den grekiska truppen 
utan hade följt med som privatperson och som vän till Proxenos, en av de 
mördade strategerna. På morgonen dagen efter att grekerna fått besked om 
vad som hänt strategerna tog Xenofon kontakt, först med de överlevande 
lochagerna ( , -  , ung. ’kompanichef’) i Proxenos trupp, sedan 
också med de övriga truppkontingenternas officerare. Han försökte övertyga 
dem om att det var meningslöst att försöka få till stånd ett avtal med de opå-
litliga perserna; istället måste grekerna på egen hand ta sig fram till en plats 
där de kunde känna sig trygga. Efter långvariga diskussioner nåddes enighet 
om detta.  
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 Man började med att reorganisera de decimerade trupperna: ett antal 
lochager befordrades till strateger istället för de mördade, och nya lochager 
valdes i deras ställe. Xenofon blev vald till strateg för att ersätta Proxenos. 
Följande dag hölls ett möte med samtliga soldater, och även där vann Xeno-
fons förslag gillande.  
 Återtåget anträddes omedelbart, men det blev en lång marsch. Trupperna 
följde först floden Tigris norrut. Under vintern 401–400 tog de sig över ber-
gen i Armenien (nuvarande östra Turkiet), där kyla och snö plågade gre-
kerna. Någon gång under våren eller försommaren 400 nådde de staden Tra-
pezunt (Trebizond, Trabzon; , -  ) vid Svarta havet. Södra 
Svartahavskusten var sedan länge ett grekiskt bosättningsområde, och här 
kunde Xenofon och hans följeslagare känna sig rimligt trygga för perserna. 
De fortsatte sedan gruppvis till sjöss eller lands längs kusten fram till Bospo-
ren där de slutligen definitivt skildes åt. 
 Hur många de grekiska soldater var som följde med Kyros på hans upp-
marsch är oklart, liksom hur många som överlevde återtåget. Traditionellt 
sägs ”tiotusen”, men det är en osäker och förmodligen överdriven uppskatt-
ning. Inte alla som följde med var soldater. Somliga hade hustrur med sig, 
annat kvinnligt sällskap eller personliga vänner, andra höll sig med uppas-
sare eller slavar, men dessa skymtar bara sporadiskt i skildringen.  

Anabasis är utan tvekan Xenofons mest kända skrift. Anledningen är att 
texten under århundraden allmänt har använts i de europeiska skolornas 
undervisning i grekiska. Xenofons språk är jämförelsevis okomplicerat, och 
innehållet är konkret och lätt att förstå. Texten passar därför relativa nybör-
jare, innan de övergår till mera krävande texter som Platons dialoger eller de 
homeriska eposen. Den har tidvis också använts i uppfostrande syfte. Xeno-
fon, som genom sin praktiska duglighet och sin övertygelseförmåga lycka-
des rädda grekerna genom den ena krisen efter den andra, fick tjäna som en 
god förebild både för militära ledare och för civilsamhällets administratörer. 
Anabasis visar hur grekerna lyckades hantera förföljande persiska trupper, 
fientlig lokalbefolkning, vinterkölden i bergen, brist på förnödenheter och 
inte minst interna stridigheter. 
 Anabasis är också, åtminstone bitvis, spännande läsning; man vet inte vad 
som väntar när man vänder blad. Vissa scener stannar i minnet, blodisande, 
känslosamma eller dråpliga: mannen, som kommer med budet om de mör-
dade strategerna, har buken uppsprättad och de framvällande tarmarna i ett 
osäkert grepp (2.5.33); glädjeropet ” , ” som repeteras bakåt 
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längs marschkolonnen när de främsta från en höjd i Armenien ser Svarta 
havet skymta i fjärran (4.7.23–25); lokalbefolkningens förskräckelse och 
förundran över att grekerna firar en fest med dansuppvisningar i full vapen-
rustning, där t.o.m. en kvinna deltar utklädd till soldat (6.1.5–13). 
 
Anabasis finns i svensk översättning av Ivar A. Heikel: Anabasis (1943), av 
Ebbe Linde: Kyrosexpeditionen (1972) och av Ingemar Lagerström: Ky-
rosexpeditionen eller De tiotusens återtåg (2014). Textställen anges med 
siffror för bok, kapitel och paragraf. 
 
 

Platon 
Platon var nära jämnårig med Xenofon och tillhörde liksom denne en väl-
bärgad athensk familj. Båda tog intryck av Sokrates, Platon dock mera livs-
avgörande, och Platons levnadslopp blev mycket annorlunda än Xenofons. 
 Platon föddes 428/7 f.Kr. Flera av hans nära släktingar tog aktivt del i den 
athenska politiken och hade ledande poster inom statens styrelse. Platon 
hade förmodligen varit inställd på en liknande bana, men han valde en annan 
väg. Innan han beslöt att ägna sig helt åt filosofin, ska han också ha försökt 
sig som tragedidiktare. Från tjugoårsåldern, då han slöt sig till kretsen kring 
Sokrates, var filosofi hans huvudintresse. Dödsdomen mot Sokrates 399 
väckte hos Platon en misstro mot det demokratiska Athens politiska system, 
något som ofta kommer till uttryck i hans skrifter. 
 Platons tidigaste skrifter författades och offentliggjordes troligen redan 
under 390-talet, bland dem Sokrates försvarstal. Under denna tid har Platon 
också samlat en egen krets av filosofiskt intresserade kring sig. Ca 390–388 
gjorde han en sorts bildningsresa som förde honom via Egypten och Kyrene 
till de pythagoreiska samfunden i Syditalien och slutligen till Syrakusa på 
Sicilien. Syrakusa styrdes då av tyrannen Dionysios I. Dennes svåger, Dion, 
var entusiastisk över Platons politiska och moralfilosofiska idéer och för-
sökte med Platons stöd påverka Dionysios till att tillämpa dem i praktiken. 
Platon övertalades även att göra en andra Sicilienresa ca 365, när Dionysios 
II övertagit makten. Resultatet blev inte vid någotdera tillfället vad Dion och 
Platon hade önskat. De filosofiska lärosatserna var nämligen i praktiken inte 
intressanta för någon tyrann. 
 Med undantag för dessa resor verkade Platon hela sitt liv i Athen. Strax 
efter återkomsten till Athen ca 388 grundade Platon sin filososkola, den be-
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römda Akademin. Den förlades till ett stycke land som Platon köpt i ett 
parkliknande område, kallat Akademeia ( / ) efter den 
athenske lokalheroen Akademos ( ), väster om Athen, ca 1,5 km 
från Dipylonporten. Dit sökte sig unga män från hela det grekiska området 
för högre studier, bland dem Aristoteles, som senare grundade en egen skola 
efter mönster av Akademin. Verksamheten bestod av bl.a. föreläsningar och 
seminarier under ledning av Platon eller hans mest betrodda medhjälpare. 
Sannolikt fanns ett bibliotek. Viss forskning bedrevs också, även inom na-
turvetenskapliga områden, och skrifter i olika ämnen producerades, både av 
Platon och lärjungarna. Verksamheten finansierades genom Platons privata 
tillgångar. Först under hans efterträdare infördes skolavgifter. 
 Platon var ledare för Akademin fram till sin död 348/7. Han efterträddes 
av sin systerson Speusippos. Den platonska Akademin verkade i Athen, un-
der olika former och i skiftande lokaliteter, fram till 529 e.Kr., då den stäng-
des genom ett dekret från kejsar Justinianus. 

Platons skrifter 
Ett stort antal skrifter författade av Platon har bevarats. De flesta är i dialog-
form, men somliga dialoger återges inte i direkt form utan återberättas av 
någon som hade varit närvarande när de förts eller, i något fall, själv fått en 
dialog återberättad för sig. De som uppträder i dialogerna är till största delen 
verkliga personer kända från andra källor, både athenare och främlingar på 
besök i Athen. Sokrates är med som dialogpartner och oftast huvudtalare i 
alla utom i Lagarna och Epinomis (där dock en icke namngiven athenare är 
den som mest för ordet). 
 Sokrates försvarstal har inte dialogform, inte heller de brev som bevarats 
under Platons namn. Av dessa 15 brev är de flesta oäkta. Bara fyra av dem 
(nr 3, 6, 7 och 8) kan vara skrivna av Platon, och av dem är särskilt det 
sjunde brevet viktigt för rekonstruktionen av hans biografi. 
 I de medeltida Platonhandskrifterna finns också bevarat ett antal kortare 
icke-dialogiska skrifter som redan under antiken oftast betraktades som 
oäkta. En del av dem kan vara författade av medhjälpare och elever inom 
Akademin men utan att Platon varit ansvarig för deras slutliga utformning. 
Flera av dialogerna kan misstänkas ha tillkommit på samma sätt, t.ex. Minos 
och Hipparchos. 
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 Här följer en kortfattad genomgång av några av de mest kända dialo-
gerna. Sokrates försvarstal får en separat behandling i ett särskilt avsnitt ne-
dan. 
 Titelpersonen i Gorgias ( ) är Gorgias från Leontinoi på Sicilien, 
som anses vara den förste som ägnade sig åt retorik, dvs. det systematiska 
studiet av offentlig talekonst. Sokrates avslöjar att retorernas anspråk på att 
alltid kunna säga det rätta saknar grund. Han invecklar sig  sedan i en dis-
kussion med en ung athenare, Kallikles, som hävdar att makt är rätt och att 
retoriken erbjuder den makthungrige ett lämpligt medel att nå sina mål. 
 Faidros ( ) behandlar också retoriken. Den skrivna, fixerade tex-
ten underkänns som väg till en säker kunskap. Sokrates rekommenderar 
istället den dialektiska metoden, det fria tankeutbytet mellan människor och 
individens egen förmåga till reflektion. 
 Protagoras ( ) behandlar dygden ( ), summan av män-
niskans goda egenskaper. Sokrates hävdar att dygden är en enhet (och inte 
ska delas upp t.ex. i fyra ”kardinaldygder”) och att den baseras på kunskap 
om vad som är gott och dåligt.  
 Symposion/Gästabudet ( ) skildrar en fest som tragedidiktaren 
Agathon gav när han vunnit pris i dramatävlingen. Ämnet för diskussionen 
efter maten blir kärleken och Eros, och i den deltar utom Agathon och So-
krates också andra kända athenare: komedidiktaren Aristofanes, läkaren 
Eryximachos, Faidros, politikern och festprissen Alkibiades. I Sokrates in-
lägg definieras kärleken som en strävan efter det goda. Begäret efter vackra 
ting och sköna kroppar kan länkas vidare mot en sådan strävan, från det fy-
siska planet till det moraliska och intellektuella, och slutligen riktas mot 
godheten i sig. 
 Faidon ( ) skildrar Sokrates sista dag i livet. Hans närmaste vänner 
tillbringar den i fängelset med honom. Samtalet mellan dem rör själen och 
dess natur. Sokrates lägger fram vad han anser vara bevis för att själen lever 
vidare efter kroppens förintelse och att den då får del av en kunskap som 
kroppens sinnen inte når fram till. När själen återföds. har den kvar vissa 
minnen av denna kunskap och genom ”återerinring” ( ) kan 
människan delvis väcka den till liv. Sist på dagen överräcker fängelsevakten 
giftbägaren till Sokrates, och han tömmer den utan protester. Gradvis mister 
han känseln i extremiteterna, han glider så småningom in i medvetslöshet 
och dör slutligen fridfullt 
 Staten ( ) och Lagarna ( ) är Platons mest omfångsrika 
dialoger; de fyller vardera över 400 sidor i Jan Stolpes svenska översättning. 
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De förklarar hur Platon tänkte sig att en grekisk stadsstat bäst borde organi-
seras och styras. Platons ideal är ett totalitärt system där lagarna och de sty-
rande reglerar medborgarnas liv i detalj. Grunden för systemet är ”rättvisa” 
( ), principen att varje individ ska tilldelas uppgifter i förhål-
lande till sina personliga egenskaper. Befolkningen delas i tre klasser. 
Högsta står en styrande elit, som utgörs av filosoferna och besitter alla fyra 
kardinaldygderna (visdom, mod, besinning, rättvisa). Därefter kommer 
väktarna, som inte besitter full visdom men desto mera mod. Deras uppgift 
är att försvara staten mot yttre fiender och att förhindra revolter. Den tredje 
gruppen är alla andra, de som producerar förnödenheter för hela staten (bön-
der, affärsmän, hantverkare, grovarbetare etc.). Uppfostran och utbildning 
av de tre grupperna ska vara noga reglerad, och den som visar lämplig – el-
ler olämplig – ska kunna flyttas från en grupp till en annan. Skillnader finns 
mellan Staten och Lagarna. I Staten tänkte sig Platon att systemet skulle 
fungera utan skrivna lagar, men Lagarna, som är ett senare verk, innehåller 
precist formulerade lagar. 

