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EFTERANTIKT LATIN,   

orienteringskurs om 7,5 p, vt 2017 (februari-maj)  

för doktorander (inga latinkunskaper krävs) 

 Institutionen för Idé-och lärdomshistoria, Uppsala.  

 

Det efterantika latinet har stor betydelse för förståelsen av de idéer och traditioner 

som format den västerländska identiteten både i Sverige och utomlands.  Den 

vetenskapliga utvecklingen under 1600- och 1700-talen formulerades i mycket stor 

utsträckning på latin. Alla stora frågor inom medicin, filosofi, jurisprudens, 

ekonomi, matematik, fysik, historiografi, statsvetenskap, poesi, filologi, teologi, 

biologi till zoologi, etc. ventilerades på detta språk. Det allt större intresset för 

receptionshistoria innebär att de nylatinska studierna idag är av central betydelse för 

förståelsen av hur de antika idéerna tagits emot och återanvänts i västerlandet ända 

fram till vår egen tid – inom såväl kultur som politik.  

 

  
 

Heliga Birgitta (1303-1373) och Thomas av Aquino (ca 1225-1274), två medeltida 

helgon som format vårt tankesätt, och ger råd i svåra frågor. 
 

 
 

I De revolutionibus orbium caelestium (1543) (Om himlakropparnas kretslopp) 

beskriver Copernicus (1473-1543) hur jorden roterar kring sin axel, och 

tillsammans med andra planeter cirkulerar kring solen (den heliocentriska 

världsbilden). Detta stred mot den vedertagna uppfattningen att jorden utgjorde 

världens medelpunkt. 

 

  
 

Genom sin binära nomenklatur lade Carl von Linné (1707-78) grunden för den 

moderna systematiken. Han utsågs nyligen till en av de mest inflytelselrika 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Om_himlakropparnas_kretslopp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliocentrisk_v%C3%A4rldsbild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliocentrisk_v%C3%A4rldsbild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Systematik_(biologi)
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personerna genom århundradena.  Han hann även med att skriva ca. 5 500 brev, se 

www.linnaeus.c18.net. 

 

Det efterantika latinet är levande och dynamiskt. Så är t. ex. naturrätten idag mer än 

någonsin ett levande begrepp, född ur stoicismen, utvecklad under medeltiden, 

senare vidareutvecklad i mänskliga rättighetsförklaringar. 

 

En stor del av den tidigmoderna vetenskapliga diskursen bedrevs på latin; det 

avtryck detta lämnat efter sig lever vi med än idag. Studiet av det efterantika latinet 

är därför i hög grad interdisciplinärt. Här rör vi oss runt frågor med stor betydelse 

för förståelsen av de idéer och traditioner som format den västerländska identiteten 

både i Sverige och utomlands. Det efterantika latinet har därför relevans för 

forskning inom många ämnesområden. Kursen syftar till att ge en orientering om 

det efterantika latinet, den latinska grammatikens grunder, morfemkunskap, 

vetenskaplig nomenklatur samt framväxten av de olika vetenskaperna. Lättare 

texter läses. 

 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

 

 Redogöra för det latinska språkets utveckling med tyngdvikt på det 

efterantika latinets betydelse för vetenskaperna och det europeiska 

samhället. 

 Känna till de viktigaste namnen inom vårt latinska kulturarv och 

deras internationella betydelse t. ex. Thomas av Aquino, heliga 

Birgitta, Copernicus och Linné. 

 Beskriva binära namn inom medicin, biologi, zoologi. 

 Lånorden och dess vägar till de moderna språken. 

 Förstå innebörden i lättare texter. 
 

 

Sista anmälningsdag: 8 februari 2017 till Ann-Mari Jönsson: ann-

mari.jonsson@idehist.uu.se, tel. 018-471 62 72 (070-61 47 328). 

 

 

 

mailto:ann-mari.jonsson@idehist.uu.se
mailto:ann-mari.jonsson@idehist.uu.se
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LITTERATURLISTA FÖR 

ORIENTERINGSKURS OM DET EFTERANTIKA LATINET   

(medeltidslatin och nylatin) 

 

 

Kurslitteratur: 

 

Tidner, Erik, Liber primus Latinus, I-II. Institutionen för lingvistik och 

filologi [Ny utg.] (Uppsala 2006). Finns att köpa på Inst. för idé- och 

lärdomshistoria i Uppsala. 

 

Jansson, Tore, Latin: kulturen, historien, språket (Stockholm 2002 eller senare).  

 

Stencilmaterial med efterantika texter samt artiklar enligt lärarens val delas ut i 

anslutning till undervisningen.  

 

 

Referenslitteratur: 

 

Ellegård, Allvar, De internationella orden. Lärobok i allmän språkkunskap för 

gymnasiet; under medverkan av Alvar Eriksson (Stockholm 1966). 

 

Helander, Hans, Latin för naturvetare. Institutionen för lingvistik och filologi 

(Uppsala 2003). 

 

Helander, Hans, Neo-Latin literature in Sweden in the period 1620-1720: stylistics, 

vocabulary and characteristic ideas, Acta Universitatis Upsaliensis (Uppsala 2004). 

 

Stearn, William T., Botanical Latin, History Grammar, Syntax, Terminology and 

Vocabulary (Newton Abbot 1998). 

