
Det græske alfabet
Det græske alfabet er det første, man bør lære, når man skal til at studere græsk.  Det er ikke svært, 
men kræver, at man er motiveret, og at man gør noget for sagen.  Brug derfor noget tid hver dag i en 
uge på at lære det – hvis du behøver så lang tid.  Nogle lærer det meget hurtigere, andre tager lidt 
længere tid om det.  I denne guide til at lære det græske alfabet vil du finde små1 ”morsomheder” og 
andet motiverende stof, der kan hjælpe dig til at lære det græske alfabet.  Husk: Målet er at kende 
Jesus bedre gennem den græske tekst.  

At lære det græske alfabet er første skridt på en lang rejse, som bliver mere spændende, end du 
måske tror lige nu.  Selv har jeg aldrig fortrudt, at jeg er i færd med at lære græsk.  At kunne læse 
Bibelen på græsk har åbnet Skrifterne for mig på måder, jeg ikke havde turdet håbe på, eller kunne 
forestille mig, da jeg som 14-årig bestemte mig for, at jeg en dag ville begynde at lære græsk. 
Græsk er et FEDT sprog, og Bibelen, Guds Hellige Ord, kan gennem studiet af græsk blive ny for 
dig på en måde, som ophøjer Gud, nærer din sjæl og din ånd, og som fører dig dybere ind i 
Skriftens uudtømmelige kilder til liv og lære.

Denne guide er bygget op sådan her: Først kommer der en side, som giver selve alfabetet på 
listeform.  Dernæst kommer der en ”sang”, d.v.s. et rim, som du også kan downloade som MP3 og 
høre på din computer eller MP3-afspiller.  Rimet indeholder det græske alfabet, og kan måske 
hjælpe dig til at lære det hurtigere.  Dernæst kommer der nogle tips til, hvordan man lettest kan lære 
det græske alfabet.  Dernæst kommer der nogle flere fakta om det græske alfabet, som man skal 
kunne, for at kunne læse de græske ord.  Til sidst kommer der nogle græske ord, som du kan prøve 
at læse op og øve dig på – mange af dem kender du allerede, fordi vi bruger ord på dansk og 
engelsk, som nedstammer fra de græske ord.  

I stedet for at se det her som ”lektier”, så se det som en investering i dit forhold til Jesus.  Målet er i 
sidste ende – som sagt – at kende ham endnu bedre, så vi kan herliggøre ham endnu mere.

Ἀγωμεν ἐσω
Lad os gå indenfor

1 ... forsøg på...
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lille stor hedder lyder som læs det her som lyder som

α Α alpha a : alle, glad (fladt ”a”) Βαβηλ Babæl

β Β beta b : børn, bibel βιγ, βλαδ, βαδ big, blad, bad

γ Γ gamma g : gustav γραμματικ grammatik

δ Δ delta d : David Δανσκ Dansk

ε Ε epsilon e : fed (kort e) φετ fedt

ζ Ζ zeta dz (fluer siger dzzzz, ved 
du nok?)

ενζυμ

η ̔Η eta æ : æble (langt æ) ηβλη æblæ

θ Θ theta th : engelsk: thin, thick 
men IKKE 
the, this, than.

θεος, θεολογια theos, theologia
(der skal luft på th, 
ikke t som i 
Thomas)

ι Ι iota i : Ida ικλητ iklædt

κ Κ kappa k : kostbar καππα kappa

λ Λ lambda l : løve λαμα, λαξ lama, laks

μ Μ my m : muuhligvis μασκεβαλ maskebal
ν Ν ny n : nyhed νυς nys

ξ Ξ ksi ks : laks, aks ξυλον ksylon (betyder 
”træ” på græsk)

ο Ο omikron o : ko, klo (kort o) κο, κλο ko, klo

π Π pi p : Parken πας, πασα, παν pas (langt a!), pasa, 
pan

ρ Ρ rho r : sig et eller andet r; ”r” 
er tit det sværeste bogstav 
at lære folk, når de skal 
lære et nyt sprog. Brug 
hvad der falder dig 
naturligt.

ρο, ρο, ρο διν 
βωτ

ro, ro, ro din båt 
(der er ikke blødt 
”d” på græsk som i 
”båd” -- derfor 
skrev jeg det ikke 
med δελτα)

σ, eller
ς (ved ords 
slutning – 
sigma finalis)

Σ sigma s : ”Søster, sig noget!” 
”OK:  Så til søs: Sagesløse 
søhelte!”2

σαλσα δανσες salsa danses

τ Τ tau t : telt, tag απολυτρωσις apolytråsis

υ Υ ypsilon y : yvere yder drykkelse 

φ Φ phi f : fugl, fisk (eller midt 
imellem) 

χ Χ chi ch : J.S. Bach, skotsk: 
Loch Ness

ψ Ψ psi ps : psalter (både p og s 
skal udtales)

ω Ω omega å : Ål! bål! skål!

2 Man skal være en knøv søster for at kunne finde på den slags, når man kun er 5 år.
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En lille historie
Der var en gang en mand, som havde kone, der var 
helt vild med fodbold.  Faktisk var hun så vild med 
fodbold, at hun tit kom sent hjem efter at have været 
ude og svinge med flaget efter en AaB-kamp.  For 
AaB var det bedste, hun vidste.  “Åh, AaB, AaB, du 
glædens kilde”, tænkte hun tit med fryd, mens hun 
svingede og svingede med flaget, som hendes mand 
havde givet hende. Hendes mand, Olfert, sad tit helt 
alene og trist derhjemme, og bare ventede på, at hans 
kone, Kamma, skulle komme hjem efter en 
fodboldkamp.  