Sokrates försvarstal 
Platons Sokrates försvarstal (  ) är inte identiskt med 
det tal som Sokrates faktiskt höll vid rättegången, utan formuleringarna är 
Platons. Rimligen är såväl innehåll som formuleringar påverkade av vad So-
krates verkligen sade, men hur långt denna påverkan sträcker sig är oklart. 
 I Athen måste en domstolsprocess alltid startas av en enskild medborgare; 
det fanns alltså ingen allmän åklagare. Normalt var det den som drabbats av 
ett brott eller en oförrätt – eller dennes familj – som startade processen ge-
nom att rikta en formell anklagelse mot förövaren. När det gällde brott mot 
staten, då ingen enskild drabbats av brottet, kunde vilken medborgare som 
helst inleda en process. Det är vad som hände i fallet Sokrates. Tre athenare, 
Meletos, Anytos och Lykon, inlämnade en gemensam anklagelseskrift till 
den arkont som hade överinseende över rättsskipningen, Sokrates bereddes 
tillfälle att besvara anklagelsen, och arkonten bedömde att det var motiverat 
att låta saken gå vidare till rättegång.  
 Eftersom det rörde sig om ett påstått brott mot staten, avgjordes målet 
inför en domstol som bestod av ett stort antal medborgare, troligen 500, som 
hade utsetts genom lottning. Vid rättegången har först Anytos hållit ett tal 
där anklagelserna mot Sokrates motiverades. Därefter var det Sokrates tur 
att hålla sitt försvarstal. 
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 Försvarstalet består av tre delar eller, om man så vill, av tre separata tal. I 
den första och längsta delen försvarar sig Sokrates mot de anklagelser som 
riktades mot honom och som hans anklagare Anytos hade fört fram i sitt tal. 
Innan Sokrates går in på de specifika anklagelsepunkterna vädjar han till 
domarna, att de ska bortse från det mera generella förtal som under en följd 
av år hade spritts om honom. Som exempel nämner han Aristofanes komedi 
Molnen. Där framställs Sokrates som ledare för ett ”tänkeri” ( -

), där allsköns märkliga naturvetenskapliga frågeställningar blir föremål 
för utredningar. Sådant har Sokrates ingen kunskap om, säger han, och han 
har heller aldrig, som det påstås, meddelat undervisning mot betalning vare 
sig om sådana ting eller om något annat. Vad som har väckt förargelse bland 
athenarna är istället att han genom sina samtal med människor har avslöjat 
att de flesta inte begriper vad de talar om och att de grovt överskattar sina 
förmågor. Därmed har han fått ett rykte för att vara visare än andra och för 
att gärna vilja bevisa detta. I verkligheten är han möjligen visare än de av-
slöjade, men i så fall på en enda punkt: ”en enda sak vet jag, att jag ingen-
ting vet” (  ,   ). 
 Efter detta vänder sig Sokrates mot den formella anklagelsen, som huvud-
sakligen innehåller två punkter, (i) Sokrates förleder ungdomen och (ii) So-
krates vördar inte statens gudar utan vill införa nya gudomligheter. Sokrates 
börjar med att kalla fram anklagaren Meletos och fråga ut honom för att få 
honom att förklara och precisera anklagelserna närmare. Meletos gör en slät 
figur i det sammanhanget. Mot de konkreta anklagelserna försvarar sig So-
krates sedan genom att peka på sitt eget levnadssätt: där finns inget stöd för 
anklagelserna, och han avslutar detta första tal med att betyga sin vördnad 
för de gudar han påstås vanvörda.  
 Efter de båda parternas inledande tal röstade domarna för att avgöra 
skuldfrågan. Resultatet blev att Sokrates förklarades skyldig till det som han 
anklagades för, dock med en förvånansvärt liten marginal av röster. 
 Nästa steg i domstolsprocessen var att straffet för Sokrates skulle beslu-
tas. De båda parterna höll då återigen varsitt tal. Anytos krävde dödsstraff. 
Sokrates motförslag var att han, som en erkänsla för de tjänster han gjort 
Athen, för framtiden skulle åtnjuta gratis bespisning i det athenska rådhuset 
( ) tillsammans med de rådsmedlemmar som för tillfället hade 
ansvaret för statens styrelse. Detta var en hedersbevisning som särskilt för-
tjänta män kunde belönas med av den athenska staten. Att bevilja Sokrates 
något sådant var naturligtvis otänkbart för domarna, och Anytos förslag 
vann klart vid omröstningen. 
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 Den tredje delen av Sokrates försvarstal har sannolikt ingen verklighets-
bakgrund utan är helt uppdiktad av Platon. Sokrates föreställs ha hållit detta 
tal efter att straffet bestämts, under den korta stund då ämbetsmännen var 
upptagna med de administrativa åtgärder som behövdes för att flytta Sokra-
tes till statsfängelset där han skulle invänta dödsdomens verkställande. Han 
förutspår att de domare som fällt honom kommer att drabbas av eftervärl-
dens fördömande och uttalar sin förvissning om att han själv går till en 
bättre tillvaro. 

Samtliga Platons skrifter finns i svensk översättning: Platon, Skrifter. Över-
sättning, förord och noter av Jan Stolpe. I–VI, 2000–2009. Textställen i 
skrifterna anges med sidnummer, avdelning (a, b, c, d, e) och ev. rad inom 
avdelningen i  en Platonedition av  Henri Estienne (Étienne; Henricus Ste-
phanus) från 1578. 

Lukas  
Lukas är enligt urgammal kristen tradition författaren till två skrifter i Nya 
testamentet, Lukasevangeliet (    ) och Apost-
lagärningarna (  ). Han anses vara identisk med den Lu-
kas som på några ställen i NT omnämns som följeslagare till Paulus på hans 
missionsresor. I Kolosserbrevet (4.14) omtalas Lukas som ”läkaren”. Om 
detta är korrekt, hade Lukas en omfattande utbildning bakom sig. Han skri-
ver en vårdad grekiska. Inledningsorden till de båda skrifterna, med deras 
hänvändelser till en namngiven adressat (Theofilos), visar att författaren var 
bekant med grekisk litterär konvention. På samma sätt börjar också grekiska 
författare, bl.a. läkare, ofta sina skrifter. 
 Evangelierna skildrar Jesus liv från födelsen till döden på korset och hans 
därpå följande återuppståndelse och himmelsfärd. Lukas återberättar till stor 
del samma stoff som de båda andra synoptiska evangelisterna Matteus och 
Markus. De första kapitlen hos Lukas (1.5–2.21 innehåller dock utförligare 
redogörelser för händelserna kring både Jesus och Johannes Döparens födel-
ser, och bland lukanskt särstoff återfinns t.ex. liknelsen om den förlorade 
sonen (15.11–32). 
 Titeln   är modellerad efter grekiska historieverk, 
t.ex.   ’Alexanders gärningar’ av Aristoteles lärjunge
Kallisthenes. Apostlagärningarna behandlar tiden från Jesus himmelsfärd till
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Paulus ankomst till Rom ca 60 e.Kr. De första kapitlen skildrar situationen i 
Jerusalem och organiserandet av den första församlingen där. Fr.o.m. kapitel 
8 träder Paulus in i handlingen och blir så småningom huvudpersonen när 
hans missionsresor utförligt skildras. En betydelsefull detalj är att författaren 
i kapitel 16 övergår från att tala om Paulus och hans följeslagare som ”de” 
till att använda ”vi” om dessa personer. Detta implicerar att det som berättas 
i de följande kapitlen i huvudsak är självupplevt av författaren. 
 

Lukas språk 
Den grekiska som Lukas skrev är nästan identisk med den som Platon och 
Xenofon använde i sina skrifter. På det grammatiska planet upptäcker man 
bara några få, små skillnader, och ordförrådet är till stora delar gemensamt.  
Xenofon hade utan svårighet kunnat förstå vad Lukas skrev, och vice versa. 
Det grekiska skriftspråket har således inte förändrats mycket under de mer 
än 300 år som skiljer Lukas från de klassiska athenska författarna. Svenskan 
– och de flesta andra språk – har förändrats mycket mer på motsvarande tid; 
en 300 år gammal svensk text är mycket mera främmande för oss än t.ex. 
Anabasis var för Lukas. 
 Grekiskan avviker i detta avseende från de flesta andra språk. Det beror 
på att en norm för korrekt, bildat skriftspråk hade tidigt etablerats, och denna 
norm höll man troget fast vid genom århundradena. Den normerande språk-
formen var Athens dialekt, attiskan. Athen blev den kulturellt dominerande 
staten i det grekiska språkområdet bl.a. genom de filosof- och retorskolor 
som grundades där under 300-talet f.Kr. Athens dialekt blev vid den tiden ett 
språk för alla greker, oberoende av vilken dialekt de talade i sina hemstäder; 
den blev    ’det gemensamma (samtals)språket’: koiné. Det 
var denna form av grekiska som lärdes ut i skolorna runt om i det romerska 
imperiet på Lukas och de övriga nytestamentliga författarnas tid.  
 Naturligtvis fanns det skillnader. Språk förändras hela tiden, lokala vari-
anter utvecklas, och enskilda författare odlar sina idiosynkrasier. Den nor-
merande koinén var ett skriftspråk, och vid sidan av den fanns en rad olika 
talspråksvarianter. Dessa har efterlämnat en del spår i de skrivna texter som 
har bevarats. Hos Lukas finns knappast ytterst lite av sådan vardagsgrekiska, 
och hos de övriga nytestamentliga författarna inte särskilt mycket mer. Det 
som trots skillnaderna utmärker det nytestamentliga språket är den attiska 
grundkaraktären. 
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 I Lukas språk, särskilt i evangeliet, finns däremot ett annat inslag som 
inte har attiskt eller ens grekiskt ursprung. Under hellenistisk tid flyttade 
många judar ut från Palestina och slog sig ner i städerna runt Medelhavet. I 
denna judiska diaspora var grekiska – inte hebreiska eller arameiska – det 
dominerande språket. Det uppstod då ett behov av att översätta Skriften från 
hebreiska till grekiska. Detta översättningsarbete började i Alexandria vid 
mitten av 200-talet f.Kr., och resultatet blev Septuaginta, den förkristna gre-
kiska översättningen av vad de kristna kallar Gamla testamentet. Översät-
tarna hade visat sin respekt för den hebreiska originaltexten genom att så 
ordagrant som möjligt överföra dess fraseologi och syntaktiska struktur till 
grekiska. Grekiskan i Septuaginta utmärks därför av en mängd hebraismer, 
ogrekiska uttryckssätt som imiterar originaltexten. 
 Septuaginta var väl känd för NT:s författare och vördades av både judar 
och kristna som en helig text. Dess språk blev därför för dem en norm vid 
sidan av den attiska koinén, och detta manifesterar sig i NT i form av ord, 
fraser och uttryckssätt som är övertagna från eller inspirerade av Septuaginta 
(hebraismer eller septuagintismer). 
 I Lukas språk kan man således identifiera tre inslag: 

(i) den attiskbaserade koinén, som är det dominerande inslaget; 
(ii) septuagintismer (mest i evangeliet); 
(iii) efterklassiskt vardagsspråk (bara några få spår hos Lukas). 