 

Thomasson, Bengt Erik, Kort latinsk språklära (Göteborg 1981 eller senare). 

 

 

Lexika 

 

Ahlberg, Axel & Lundqvist, Nils & Sörbom, Gunnar, Latinsk-svenska ordbok 

(Stockholm 1998 eller senare). 

 
Glossarium mediae latinitatis Sueciae, Glossarium till medeltidslatinet i Sverige av 

Ulla Westerbergh & Eva Odelman (1968-2002).  

 

Hoven, René, Lexique de la prose latine de la Renaissance; avec la collaboration 

de Laurent Grailet; traduction anglaise par Coen Maas; revue par Karin Renard-

Jadoul. (Leiden 2006). 

 

Niermeyer, Jan Frederik & van de Kieft, C., Mediae Latinitatis lexicon minus 

revised by J. W. J. Burgers  (Leiden 2002). 

http://libris.kb.se/showrecord?q=hoven%2C+lexique&r=&n=1&id=11646425&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=hoven%2C+lexique&r=&n=1&id=11646425&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=hoven%2C+lexique&r=&n=1&id=11646425&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
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LÄSSCHEMA FÖR 

ORIENTERINGSKURS OM DET EFTERANTIKA LATINET 

(medeltidslatin och nylatin) 

VT 2017 
   

Kursen omfattar 13 dubbeltimmar. Följande moment skall prepareras till varje 

lektionstillfälle (en del kommer att gås igenom extensivt). 

Tid: fredagar 13-15 Plats: Sal 6-2017.  
 

Kurslitteratur:  

Tidner, Erik, Liber primus Latinus I-II (2006).  

Jansson, Tore, Latin: kulturen, historien, språket (2002). 
 

 

Lektion Datum   stycken i Tidner Grammatik och avsnitt i Jansson 

    att preparera  

 

1.  10/2     Allmän introduktion.  

      Det klassika latinet. Latium.  

      Jansson, 11-38. 

 

2. 17/2   1-2  1. dekl; 1. konj. pres. ind. akt.; inf; 

      imp.akt.; esse; subj. och obj. pf. 

       

      Den klassiska litteraturen. 

      Jansson, 38-88. 

 

3.  24/2   3-5  2. dekl. mask. på -us, neutr. på –um,  

      2. konj.: pres. ind. akt.; inf.; imp. akt. 

 

      Det efterantika latinet.   

      Den medeltida litteraturen.  

      Jansson, 89-109. 

 

4. 3/3   6-7  4. konj.: pres. ind. akt.; inf.; imp. akt.; subst.  

      + adj. av 1. och 2. dekl. i kombination; part. gen. 

 

      Den medeltida litteraturen.  

      Jansson, 100-148. 

 

5.  10/3   8-9  2. dekl. forts. (puer, ager, vir); imperf. ind.; ille

      ille; abl. sep.; acc. temp. 

 

      Den nylatinska litteraturen.   

 

6.         17/3   10-11  Perf. ind. och inf. akt.; unus; ack. m. inf.;  

abl. modi. 

 

      De lärdas republik. Linnés korrespondens. 
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7. 24/3   12-13  Pluskvamperf. ind. akt.; pres. konj. akt. av 1. konj. 

      konj. och esse; hic. 

       

      Vetenskaplig terminologi inom botanik och  

      medicin, Linnés binära nomenklatur. 

      Jansson, 148-159. 

 

 

 

8. 31/3   14-15  Pres. konj. akt. av 2. och 4. konj.,  imperf. konj. 

      akt. av 1., 2. och 4. konj.; ipse; några satstyper  

      inledda av ut, cum och si; abl. causae. 

  

      Lånorden 

      Jansson, 159-176 

 

 

9. 7/4   17-18  Is; 3. dekl.: rex, sacerdos, regio; perf. konj. akt. 

           

      Medeltida texter: Heliga Birgitta och  

      hennes revelationer. 

       

10. 21/4   19-20  Paradigm e. 3. dekl.; dat. poss.; abl. temp.; 

      gen. obi.  

     

      Medeltida texter: Thomas av Aquino  

      och  skolastiken. 

            

11. 28/4   21-22  Adj. i positiv e. 3. dekl., pres. part.; subj. pf.;  

      participium coniunctum. 

       

      Nylatinska texter: Copernicus. 

        

12. 5/5   23-24  Pres. ind. pass. av 1., 2. och 4. konj.; adv. i pos.;  

      pres. konj. och pres. inf. pass. av 1., 2., och 4.  

      konj.; dat. fin.; abl. instr.; abl. sep. 

       

      Nylatinska texter: Historieskrivarna Johannes

      och Olaus Magnus, Johannes Messenius. 

 

 

13.  12/5   26-27  Rel. pron. qui, quae, quod; 5 dekl.; perf. ind.  

      pass.; abl. mens.; abl. qual. 

 

      Besök på handskriftsavdelningen på Carolina 

      rediviva. 

 

 

Ann-Mari Jönsson, 

Adjungerad professor i efterantikt latin, 

 (ann-mari.jonsson@idehist.uu.se) 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

018/ 471 62 72 (arbetet) 070-61 47 328 

mailto:ann-mari.jonsson@idehist.uu.se
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