 
Nya Testamentet finns i många svenska översättningar. En som kan rekom-
menderas är Bibel 2000. 
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Ur Xenofon, Anabasis 
22.5 (31)       ,    

 ,  ,  ,  
,  ,        
 . (32)           

     .     
         

      . (33)      

                                                
(31)     : ”vid Tissafernes’ tält” (  -  ).  
  : aor. pass. av -  ’kalla’. 
 , , , ,  : ’från Boiotien, Thessalien, Arkadien, 
Sparta och Achaia’. Vid nämnande av personer från olika stater var det vanligast att ange 
personnamn och statsnamn. — Utelämnandet av konnektiva partiklar i en uppräkning 
kallas asyndeton, § 300:8. 
  -   : ’lochag’, ’underbefälhavare’ (chef för en ). 
     : h. konkret: ’vid dörrarna’. 
 
 (32)  gradskillnadens dativ, § 238:4. 
  : adverbiell ackusativ, § 230:1f. 
      : ’på ett och samma tecken’, dvs. ”på en given signal”. 
   ...  ’både ... och’. 
  : ’inne’. 
   =  : ipf. pass. av -  ’tillfångata’. 
   : aor. pass. av -  ’hugga ned’. Växlingen mellan imperfekt 
och aorist i skildringen av händelseförloppet är mycket målande; ”Obs. tempusväxlingen. 
Tanken dröjer hos dem som blev gripna, med dem som stannat utanför gjordes processen 
kort” (Svensson s. 39).  
   -   : ’ryttare’. 
   : ’driva’; h. ’rida’ (annars ofta ’marschera’). 
   : av  § 121:2. 
  -  : ’träffa på’, ’stöta på’ (med dativ). Iterativ optativ § 264:3c. 
    ...  : ”grek, vare sig han var ... eller ...” 
   = - . 
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,         

       ,     
. (34)           

        . 
(35)      ,     

,          
        

       .

(33)  -   : ’ritt’.
 : här ack. sing. neut. av rel. pron. .

 : ipf. av -  ’tvivla’, ’vara oviss om’. I  dubbelt aug-
ment, § 138:8c. 

 : h. ’ända tills’. 
 : ’från Arkadien’. 

 : ’komma’, h. ipf. 
 : pf. pass. ptc. av  ’såra’, ’genomborra’. —  ’i’. 

   : ’mage’ § 80. 
 -   : ’inälvor’ (objekt till ). 

   : ’hand’ § 78. 
 : pf. ptc. av , h. ’ske’, ’hända’. 

(34)  : ipf. av  ’springa’.
 -   : h. ’vapen’.

 : predikativt: ”allesammans <var de>”.
 : pf. pass. ptc. av -  ’förskräcka’.

 : ’genast’.
 : fut. inf. av  ’komma’.

 : h. ’(fienderna) själva’ (predikativt).

(35)  : ipf. men översätts med plkvpf.: ”som hade varit” (§ 250).
  : ’lojal mot’, ’förtrogen med’; för dativen § 236:2; för komparation § 110.

 -   : ’tolk’.
 ...  ...  : ”sade att han...”; med nom. m. inf. Om inf. efter  §

269:1a; böjning av  § 147. 
 =  av -  ’följa med’. 
 : pf. pass. ptc. av  ’rusta med bröstharnesk’ ( ). 

  : ’inemot 300’, ’uppemot 300’ (§§ 125, 241). 
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((36)    ,        
  ,     . (37)  

        
   ,     -

,           
    .     , 
  . (38) ”  ,   ,  

      ,     , 
   ,     ,  

                                                
(36)  : ’i närheten’. 
  : styr inf.: § 269:2. 
    : ”den som eventuellt var”.  
    : ’strateg över grekerna’. 
  : aor. konj. Subjekt: , dvs. de tillridande fienderepresentanterna. 
  + ackusativ: § 241:11. 
 
(37) -  : ’träda ut’ <ur kretsen av greker>, dvs. ’träda fram’. 
  : h. ’vara vaksam’, ’ta sig i akt’. 
  : ’från Orchomenos’; i Boiotien (eller Arkadien?). 
  : ’från Stymfalos’; i Arkadien. 
  : final konjunktion, här med oblik optativ (§ 264:3d, 296:2) i stället för konjunk-
tiv (aor.  av ). 
     (jfr. ovan   ) : ”nyheter om Proxenos”, ”vad som 
hade hänt P.”  var Xenofons vän. 
   ( - ) : ”var händelsevis frånvarande” (§ 276:2). 
 -  : ’skaffa proviant’ (jfr  -   ’proviantering’, av  -   
’säd’). 
  : rotaorist, § 191. 
   : ’inom hörhåll’ (jfr ). 
  : ’detta’ = ”det följande”. 
 
 (38)  ...  : ” Vad gäller K. å ena sidan ... men vad gäller P. och M. å andra sidan...” 
   : h. ’eftersom’. 
  -  : ’begå mened’, ’svära falskt’. 
  : aor. pass. av  : ”ertappades med att” eller ”var uppenbarligen” (med 
particip; § 276:2). 
   : h. ’stilleståndsavtalet’. 
  : h. ”bryta mot” (försökets ipf. § 253:1). 
    : ”har fått sitt straff”;  -   ’rätt’; ’rättvisa’; ’gottgörelse’. 
   pf. av - . 
   : h. ’eftersom’. 
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  .          
,      .” ((39)   

  ,      ”   
        ,   

   ,       
  ,        
          
         ” 

(40)     ”      
    ,      .” 

                                                                                                                                            
 -    ’anklaga, fördöma någon för något’ (§ 234:7). 
  -   : ’anslag’, ’försåt’, ’intrigerande’. 
  -   : ’heder’. 
 -    : ’avkräva någon något’ (med dubbel ackusativ, § 229:4). 
  = . 
 -  : ’eftersom ju’. 
   syftar på storkonungen. 
   : Alla perser var storkonungens slavar, alltså även hans egen bror. 
 
 (39)  : aor. av - . 
    . : ”Kleanor var den som förde ordet”. 
     ...  § 225:3d, 228:3. 
    : h. vokativ: ”och ni andra” 
    : ’skämmas inför någon’ (med ack.). 
  : koncessivt aor. ptc. av  ’svära’. 
   : soc. dat. ”som vi”, § 238:7c. 
  : fut. inf. av , här med ackusativobjekt och objektiv predikatsfyllnad: 
’hålla någon för något’. 
  : aor. ptc. av -  ’förråda’. 
  : superlativ av - . 
  : superlativ av  ’skurkaktig’, ’brottslig’ (en som är i stånd 
till vad som helst; - + ). 
      : ”just de män inför vilka”. 
  : ipf. av   ’svära’, ’ge en ed till’ (med dativ). 
   : pf. av -  (h. ’förgöra’); objekt:    . 
   : pf. av - . 
 
(40)  : syftar på ett underförstått: ”Nej, vi skäms inte, för ...” 
  : ’tidigare’. 
    + ptc. : § 276:2: ”uppenbarligen göra något”, ”bli avslöjad när man 
gör något”. 
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((41)      ”      
   ,       

        
,   ,      

          
.” (42)       

   .
2.6. (1)         
    ,     

         
     . (2)   ,   

, ,   : dativobjekt till . 
   : substantivering av uttryck med hjälp av bestämd artikel: § 224:5. 

(41)  : med ackusativ: ’mot’.
  < > : ”det är nämligen helt rätt att” (med infinitiv).

 -   : ’välgörare’.
 aor. imp. av  § 179.

 : ”båda grupper”, dvs. vänner både till er och till oss.
 : med inf.: ’försöka’ (göra något).

  sup. av  -  -  § 111:2.
 =  : aor. inf. akt. av - .

(42)   tidsack. § 230:4.
 : aor. pass. ptc. av -  (deponens).

(1)  : aor. pass. ptc. av .
 : aor. pass. ind. av - , h. ”släpas uppåt land”.

 : h. oegentlig prep. med ackusativ: ’till’ (§ 242).
 : aor. pass. ptc. av -  ’skära eller hugga av’;   är

hänseendets ackusativ (accusativus limitationis § 230:2). 
 : ’samstämmigt’, ’oomtvistat’ (jfr ). 

 : ’av erfarenhet’: ”av alla som hade en uppfattning om honom grundad på 
erfarenhet”. Konstruktionen:  är här intransitivt och konstrueras med adverb; jfr LSJ 
s.v. B.II.2.

 : (h. aoristptc. av  ’synas’, ’tyckas’) m. inf.  § 268:2.
  : nominativ med inf. § 266:2. 
 -  -  : ’skicklig i krig’, ’krigsduglig’. 

 -  : ’krigsälskande’. 
 ’extremt’. 
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 ,      ,  
  ,          

  ,  ,      
      . ((3)   

          
 ,   ,     -

. (4)           
.       ,     

   ,      -
 (5)       ,     

     ,    -

                                                                                                                                            
(2)  : h. ’så länge som’. 
 -  : ’stanna kvar’ (i Spartas armé). 
  -  -  : aor. ptc. av . 
  : ’att’ (ofta vid indirekt tal). 
  -   : ’thraker’. 
 -  : ’utverka <tillstånd>’. 
  -   :’efor’; hög spartansk ämbetsman ( - ). 
   : fut. ptc. uttrycker ofta avsikt: § 275:7. 
  -   : Chersonesos (nuv. Gallipolihalvön); beboddes av såväl greker 
som thraker.  -   : stad i Thrakien. 
 
(3) -  : ’ångra sig’;  : ’på något sätt’, ’av någon anledning’. 
    : gen. abs. utan utsatt huvudord (§ 277:3): ”när han redan var utanför 
statens gränser”. 
 -  : ’vända bort’, ’få att ge sig av’. 
  : presens historicum. 
  (ipf. av  ’ge sig iväg’)  : ”seglade iväg” (§ 276:2). 
 
(4)  : aor. pass. av  ’döma till döden’. 
  -   : ’slut’, ’mål’; ’ämbete’, ’myndighet’; h. ’de högsta ämbetsmännen’. 
   : anger (påstådd) orsak;  : ’vara olydig’. 
  -   : ’flykting’ ( ). 
  : ’på annat håll’. 
  : § 125;  -   : ’dareik’ (persiskt myntslag). 
 
(5)  -   : ’lyxliv’, ’lättsinne’. 
  : aor. med. av  ’vända’; h. ”hängav sig åt”. 
 -  : ’samla ihop’, ’trumma ihop’, ’värva’. 
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 . (6)        , 
          

,       ,   
         

            -
. (7)           

            
    ,       -

. (8)           -
   .          

                                                
    : ’plundra och härja’; militärteknisk term (objekt kan vara både det 
som stjäls, området som plundras och de som blir bestulna). 
 -  + ptc.: ’fortsätta med att’ (§ 276:1). 
  : ’till dess att’. 
  : h. ’behöva’ (med separativ genitiv § 234:10b). 
  : ’åter’; ”för att kriga igen, denna gång på hans sida”. 
 
(6)  ...   :  h. = ’föredra’. 
  : koncessivt ”fastän det hade varit möjligt för honom att” (absolut ackusativ: § 
278:1). 
  -   : ’skada’. 
  : ’leva lyxliv’. 
  : ’utstå mödor’. 
  : konsekutivt. 
 -  : ’utan fara’. 
   : komparativ av  (§ 111:2). 
  -   : ’älskare’; plurale tantum (§ 226:3), av  -  -  ’barnslig’. 
  : ’spendera’. 
 
(7)  : adverbiell dativ: ’i det avseendet’. 
  : ’farlig’;   : ’faror’. 
  -  : ’förståndig’, ’förnuftsmässig’. 
 
(8)  -  -  : ’skicklig i att leda’, ’kompetent som befälhavare’. 
   ...  : ”så mycket det nu var möjligt med hänsyn till den karaktär som 
han hade”;  -   : ’karaktär’. —  översätts inte här. 
  -  -  + inf. : ’i stånd att’. 
     : ”som vilken annan som helst”, ”han om någon”. 
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         , 
         . ((9) 

              
 ,   ,   ,    -

  . (10)        
   ,         

       ,    
          

. (11)          
            

           
     ,  ,  

   : ’planera för att’, ’bekymra sig om att’ (h. med oblik optativ i stället 
för konjunktiv eller futurum indikativ). 

 -  -  : ’nödvändig’;   : ’livsmedel’. 
 : aor. inf. av -  ’inge uppfattningen att’. 

  : ”man bör lyda någon” (§ 212). 

(9)  : ’avskyvärd’;   : ’hemsk att skåda’.
  : hänseendets dativ (§ 238:5).

   : ’skrovlig’ (böjning § 107:1).
 : ’straffa’.
 : ’kraftfullt’ (  -   ’styrka’).

 -   : ’vrede’; h. sättets dativ (§ 238:3).
 : ’ibland’.

-   ( ) : ’ångra sig’ (över något).
  : ’ibland’.

(10)  -   : ’förstånd’; h. ’avsiktligt’, ’överlagt’.
 -  : ’odisciplinerad’, ’lössläppt’.

 -   : ’nytta’, ’fördel’, ’användning’;    : ’det är något
bevänt med någon’. 

  : ’gå vakt’ (figura etymologica, § 230:1a). 
-   : ’avhålla sig från <att stjäla> något’;  är separativ genitiv. 

 : ’utan förevändningar’, ’utan undanflykter’. 
 : § 158. 

(11)  : ipf. av  ’föredra’.
 -  -  : ’ljus’, ’strålande’, ’tjusig’.

 : ’stark’, ’kraftfull’; pf. pass. ptc. av  ’stärka’.
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  ((12)          
  ,        

,            -
    . (13)       
           

         , 
  . (14)        

,           
           

       .   
   (15)        .  
      .  

                                                                                                                                            
  -  -  : ’räddande’. 
 
(12)   : ’men när’. 
  : fut. ptc. i final betydelse av  : ”för att lyda under någon annans 
befäl”. 
  -  : ’charmig’, ’behaglig’. 
  -  -  : ’rå’; om karaktärer: ’hård’. 
 -    : ’förhålla sig mot någon’. 
 
(13)  : ’följa’. 
  : pf. pass. ptc. av  ’uppställa’, ’beordra’. 
   : h. ”skulder”. 
 -  : ’tvinga’. 
 -   : ’infinna sig hos någon’; h. iterativ optativ i stället för konjunktiv med 

. 
   : ’använda något/någon’, ’behandla någon’, ’umgås med någon’. 
 
(14)  + inf. : ’börja’. 
   ...   : ”det var något stort ... som gjorde”. 
  -  : ’nyttig’, ’användbar’. 
  ...   : ”detta att vara modig” (  med adverb översätts med 
’vara/förhålla sig’ på ett visst sätt). 
  -   : ’bestraffning’. 
  -  : ’väldisciplinerad’, ’ordningsam’. 
 
(15)  är här passivt = ’styras’. 
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  (16)          
          

    . (17)    , 
            -
 ,          

          
 (18)         ,  
      ,      

    ,    . (19)   
            
    ,      

          
         . 

                                                
(16)    : Xenofons vän. 
    : Gorgias från Leontinoi på Sicilien (den berömde sofisten). 
 
(17)  : aorist som här uttrycker föregående handling: ”Men när han hade gått 
i lära hos honom” (§ 250). 
  ...   : ’vän med de främsta’ (  kan också konstrueras med geni-
tiv). —  är här kausalt.  
  : ’besegras’, ’vara underlägsen’; h. med ptc.  som anger området 
inom vilket han var underlägsen (  = ’utföra välgärningar’). 
   ...  : eufemism för krigståget. 
  : ipf. av  ’tro’, ’anse’. 
   : ’förvärva’. 
 
(18)  ...  : här samma sorts konstruktion som   (ovan 2.6.1); 
LSJ  B.II.2.   
  : ptc. i koncessiv betydelse. 
   : ’vinna/uppnå något’ (§ 234:4). 
 
(19)    : ”bra och hederligt folk”. 
  -  -  : med inf.: ’i stånd att’. 
    ...  : ”men han var varken i stånd att ... eller ...” (två negationer 
förstärker varandra om den andra är sammansatt). 
    : ’blygsel’, ’skamkänsla’, h. ’respekt’. 
   : ’skämmas inför någon’. 
   : ”han var uppenbarligen” (§ 276:2). 
 -  : ’avskys’, ’bli förhatlig’. 
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((20)            
 ,     .    

       ,    
  .       .
(21)          ,

  ,   ,   ,  
        ,  

   . (22)       
           

,          . (23)  
    ,     ,   

 .     ,   
     . (24)     

(20)  : ’räcka till’, ’vara nog’.
 : <  > ska underförstås.
 : ’välvillig’.

 -  -  : ’lättmanipulerad’ (  + -  ’handskas med’).

(21)   + ptc.: ’uppenbarligen vara’ (§ 276:2).
-  : ’åtrå’ (här, som ofta, med genitiv: § 234:4).

 : komparativ i neutrum pluralis av  (§ 111).
  : ’bestraffas’.

(22) -  : ’genomföra’, ’utverka <åt sig>’.
 av    : underförstå  som korrelat till  (§ 297:5); genitiven  beror av

 (se not till #21). 
 -  : ’kort’, ’gen’. 

-  : ’svära falskt’. 
-  : ’bedra’. 

 -  -  : ’enkel’, ’hederlig’. 
 -  : ’sann’, ’uppriktig’. 

  : dativ vid uttryck för likhet och närhet (§ 238:7c);  ’enfaldig’. 

(23)  =  : dativ vid  (§ 236:2).
 = .

-   : ’intrigera mot någon’.
-  : ’vara med’;   hör till både   och  (vil-

ket annars hade tagit dativ). 
-   : ’hånskratta åt någon’ (§ 234:7). 
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 . ((25)       -
    ,       

   . (26)      
    ,     -

 ,   ,       
     .     

  ,       
. (27)         
  .      

                                                
(24)  -   : ’ägodel’. 
  predikativt: ”att han var ensam om att veta”. 
  : inf. av  (§ 206:2). 
  : superlativ av  ’lätt’ (§ 111). 
  -  : ’obevakad’. 
 
(25)  : h. med underförstått ptc.: ”märkte att de var ...” (§ 275:13). 
  -  : ’menedare’ (som begår mened, som svär falskt). 
  : pf. pass. ptc. av  ’rusta’, ’beväpna’. 
  -  -  : ’i enlighet med gudarnas vilja’; ’from’; ’gudabestämd’. 
  : ’utöva’, ’bemöda sig om’ (jfr askes, asket). 
 
(26)  ...  : ’liksom ... på samma sätt’. 
    : ’vara stolt över något’, ’skryta över något’. 
  -   : ’gudsfruktan’. 
  : aor. med. inf. av  ’forma’, ’skapa’. 
  -   : ’lögn’. 
 -  : ’håna’, ’hånflina åt’. 
  -  : ’obildad’, ’obildbar’. 
   ...   : ”och hos dem, som han försökte stå närmast i vän-
skap”;  ’ha företräde’, ’ha främsta platsen’. 
 -  : ’försöka’, ’företa sig att’ (+ inf.). 
   = ”de närmaste/mest framstående vännerna” eller ”de vänner som redan 
tidigare hade blivit det”, dvs. ”de äldre vännerna”. 
 
(27)  ...    ...  : ”detta att få soldaterna ... för-
sökte han åstadkomma genom att ...”. 
 -   : ’begå brott tillsammans med någon’. 
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       .  
 ,    ,     

 . ((28)         , 
            

   ,    ,  -
  ,  ,      

  . (29)      
    ,    . 

          
,         

 ,     ,    
      .  

                                                
     : § 264:2b. 
  -   : ’välgärning’; objektiv predikatsfyllnad. 
 -  : h. ’räkna något till något’. —  ...   objektssats — 

 koncessivt ptc. 
 
(28)         : ”När det gäller det osynliga är det 
möjligt att sprida lögner om honom.”   (av  -  ’osynlig’, ’oklar’ 
( )) syftar på Menons karaktär som skildrats i det föregående. Dessa ”osynliga” 
tankar eller attityder sätts i motsats till   , dvs. det som alla vet om vad han 
sysslat med i sitt liv. —  ’ljuga’, ’sprida lögner’. 
   : av  § 206:2. 
   : ”är det följande”. 
  -  -  : h. ’ung’ (eg. ’som passar för årstiden’, ’lagom mogen’). 
   : ’föra befäl över någon’. 
 -     : ’utverka något av någon’. 
  -   : h. ’legosoldat’. 
  : ’finna glädje i’ (med dativ). 
  : ’mycket nära vän’ (absolut superlativ). 
   : ’älskare’ (objektiv predikatsfyllnad). 
  -  : ’skägglös’ (  -   ’skägg’). 
  : ’börja få skägg’. 
 
(29)    : absolut genitiv. 
  : här kausal konjunktion. 
  (=  )  (pf. ptc. av ) : koncessiv participfras. 
  med ack. : ’efter’. 
  : aor. pass. ptc. av  ’bestraffa’. 
  : ’leva’. 
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  (30)           . 
            
 .           
.  

 
 

    
3.1. (1)            

 ,         
     ,     
.  

 (2)            
   ,       

                                                                                                                                            
  : ’skända’, ’tortera’. 
  : ”under ett år”. 
   : anger (den tänkta) orsaken. 
 
(30)  : dualis av  (§ 132). 
  : aor. i dualis av -  (§ 211). 
 -   : ’hånskratta åt någon’ (§ 234:7). 
     : ’klandra någon med avseende på något’. 
  : ipf. i dualis av . 
  : ’båda’. 
  -   : ’födelse’. 
 
(1)    : ”Bok 3 av Kyros’ Anabasis” (  -   
’uppmarsch’; jfr. - ). 
  ...    ....  ... förklaras av      
(pf. pass. av  ’visa’). 
    : ”sedan Kyros hade dött” (§ 250). 
    : genitivus absolutus: ”och efter det att grekerna hade gett 
sig iväg ...”. 
  : h. ’fredsförhandlingar’. 
 
(2)   : plkvpf. pass. av -  ”var tillfångatagna”. 
  : av -  (deponens) ’följa med’. 
  : plkvpf. med passiv betydelse av -  ’förgöra’: ”var ned-
huggna”. 
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,       ,   
        ,   
   ,         
,      ,      

   ,        
 ,        

 ,         
,      . ((3)  -

           
,    ,        

                                                
  ...  : ”när de betänkte att” ( - ). 
  ...  : i abstrakt bemärkelse: ”befann sig i storkonungens grannskap; hade 
honom inpå knuten”. 
  ...  : ”runtom fanns”. 
  : fem. plur. av  bestämmer  men bestämmer även neutr. 
plur.  (  -   ’folk’): § 222:6. 
   (fut. av - ) : h. ”erbjuda mat till försäljning” (jfr  
’handla <på torget>’). 
 -  : med separativ genitiv och måttets ackusativ: ’befinna sig på ett avstånd av Y 
från X’. 
   : ’inte mindre (än)’; komparativ av  (§ 111). 
  -   : h. ’vägvisare’. 
  : ipf. av -  ’hålla åtskils’, ’separera’, ’avstänga’ (med separativ geni-
tiv). 
  : plkvpf. av -  ’förråda’. 
  : predikativt: ’ensamma’ (§ 225:6). 
   : plkvpf. pass. av -  ’överge’. 
  ...  : ”utan att ens ha en enda” (två negationer förstärker varandra om den 
andra är sammansatt; § 298:3). 
  : med indikativ: ’så att’. 
   : ”om de segrade” (participet står som satsförkortning i stället för kon-
ditional bisats i det futurala fallet). 
  : aor. opt. av -  ’döda’, ’slakta’. 
  : aor. pass. ptc. av  ’besegras’: ”om de besegrades”.  

 kan förklaras som en absolut genitiv; eller också är  konjunkt particip 
till , som i så fall är partitiv genitiv till . 
  : aor. pass. opt. av  ’lämna (kvar)’; i aor. pass. ’bli kvar’, dvs. ’över-
leva’. 
 
(3)   : ’vara missmodig’. 
  : partitiv genitiv till  ’smaka’ (§ 234:4). 
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  ,     ,  -
      , , , -

,     .      
.  

  (4)        ,     
    ,    

       ,  , 
   ,        

. (5)        

                                                                                                                                            
  : aor. ind. av -  ’tända’, ’göra upp (eld)’. 
    : ordagrant ”till vapnen”; h. troligen: ”till lägret”, dvs. till sovplatserna. 
  : av -  ’upphöra’, ’pausa’; h. ’vila’. 
   < > : ”där han händelsevis befann sig”. 
  -   : ’längtan’. 
  : h. ”någonsin mer”. 
  : fut. inf. av . 
  ...  : ”i en sådan sinnesstämning”; -  ’befinna sig i ett visst 
tillstånd’. 
   :  korresponderar med  i följande mening (jfr § 300:6). Den emfatiska 
partikeln  ger ett visst eftertryck åt korresponsionen, som markerar övergången från 
den till synes hopplösa situationen till den ljusning som Xenofons ingripande medförde. 
 
(4)    : Här införs Xenofon för första gången i berättelsen, och han blir huvud-
person i det följande.  
  ...  : ”som varken hade följt med i egenskap av...” (§ 250). 
   : ipf. ind. av - . 
   : övergång till självständig sats: ”utan det var P. som hade ...”. 
 -  : ”låta skicka efter”. 
  : h. ’gästvän’. 
  : ipf. av -  (deponens) ’lova’ (med fut. inf.; § 269:1c). 
   (för formen se ) : oblik optativ som uttrycker detsamma som  

 skulle göra efter huvudsats i presens: ”om <Xenofon> skulle komma (futurala fal-
let) så lovade Proxenos att göra honom till vän med Kyros.” 
         : ”som <Proxenos> själv sade att 
han ansåg viktigare för honom själv än sitt eget fädernesland”;  ’själv’ (§ 225:6); 

 § 111;   komparativ genitiv (§ 233:5). 
 
(5)  : aor. ptc. av -  ’läsa’. 
  : h. ’rådfråga’ (med dativ); presens historicum. 
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     .      
        ,     

      , -
           

. ((6)            
            

 .         .  
  ,     . (7)     

            
,          -

                                                
 -   : ’misstänka att’, ’frukta att’ (§ 263:3c) med konjunktiv eller, som här, 
med oblik optativ efter huvudsats i förfluten tid (§ 264:3c). 
  : h. adverbiellt ”i något avseende”. 
  med genitiv : ”från statens sida”, ”enligt statens sätt att se”. 
   : ”det skulle se misstänkt ut” (med infinitiv). 
     ...  : ”eftersom man ansåg att Kyros ivrigt hade 
krigat på spartanernas sida mot Athen” (  är aor. inf.). Misstanken var be-
fogad, eftersom Kyros hade understött Sparta mycket effektivt under det peloponnesiska 
kriget. 
  : presens historicum. 
    : ”om färden” (dvs. om han överhuvudtaget borde ge sig av). 
 
(6)  : aor. av -  ’fråga’ (’någon om råd’:   eller   ). 
Det mediala  fungerar som aorist till det aktiva  (§ 183). 
  : interrogativt; § 122:1. 
  ...  ...  : § 272:4. 
 ,  : superlativer av adverben  och  (superlativ bildas av mot-
svarande adjektivs superlativ i neutr. plur.: § 115). 
   : ’lyckas’, ’ha framgång’. 
  : aor. opt. pass. av  ’rädda’. 
  : aor. II ind. av -  ’ge orakelsvar’, h. ”svara”. 
   : ’det var nödvändigt att’ + inf. 
      : ”de gudar, som han skulle offra till” (=    ). 
Ett exempel på omvänd relativattraktion; § 297:8. 
 
(7)  : ipf. av  ’beskylla’, ’klandra’;  ... ”eftersom han hade ...”. 
  : ipf. (som bör översättas med plkvpf.; § 250) av . 
  ...  : ’huruvida ... eller’. 
  : komparativ i neutrum av  (§ 111): ’fördelaktigare’. 
   : aor. ptc. av . 
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  .” (8)          

 ,        -
     ,   . (9) -

         ,  
      ,   . (10) 

      .  
           

           
                                                                                                                                            
   : ”att han borde ge sig iväg” (ordagrant: ”att det var börande färdas”); 

 är verbaladjektiv av  i passiv betydelse med innebörden av nödvändighet eller 
tillbörlighet (§ 212:5). 
     ”men när du nu ändå frågade på det viset”;  är medial 
aoristform till . 
  ...  : ’det ... som’. 
  + inf. : ”man måste göra” (§ 157). 
  : aor. ptc. med. nom. sing. mask. av  (§ 259:1d). 
     : i stället för det väntade      : omvänd 
relativ attraktion § 297:8; jfr § 297:7.  
 
(8)  : ipf. av -  ’avsegla’. 
 -  : h. ’träffa på’. 
     : ”ge sig iväg på resan uppåt (dvs. inåt land)”. 
  : aor. pass. av -  ’introducera’, ’presentera för’ (med dativ). 
 
(9)  : pres. ptc. (absolut genitiv) av -  ’vara ivrig’. 
  ( - - )   : ”var också ivrig att X. skulle 
stanna” ( . och .: paronomasi). 
   : ’så fort som’ (  inleder futural sats). 
  : aor. konj. akt. av  ’upphöra’. 
  : ”skulle han skicka iväg, dvs. hem”; tempus i indirekt tal överensstämmer 
med det direkta talets tempus (§ 283). 
 
(10)  ...     : nominativ med infinitiv: ”fälttåget påstods vara på 
väg mot”. 
  -   : ’pisidier’, invånare i Pisidien (område i Mindre Asien norr om 
Pamfylien.  
     : ”förd bakom ljuset, <men> inte av Proxenos”; aor. 
ptc. pass. av -  ’bedra’, ’grundlura’. 
  : plkvpf. av  § 206:2 (perfektverb med ren presensbetydelse); subjekt är 
Proxenos: ”P. kände nämligen inte till ...”. 
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     ,      
     .        

           
  . ((11)    ,       
        .   

       ,   
  . (12)    ,    

   ,           
     ,        

  ,      ,     
                                                                                                                                            
  -   : ’kung’, här om den persiske storkonungen (utan bestämd artikel). 
  -   : ’marsch’, h. ’krigståg’. 
  ...  : dubbla negationer förstärker varandra om den andra är sammansatt; § 
298:3. 
  : oegentlig preposition med genitiv: ’utom’ (§ 242). 
  + inf. : ’tyckas vara’, ’synas vara’. 
 ,  : koncessivt: ”fastän de var rädda och ovilliga”. 
   : ’skamkänsla inför någon’ (h. m. genitiv). 
  : aor. av -  ’följa med’. 
    : ’en’, ’ett’ (räkneord: § 125). 
 
(11)     : ”i det här missmodiga och villrådiga läget”. 
     : ”när han väl fick litet sömn”;  partitiv genitiv,  
aor. ptc. av  ’få på sin lott’. 
    (§ 73:8) : ’dröm’;   ”drömma en dröm”. 
   ...  ...  : ”det tycktes honom som om” med nominativ 
med infinitiv; § 266. 
   : absolut genitiv: ”under ett åskväder”. 
  -   : ’blixt’. 
  : aor. inf. av . 
  -  -  : ’fäderne-’, ’faderns’. 
  (   : § 104) : predikativt: ”i sin helhet”, ”helt och hållet” (§ 225 om 
predikativ och attributiv ställning). 
 
(12)  -  : ’synnerligen förskräckt’. 
  : aor. pass. av -  ’väcka’. 
   ...   : ’å ena sidan ... å andra sidan’. 
     : ljus.  
  bestämning till . 
  ...    : (med oblik optativ i stället för konjunktiv) ”han fruktade 
att han inte skulle kunna” (§ 286; 298:4). 
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    ,      
. ((13)           
      .   .  

           
         .   

  ,         
,        

(14)       , 
     .      

                                                
  pres. opt. pass. av  ’hindra’. 
   : från alla håll. 
 
(13)   ...  : ”vad det vill säga att han ...”. 
   : ’drömma en dröm’. 
  : ’det är möjligt att’ (med inf.). 
  : ’betrakta’, ’iaktta’, ”se med egna ögon”. 
  : aor. ptc. gen. pl. av -  ’inträffa’, ’ske’. 
  + ackusativ : ’efter’. 
  -   : h. ’infall’. 
 -  =  ’ligga’. 
  : ’(det är) troligt/rimligt att’ (med infinitiv). 
  : fut. inf. av  ’komma’. 
   : ’i någons våld’. 
     : ”vad hindrar att vi ... ?”; § 286. 
  : ptc. av aoristen -  (till presens - ) ’erfara’, ’genomleva’ 
(oftast i positiv betydelse, men inte här). 
  ...  : anafor. 
  :  aor. av  ’lida’, ’utstå’. 
  : ’utsättas för kränkning’. 
  : aor. inf. av - . 
 
(14)  : ’för att’ (objektsats vid ”tillse” med futurum indikativ: § 285:2). 
  : fut. av  ’försvara sig’. 
   med inf. : ”som om det hade varit fritt fram att” (absolut ackusativ: § 
278:1). 
   : ’ta det lugnt’;  -   ’lugn’, ’frid’. 
         : Här sammansmälter två 
frågor,”Skall jag vänta på att någon strateg – och från vilken stadsstat? – kommer att ta 
hand om detta?”;  ’av vilket slag’;  deliberativ konjunktiv;  fut. 
inf. av . 
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       ,   
   . ((15)      

   . 
 
  

                                                
  -   : ’ålder’, ’levnadsålder’. 
  : aor. konj. (deliberativ) av -  invänta: ”Vilken ålder skall jag vänta 
på att uppnå <innan jag själv griper in>?” 
  : fut. ind. av  (§ 171). 
  : aor. konj. av -  ’förråda’ (bisats i futurala fallet). 
 
(15) -  : ’stiga upp’. 
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Ur Platon, Sokrates försvarstal 
(117a)   ,   ,     

,            
   .       

 .         -

                                                
(17a) Förslag till indelning vid läsning av texten: 
   ,  
     ,  
           ,  

   
      

        
           

  .  
    

    (   )  
         .  

      
   ,  

       
         

     
                . 
 
  : § 121:2 
  : pf. akt. av  ’lida’, ’erfara’, ’uppleva’. 
     :  med genitiv som uttryck för agent;  funge-
rar här som passivum: ”påverkas” (§ 258) 
   : ’åtminstone’, ’för min del’. 
  < > : ”nästan” (absolut inf. liksom nedan; § 270:3). 
 -   : ’glömma ngn/ngt’ (§ 234:4). 
  : ’trovärdigt’, ’övertygande’. 
    : ”så att säga” (§ 270:3) 
   : pf. akt. av . 
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,        ((b)     
    .  

******* 

(18a)      ,   , 
         , 

       (b) .    
           

 ,        ,  
      ,  ,   

         
   ,      ,   

           

                                                                                                                                            
  ...   : relativattraktion (§ 297:7) =  < >  . 
   syftar tillbaka på : ”en sak ... [nämligen] detta, att ...”. 
  + inf. : ’det är nödvändigt att’; ”ni måste” (§ 157, § 268). 
  : ’ta sig i akt’. 
  ...  : -sats med konjunktiv efter verb med betydelsen ’akta sig’: § 
263:3c. 
 
 (17b)  -  -  : ’förskräcklig’; h. ’smart’, ’skicklig’. 
  : se    § 104:2. 
 
(18a)   + inf. : ”jag har rätt att”; personlig konstruktion: § 268:2. 
  : genitiv vid rättegångsverb som är sammansatta med -: § 234:7 
  -  : ’lögnaktig’, § 106. 
 
(18b)  ...  dels ... dels. 
   : tidsackusativ ”under många år”. 
  med koncessiv participkonstruktion : ”fastän” (§ 275:8). 
  =   . 
  : partitiv genitiv t.  . 
   : ”ända från barndomen”. 
 -  : ’överta’, h. ”lägga beslag på”. 
 ,  : försökets ipf. (ipf. de conatu) § 253:1c. 
  -  -  : h. nedsättande: ’smart’, ’slug’. 
  ...   : ”som grubblar över himmelska ting”.   är en 
sorts ackusaktivobjekt till . Ackusativobjekt är normalt konstruerade med 
verb, och substantiv har normalt genitiver som bestämning, men i undantagsfall kan ett 
substantiv, som är avlett av ett verb, konstrueras med en ackusativ eller en dativ, om ver-
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  ((c) . ,   ,    
,         

      .    
       ,     

          ,  
    ,    -

 .    ,      
    ,      .  

 (20d)           
      .  .     

                                                                                                                                            
bet har den konstruktionen.  -   ’grubblare’, ’som funderar över’ är avlett 
av verbet  ’grubbla på’, ’fundera över’. 
  : pf. ptc. av -  ’utforska’. 
      : ”göra svart till vitt”, eg. ’göra det svagare argumentet 
till det starkare’ (§ 111). 
 
(18c)  ...      : ”det är dessa som är mina hemskt 
skickliga anklagare” (objektiv genitiv). 
  -   : ’rykte’. 
 -  : ’sprida ut’. 
  + ack. m. inf. : ’anse’. 
  : ’inte ens’ eller ’inte heller’. 
   : ’tro på gudarna’. 
  : ’vidare’, ’dessutom’ (vid anförande av nytt argument i resonemanget). 
      : ”då ni rimligen var som mest lättrogna” (obs. inte 
irrealis utan potentialis eller iterativ, § 262:2). 
  : ’fullständigt’. 
  -  -  : ’ensam’, ’övergiven’;  < > : rättegång där en part är 
frånvarande; ”anklagade <mig> i min frånvaro” (§ 234:7). 
   : absolut genitiv: ”utan att någon kom till mitt försvar” eller 
”utan att det fanns någon svarandepart närvarande”. 
  -  : ’absurd’, ’orimlig’ (h. superlativ; § 109). 
  ...   : ”det är inte ens möjligt att ...”. 
 
(18d)  : nämligen Aristofanes (Molnen). 
 (20d) -  : ’visa’, ’påvisa’. 
  : ’skapa’, ’orsaka’, ’åstadkomma’. 
    : eg. ’namn och förtal’ (hendiadys), ”öknamn” (av att vara sofist). 
  : ’kanske’. 
  : fut. ind. av  (h. med personligt subjekt). 
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     ,     .  
,   ,           

.           
     . ((e)    ,   

,        ,     
      ,       

    .  ,   ,  , 
               
,       .   ,   

                                                
  : ’skämta’. 
  : § 206:2 ( ). 
   : fut. ind. av . 
     : ”uteslutande på grund av” (eg. ’genom inget annat än’). 
  : pf. av . 
  -  -  : ’mänsklig’, ’som rör människor’ (dubbeltydigt). 
   : ’i själva verket’ (§ 238:3). 
  + inf. : (vardagl., från ursprungsbet. ’det är fara värt att’) ”det är nog så 
att”. 
  <  >   : hänseendets ack., § 230:2. 
 
(20e)  : ’kanske’. 
  ...  : (§ 156) modus potentialis § 264:2b. 
  ...   : ’större än’, ’som går utöver’ eller ’för stor för’ (ironiskt i båda fal-
len; § 244:5). 
     : ’jag vet inte vad jag skall säga’; ”jag begriper ingenting av det” 
(dvs. antingen besitter de där andra övermänsklig visdom, eller också övergår den i alla 
fall Sokrates’ förstånd). —  : deliberativ konj. i bisats § 263:3a. 
   : ’i avsikt att förtala’. 
  : ’väsnas’; h. aor. konj. (prohibitiv). 
  : ’inte ens’ (  i stället för  eftersom det står med konjunktiv). 
  + konj. : h. i futurfallet (§ 290:5). 
  : ”i något avseende”, ”på något sätt”. 
   : ”ta till stora ord”. 
    : ”det <påstående> som jag kommer att framföra”; relativsats som funge-
rar som konditionalsats till huvudsatsen i futurum;  står i pres. konj. eftersom bisat-
sen uttrycker detsamma som en konditional bistats i futurfallet.  § 261, relativsats § 
297:13b; konditional satsfogning § 290:5. 
  -  : ’trovärdig’, ’som förtjänar tilltro’. 
   : ”sagesmannen”. 
  : fut. av -  ’åberopa’ (jfr  ’anafor’). 
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    ,        
.    . ((21a)       

             
  .      ,     

.          
 – ,  ,  ,   –    

    .       . 
        ,  

                                                                                                                                            
    < >  : ’vittne på min vishet’ (objektiv gen.);  -

  vittne. 
  (samt  nedan) : § 124 s. 81. 
  -   : Chairefon, god vän och anhängare till Sokrates. 
  : (§ 206:2) känna till, ”ni vet ju hurdan han var” (Ch. hade avlidit före rätte-
gången). 
  : här ’ju’, ’väl’, ’på något sätt’. 
 
(21a)  -   : ’kamrat’, ’god vän’. 
   : ’från ungdomen’ (jfr   ovan 18b). 
  -   : ’massa’, ’majoritet’; h. (som ofta) ”demokraterna”. 
 -   : ’gå i landsflykt tillsammans med någon’ (under De trettio oligar-
kerna 404 f.Kr.). —   : figura etymologica § 230:1a. 
 -  : ’återvända’ (från landsflykten). 
  -  -  : ’intensiv’; ’manisk’. 
  : ’ge sig i kast med’; här iterativ optativ i stället för konjunktiv med : § 
264:3c. 
  : ’uthärda’; ’våga’; ’ha djärvheten att’. 
  : ’fråga ett orakel’. 
  : se . 
  : §§ 116:1, 233:5. 
 - , aor.  : ’avge orakelsvar’, ’svara’. 
    : I klassisk grekiska står normalt  som negation vid en 
infinitiv efter ett sägeverb, men språkbruket är inte konsekvent, och  blir med tiden den 
normala negationen vid infinitiver (jfr § 298:2b). Här kan valet av  som negation 
antyda att det är ett påstående av någon annan än den talande som återges och att den 
talande (Sokrates) inte garanterar att påståendet överensstämmer med ett verkligt förhål-
lande.  
  : postposition;   =  . 
   : dvs. Chairefons bror. 
  :  med epideiktiskt  (S. pekar på honom); jfr.  nedan (§ 120:3). 
  : ’intyga som vittne’, ’vittna om’. 
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 . ((b)        
       .     

  ”     ,      
             

            
 .”           
      .     

  , (c)        
     ”    ,    

.”    –     ,  
    –       ,   

,   ,        
        ,    

                                                
  : ’sluta’; ’dö’ (h. pf.). 
 
(21b)       : ”analysera då varför jag säger detta”; 

 ’kritiskt undersöka’.  
  : h. ”förklara steg för steg”. 
  : ’varifrån’. 
  : dvs. orakelsvaret. 
 -  : ’tänka i sitt stilla sinne’, ’fundera’. 
  : ’tala i gåtor’, ’antyda’ (  -   ’gåta’). 
 ,  (= ) : adverbiell innehållsack. § 230. 
 -   : ’veta med sig’. 
  : ’påstå’. 
  : ’i alla fall’; ”så mycket vet jag”. 
  -   : ’<gudomlig> rätt’. 
  : ipf. av  ’vara villrådig över’, h. med indirekt frågesats. —   

 : om tempus se § 283:3, § 288. 
   : ’med stor svårighet’, ’mycket mödosamt’. 
  -   : ’undersökning’ (med objektiv genitiv). 
   : h. ”börja ägna sig åt”. 
 
(21c)    : ’där om någonstans’. 
  ...  ...  : fut. ptc. i final betydelse;  ’vederlägga’, ’motbe-
visa’; -  ”kunna visa”. 
 -  : ’granska’, ’undersöka’. 
   ...  : h. ungefär ”av vilken ... jag fick följande intryck” (jfr. 17a). 
   : nom. m. inf. när subjektet i den överordnade satsen är detsamma som i 
infinitivfrasen; § 266:2a. 
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        ,   . 
((d)           

      ”      
         

 ,        ,  , 
   ,        , 

 ,  ,       .” 
          (e) 

   ,       
. 

      ,  ,    
,  ,         

   –  ,     ,  

                                                                                                                                            
     : ’bland många andra människor även’ (dat. pga. 

). 
  : ipf. av  + inf. ’försöka’. 
  : pres. opt. av /  ’tro’ (B.-J. Ordl. II nr 460). 
 
(21d)  : ’hädanefter’, ”på grund av detta”. 
 -   : ’bli avskydd av någon’; ’bli förhatlig i någons ögon’. 
 -  : ’vara närvarande’. 
  : -  § 158. 
   : ”för mig själv”, till . 
  : inleder här direkt anföring (  recitativum § 283:4). 
  ...  (  § 206:2) :  ’vara i fara’, får tillsammans med 
inf. ofta bet. från ’det är fara värt att’ > ’det är nog så att’. 
   : dubbla negationer förstärker varandra när den andra är sammansatt 
(§ 298:3). 
  ,   ...  : ”i något litet, nämligen just detta ... att” (§ 238:5). 
  : ipf. av  (§ 158). 
  : komp. med  ”än han”.  
 
(21e)   : =    (§ 225:3c). 
  : ’i tur och ordning’ <till den ene efter den andre>. 
  : ’plåga’, ’åsamka smärta’. 
  : ptc. av  ’frukta’ (§ 206:3). 
    : ’värdera högst’ (jfr    ’värdera högt’). 
  : verbaladjektiv av  med dativus agentis  (§ 236:6). 
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   ((22a)  .    ,   
 –       –      
          
      ,    

       .  
            

      .      
            

 , (b)       
  .        

                                                                                                                                            
      : ”undersöka vad oraklet menar” (proleps =   

  ; bisatsens subjekt dras fram till att bli ett objekt i huvudsatsen, jfr § 
229:5). 
  -   : ’orakel’, ’orakelsvar’. 
 
 (22a)    : ”vid hunden”;  är en affirmativ partikel som står i eder. Det man 
svär vid uttrycks med en ackusativ. Jfr bruket av ackusativ vid verb som betyder ’svära’ 
(§ 229:2).  
   : troligen starkare än det vardagliga ’till er’: ”inför er”. 
   : ’i sanning’; partikelkombination vid verb som betyder svära (§ 269:1c). 
  : ’vara ansedd’, ’åtnjuta gott rykte’. 
   ...     : ”tycktes mig, när jag gjorde mina undersök-
ningar i enlighet med guden<s vilja>”. 
  -   : ’i avsaknad av något’ (med separativ genitiv § 233:3). 
   : koncessivt ”fast de hade lägre anseende”;  -  -  
’dålig’, ’oduglig’, ”låg”. 
  -  : ’bra’, ’duglig’. 
     : ”i fråga om att ha gott förstånd”. 
  -   : ’kringirrande’ (jfr  -   ’luffare’;   ’plane-
ter’); S. liknar sig själv vid Theseus, Jason och andra kringvandrande sagohjältar! 
   : här liknar S. sig själv vid Herakles. 
  ...  : optativ i stället för konjunktiv i finalsats i förfluten tid (§ 296:2): ”den 
rundvandring som jag genomförde, för att orakelsvaret skulle ...”. 
  : etisk dativ. 
  : emfatiskt, ”absolut”. 
  -   : ’dithyramb’, körlyrisk hyllningssång (ofta till Dionysos). 
 
(22b)   : ”på bar gärning” (    ’tjuv’). 
 -  (fut. ) : ’ertappa’. 
  -  : ’okunnig’. 
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   ,     , 
      .    ,  

,    .       
         . 

         ,     
((c)  ,         

          ,   
  .         -
,           

  ,   .       
     .  

                                                                                                                                            
 -  : ’referera till’, ’hänvisa till’ (h. troligen inte konkret: ”visa upp för 
dem”). 
  : ’noggrant utarbeta’; (h. pf. inf. pass.). 
   : iterativ, liksom   längre ned (§ 290:6; § 261a och 262:2); -

 utfråga, förhöra. 
   : ”vad de betydde”. 
  : ’som måste sägas’. 
    : ’närapå’; ”för att använda det ordet”. Absolut infinitiv: § 270:3. 
  < > : ’nästan’. Separativ genitiv (§ 234:10b) med underförstådd absolut 
infinitiv. 
   : ’de närvarande’ (åhörarna). 
     : ”även när det gällde poeterna”. 
   : ”på kort tid”. 
  ...   : modal/instrumentala dativer. 
  : § 148. 
 
(22c) -  : ’vara gudainspirerad’ (  + ). 
  -   : ’siare’ (ofta teckentydare). 
  -   : ’orakelpräst’. 
   : ”även dessa”. 
    : ’många sköna ting’ (  används alltså i grekiskan inte för att 
skilja mellan två grupper utan står mellan kvantitets- och kvalitetsadjektiv). 
  : § 206:2. 
  + ptc. : ’uppenbarligen vara’; § 276:2. 
  ...  : ’befinna sig i ett tillstånd’;  pf. ptc. 
  (av ) ...  ...  : ”jag märkte att de trodde”; genitiv 
(§ 234:4) och ptc. (§ 275:13) vid förnimmelseverb. 
 -  : ’vara överlägsen’. 
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         ((d)   
   ,         

 .     ,     
      . ,   , 

            
 –          

     –      
    (e)      

        ,    
       ,     

 .          
  .  

     ,   , (23a)   
       ,  

                                                
  : ”slutligen” (§ 275:12d). 
  -   : ’hantverkare’ (Anytos var garvare). 
 
(22d) ,  : § 206:2. 
   : ’bedra sig i något’; ’bli lurad på något’. 
  : hänseendets dativ. 
  -   : ’fel’, ’missgrepp’; ’misstag’. 
  : h. ’hantverkare’ (äv. ’skapare’; eg. ’en som arbetar för folket’). 
   ...  : ”genom att de utövade”. 
  : ’göra anspråk på’, ’anse sig värdig’. 
    : adverbiell ackusativ ”även med avseende på annat, <nämligen> 
det viktigaste”. 
  -   : ’misstag’ (eg. ’falsk ton’,  + ). 
    : dvs. den kunnighet/skicklighet som de faktiskt hade. 
 -  : ’dölja’, ’överskugga’. 
   konsekutiv konjunktion, här med infinitiver (§ 295:2). 
 
(22e)  ...  : ”om jag antingen ... eller”.  
  : ’mottaga’, ’acceptera’, h. ”föredra”. 
     =     : ”att ha det som jag har det”. 
  : ’gagna’. 
  -   : ’granskning’, ’undersökning’. 
     : superlativer som betecknar högsta möjliga grad (§ 
245:4). 
 
 (23a)  : se 22e.  
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    ,    ,  
            

  .   ,  ,      
,       ,     

     .      
,   ((b)   ,   -

,   ‹ ›   ”  ,  ,  
,           

 .”            
              

   ,        .  
            

     ,   (c)     
   .        – 

                                                
  : ’varenda gång’. 
  ...  : ”i just det avseendet, som”. 
 -  : ’överbevisa’ (h. i aorist konjunktiv i iterativa fallet). 
   ; adverbiell ack.: ”men däri” (§ 230). 
  + inf. : ”det är nog så att” (som 20d ovan). 
  -  -  ; ’värd’ (med prisets gen., § 232:7). 
  : ”ja, till och med”. 
 -   : ’använda någonting’. 
 
(23b)  -   : ’mönster’, ’modell’; ’exempel’;  är objektiv 
predikatsfyllnad. 
  : pf. av . 
   : ”när det gäller/kommer an på vishet”. 
  : ’stadsbo’, dvs. athenare (  -   ’stad’). 
  =   : ’närhelst’ (§ 290:6). 
   : ’hjälpa någon’. 
  : medium av -  ’visa’, ’påvisa’. 
  -   : ’sysselsättning’. 
      ...    : ”varken något nämnvärt i stadens tjänst 
eller av mina egna göromål”. 
  ...  : ”ledig tid till att utföra något”. 
 
(23c)  -   : ’fattigdom’. 
  : ”jättestor” (jfr § 125, § 131:1). 
  -   : ’tjänst<göring>’. 
   : ’dessutom’. 
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   ,    – ,  
   ,     -

,        
      ,     

.        ,  
, ((d)          

       ”     ” 
     .     ,  

      ,  ”  
    ”  ”   ”  ”    

 .”        ,  -
    ,   . 

  

                                                                                                                                            
 -  : ’följa med’, ’ledsaga’. 
  : possessiv dativ, § 236:5. 
   : ”glädjer sig över att höra” (§ 276:3). 
  : ’härma’. 
 -  + inf. : ’företa sig att’, ’försöka’. 
   : ’riklig tillgång på något’. 
 
(23d)  -  -  ’befläckad’, ’usel’. 
 -  : ’förstöra’; ’korrumpera’; ’fördärva’. 
      : interrogativt : ”genom att göra vad och lära ut vad?”. 
   : ’vara okunnig’, h. ”stå svarslös”. 
  -  : ’nära till hands’. 
 -  + inf. : ’låtsas’. 
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Ur Nya Testamentet 

  /Lukasevangeliet  
2.1-21 Jesu födelse  
2.1.           

    . 2.   
     . 3.   
 ,     . 4.    
            
   ,         

                                                
KG: Förkortningen KG (=klassisk grekiska) markerar en form som är vanligare i klassisk 
(i synnerhet attisk) prosa än i nytestamentlig koiné. 
 
(1)         är ett exempel på hur Septu-
aginta har påverkat den nytestamentliga grekiskan. Septuagintas grekiska är påverkad av 
hebreiskan och återger ofta ordagrant hebreiska uttryckssätt. Ett nytt avsnitt i en berät-
telse inleds ofta med frasen   eller   plus ett tidsuttryck (h.   

 ). Därefter följer ett nytt huvudverb (h. ), ibland föregånget av 
ett . Den inledande frasen med  fungerar i praktiken inte som en självständig 
huvudsats utan enbart som en tidsbestämning till det som omtalas i meningen. Jfr 

          i v. 6. 
  -   : ’beslut’; ’påbud’, ’befallning’. Jfr.  . 
   : Icke-grekiska egennamn ställer ofta till besvär när de ska 
infogas i en grekisk text och anpassas till grekisk stavning och morfologi (§ 97). Här har 
de latinska namnen Caesar Augustus och Quirinius (v. 2) anpassats och böjs med gre-
kiska kasusändelser. , , ,  och  (vv. 4–5) är däre-
mot oböjda. Ibland förses sådana namn med artikel, så att deras kasusfunktion framgår. 
 -  : ’registrera’, ’föra in i rullor’; infinitiv efter befallningsfras (  

) § 269:2, 269:3. 
  -   : ’<den bebodda> världen’ (  ’bo’, ’bebo’). 
(2)  : ”detta”: Subjektets genus rättar sig efter predikatfyllnadens (§ 222:2). 
  : ’styra’, ’regera’; absolut genitiv. 
(3)  : final infinitiv vid rörelseverb (§ 270:1). 
(4)  : syftar på bestämt korrelat (= KG ); jfr. § 121:2. 
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, 55.      ,  
. 6.            
 , 7.         -

      ,      
  .  

 8.           
       . 9.   
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          , 11. 
            

12.     ,     

                                                                                                                                            
 ’ , ,  : hebreiska namn som pga påverkan från Septuaginta är 
oböjliga, liksom  i v. 5 och  i v. 15 (§ 11). 
     : ”på grund av att han var”. Artikelförsedda infinitiver, ofta för-
sedda med preposition, är vanliga i nytestamentlig grekiska (§ 271:2). Jfr v. 6    

 . 
  -   : ’familj’; ’folk’. 
(5)  : ’bli förlovad’. 
  -  : ’gravid’. 
  (aor. ) : ’föda’. 
(7)  -  : ’förstfödd’. 
  : ’linda in’, ’vira in i lindor’ (  -   ’linda’, ’tygband’). 
 -  : h. ’lägga (i säng)’. 
  -   : ’krubba’. 
  -   : ’rum’; ’gästrum’; ’värdshus’ ( -  ’få husrum’). 
(8)  -   : ’herde’. 
  : ’vistas utomhus’. 
  (= KG ; § 47)  : figura etymologica: § 230:1a. 
  -   : ’hjord’, ’flock’. 
  -   : h. ’härlighet’. 
 -  : ’kringstråla’. 
  ; eg. aor. imperativ medium av , = KG ; fungerar i NT som en emfatisk 
partikel (nästan som en interjektion): ”Se!”  
   : figura etymologica även här: § 230:1a. 
(10)  -   : ’glädje’. 
  -  (= KG  - )  : ’folk’. 
(11)  : aor. pass. av . 
  = KG . 
(12)  -   : ’spädbarn’. 
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 16.            

       17.      
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 19.         -

    . 20.      
            

 . 21.        , 
     ,        

    .  

                                                
(13)  : ’plötsligt’. 
  -   : ’skara’, ’mängd’. 
  -  : ’himmelsk’; här adjektiv med två slut. 
  : ’prisa’. 
  ...  ...   : Constructio ad sensum: huvudordet är sin-
gularis men de attributiva participen står i pluralis (§ 221:2a, 223:2). 
(14)  -   : ’god vilja’ eller ’önskan’, ’val’.  är kvalitativ genitiv (§ 
232:6). Vad frasen egentligen betyder har diskuterats. 
(15)  : ’tala’. 
  : oegentlig preposition (§ 242) med tidsbetydelse: ’ända till’. 
  -   : ’ord’; ’uttalande’; ’omtalad händelse’. 
  : ’bekantgöra’. 
(16)  : ’skynda’, ’ila’. 
  (= KG ; § 138:3) : aorist av - . 
(19) -  : ’bevara’. 
 -  : h. ’tänka över’ eller ’lägga’. 
(20) -  : ’återvända’. 
  : attraktion av relativ (i stället för  eller  ), § 297:7. 
  : aor. ind. pass. av .  
(21) -  : ’omskära’; infinitivfrasen   (aor. inf. akt.) bestämmer 

, ett exempel på den fria och inte alltid lättdefinierade användningen av genitiver 
som bestämning till substantiv (§ 232:1); jfr v. 6     . 
  : aor. pass. av ;   accusativus limitationis, § 230:2. 
 -  : h. ’bli havande med’. 
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Matteusevangeliet  
6.9.     

     , 
   , 

10.    , 
   ,      . 

11.         
12.      , 

       
13.      ,      

. 
                                                
 
(9)  : pres. imp. av -  ’be’. 
    : ”du som är i”; jfr § 228:3. 
  : aor. imp. pass. av  ’helga’, ’göra helig’. 
(10)  (av  = KG  av ) : aor. imp. av . 
  -   : ’kungarike’, ’kungadöme’ (jfr   ’palats’ och   
’drottning’). 
  : aor. pass. imp. av  (= KG ). 
  -   : ’vilja’ ( ). 
(11)      : ”vårt bröd för dagen som kommer” (Bibel 2000). 
Ordet  är ett  , dvs. ordet finns belagt bara här och i senare citat 
av och diskussioner kring detta bibelställe. Troligen är det bildat utifrån frasen   

 ’den följande dagen’ (  ptc. av - , § 158). En alternativ tolkning är 
att det är en oregelmässig bildning på prepositionsfrasen   ’för existens’, ”till 
gagn för vår existens”, vilket ger översättningen ”livsnödvändig”. 
  : aorist imperativ av  (§ 188). 
  (= KG ) idag. 
(12)  : aor. imp., och , -aor. ind. (= KG ) av -  ’avskriva’, 
’förlåta’ (§ 187). 
  -   : ’skuld’. 
  -   : ’skuldsatt’, ’gäldenär’. 
(13)  : aor. konj. (prohibitiv) av - , aor.  (om attisk re-
duplikation se § 139:6). 
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  -   : ’prövning’ ( ). 
  : aor. imp. av , aor.  ’rädda’, ’bevara’. 
  -  -  : ’ond’. 
(14)  -   : ’fel’, ’missgärning’, ’synd’ ( - ). 
(15)  -  : ’himmelsk’. 
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 /Apostlagärningarna  
17.15-34 Paulus besöker Athen  
117.15.        ,  -

            
  .  

 16.        ,  
         . 17. 

           
         . 18. 

         , 
  , ”       ”  , 

”     ”      
 . 19.       

                                                
(15) -  (= KG - ) : h. ’följa med’, ’ledsaga’ (äv. ’utnämna’, ’utse 
till’). 
  : oegentlig prep. m. gen. (§ 242) ’ända till’, ’till’. 
  -   : ’befallning’. 
  (= KG ) : se ( -)  § 158. 
(16) -  : ’vänta på’; absolut genitiv används friare i koiné än i KG. 
 -  : ’uppröras’, ’vredgas’. 
  : ’betrakta’.  
  -  : ’full av gudabilder’ (  +  -   ’bild’, ’avbildning’). 
(17)  : ’dyrka’ (h. om icke-jude som omvänt sig till den judiska tron). 
    : ”varje dag”, med  i temporal funktion.  
 -  : ’händelsevis vara där’, ’råka närvara’, ’finnas på platsen’. 
(18) -   : ’möta någon’; h. ’diskutera med’. 
  ...   = KG   ...  .  
    : modus potentialis i en retorisk fråga, § 264:2c. 
   -   : ’pratmakare’ (jfr  ’så’,  ’säd’). 
   : ’förkunnare av något’.  
  -   : ’uppståndelse’.  
  : ’förkunna ett glatt budskap om’ (med ackusativ). 
(19) -  : ’tillfångataga’, ’arrestera’; h. snarast ’gripa tag i’. 
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  220.         
      .” 21.    

            
  .  

 22.          , ”  
,       23. -

            
, .    ,   

 . 24.           , 
          

 25.       
,          26.    
         , 

                                                
    : Areopagen i Athen. 
 ...  : en fråga utan frågepartikel. 
   = . 
  -   : ’lära’. 
(21)  : ’vara gästfri mot’; h. ’slå med häpnad’, ’förbluffa’. 
  -   : ’nyhet’; ’hörande’, ’hörsel’; ’öra’. 
 -  : ’besöka’; ’vistas i’. 
  : ’tillbringa tiden med’, ’ha tid att’. 
  : för komparativ i absolut betydelse se § 243. 
(22)  : se  §§ 195:3, 104:3. I KG hade det troligen stått  (§ 191). 
   : ’i alla avseenden’, ’på alla sätt’. 
  -  : ’religiös’, ’from’ eller ’vidskeplig’ (jfr Plutarchos’ skrift Om 
vidskepelse/  ). För komparativen se § 110:4 och jfr ovan v. 21. 
(23) -  : ’noggrant betrakta’; ’begrunda’. 
  -   : ’heligt föremål’ (t.ex. gudabild eller altare) eller ’plats för guda-
dyrkan’. 
   = KG .  
   -   : ’altare’. 
  -  : ’okänd’. 
  : ’dyrka’. 
 -  : ’förkunna’. 
(24)  -  : ’gjord av människohänder’. 
  = KG  (§ 66:4). 
(25) -   : ’behöva’, ’sakna något’. 
  -   : ’andning’; ’ande’; ’vind’. 
(26)  : se  § 127:1. 
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 . 30.           
      , 31.  

           
  ,       .”  

                                                                                                                                            
   : för final infinitiv se § 270:1. 
   : ’sätta upp gränser’; ’avgränsa’, ’bestämma’, ’fastställa’ (jfr de-finiera). 
 -  : ’bestämma’, ’förelägga’. 
  -   : ’gräns’. 
  -   : ’boplats’. 
(27)  : jfr ovan v. 26 för infinitiven. 
  : ’treva sig fram’. 
  : ’långt borta’; adverbiell ackusativ, § 230:1f. 
   . 
(28)      : ”några av era poeter”; prepositionsfrasen   
fungerar här som en possessiv genitiv eller ett possessivt pronomen ( , ); 
se BDAG s.v.  B7b. – Citatet är från den stoiske filosofen Aratos’ astronomiska 
lärodikt , där orden, i enlighet med stoiskt tänkande, syftar på Zeus. 
(29)  : ’böra’, ’vara skyldig att’;   : h. ’inte böra’, ’inte få (göra något)’.  
  -   : h. ’bild’ (eg. ’gravyr’). 
  -   : ’tanke(-verksamhet)’; ’föreställning’. 
(30) -  : ’ha överseende med’. 
   = . 
 -  : ’befalla’, ’ålägga’ (h. med både dativobjekt och med ack. m. inf.). 
 -  : ’ångra sig’, ’omvända sig’. 
(31)  : sigmatisk aorist av , h. ’fastställa’, ’bestämma’. 
  -   : ’(den bebodda) världen’. 
  -   : ’rättrådighet’, ’rättfärdighet’. 
   : ”genom en man”;  + dativ kan beteckna redskapet med vilket en hand-
ling utförs (§ 241:7). 
  : i stället för det väntade  (§ 297:7 om kasusassimilation av relativ). 
   : av , h. ’utse’, ’utvälja’ (jfr v. 26). 
  -   : ’tro’, ’tillit’; h. ’bevis’. 
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 -  : ’tillhandahålla’. 
  -  -  : ’död’. 
(32)  : ’håna’, ’göra sig lustig över’, ’hånle (åt)’. 
  = KG .  
(33)  : h. ”således alltså”. 
    : ’ur deras mitt’, ”därifrån”. 
(34)  : ’förena sig med’ (urspr. ’klistra sig fast vid’). 
  : aorist av  med ingressiv betydelse (§ 254). 
  : ’vid namn’; hänseendets dativ, som i NT blir vanligare än hänseendets 
ackusativ (§ 238:5). 
  = KG  (§ 123:3). 