For at trøste sig midt i sin ensomhed havde han især to 
ting, som kunne glæde hans hjerte.  Det ene var, når 
hans gode ven, Fede, kom over og fik en stille 
Shhportsvand sammen med ham i hans ensomhed.  Så 
ville han se på Fede, og så  se på sin Shhportsvand, og 
så spørge sørgmodigt, om Fede mon havde set 
Kamma på vej over gaden.  Men ak.  Det havde Fede 
sjældent.

Det andet, der kunne glæde Olferts hjerte, var, når han 
reciterede det græske alfabet.  Så steg humøret, og 
Olfert kunne igen glæde sig over, at han – også han – snart ville være i stand til at læse sin 
yndlingsdigter, Homer, på det oprindelige sprog, græsk.  ”Man skal kunne svinge med flaget, før 
man drager i krig”, sagde han tit, og fik et glimt i øjet.  Og så fremsagde han for sig selv (mens Fede 
sad i det andet hjørne af stuen på sin stol og stirrede ind i sin Shhportsvand) følgende digt, som han 
selv havde fundet på. (Fede vidste præcis, hvornår han skulle bryde ind med det rette spørgsmål – 
som han i øvrigt aldrig fik svar på, mest fordi de begge to kendte svaret alt for godt.)  Olfert sagde3:

Med danske bogstaver Med græske bogstaver
Alfa, Beta, Gamma, α, β, γ,
Har du set min Kamma? Har du set min Kamma?
Delta, Epsilon, Dzeta, δ, ε, ζ,
Æta, og et Thæta, η og et θ,
Iota, Kappa, Lambda ι, κ, λ, 
”Ser hun AaB's kamp, da?” (Fede) ”Ser hun AaB's kamp, da?” (Fede)
My og ny og ksi, μ og ν og ξ, 
omikron og pi ο og π
Rho er ”r” og Sigma ρ er ”r” og σ
er et ”s” med stigma er et ”s” med stigma
Tau er ”t” med a-u, τ er ”t” med a-u
Ypsilon er bar' ”u”. υ er bar' ”u”.
Phi er ”f” og Chi φ er ”f” og  χ
følges af et Psi følges af et ψ;
Allersidst er Åmega; Allersidst er ω
Hvor bli'r Kamma af? Hvor bli'r Kamma af?

3 Du kan høre ”Olfert” og ”Fede” her: http://graeskhold.net/rim.mp3
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OK, spøg til side
Ovenstående ”digt”er selvfølgelig søgt, og det er slet ikke digtekunst – selv på landsbyplan.  Men 
det er ment som en hjælp til at lære det græske alfabet.  Du kan downloade MP3'en og høre den på 
din computer eller din MP3-afspiller, hvis du har sådan noget teknisk grej.  Linket er nederst på side 
3.

Der er lige en teknisk detalje, man skal vide: Det der med at ”sigma er et 's' med stigma” -- det var 
bare et krampagtigt forsøg på at få det til at rime.  ”Stigma” er i virkeligheden et oldgammelt græsk 
bogstav, som er så æld-old-gammelt, at det end ikke bruges i Ny Testamente.  I vore dage bruges 
ordet ”stigma” om et ”mærke”, og især om ting, der er som et negativt ”mærke” eller en ”skamplet” 
i folks bevidsthed.  

Men prøv at tænke på, at sigma har et ”mærke” på sig: Se den lille streg, der rager ud: σ – tænk på 
det som et ”mærke”.  Og når sigma ikke står først i et ord, eller inde i det, men står til sidst i et ord, 
så har det også et lille ”mærke”, et lille ”vedhæng”:  ς.  Hvis du associerer disse ”mærker” eller 
”vedhæng” med ”stigma”, og du lærer ovenstående ”rim” udenad, så kan du måske bedre huske, 
hvordan sigma ser ud.

OK, hvordan lærer jeg så det græske alfabet?
Her er nogle gode råd, som jeg selv enten har fulgt, har hørt andre bruge, eller mener vil være til gavn:

1. Brug rimet på forrige side. Lyt til MP3'en. Læs det højt for dig selv. Lær det uden ad.  Kig på det, 
indtil du tror du kan det, og dæk så siden og reciter det for dig selv. Få evt. en anden til at hjælpe dig, 
som sidder med arket mens du fremsiger det.  Lær først ved at bruge venstre spalte (den hvor de 
græske bogstaver er skrevet ud med danske). Når du kan det sådan nogen lunde, så dæk venstre 
spalte til, og fremsig digtet fra hukommelsen, mens du kigger på de græske bogstaver i højre spalte. 
På den måde associerer du navne med bogstaver.

2. Kig på det græske alfabet på side 2.  Kig længe og inderligt på det, og læs noterne i hver række.  Når 
du har kigget længe og inderligt på det, og mener du kan det, fremsig så alfabetet, mens du visuelt 
tegner hvert enkelt bogstav for dit indre blik med sirligt svungne penselstrøg som var det kinesisk 
kalligrafi4 (gerne med saligt himmelvendte øjne – hvis du bare skeler ned på papiret, når du har brug 
for det!).

3. Tag et stykke linieret A4-papir. Kopiér alle bogstaver fra side 2 – i den rigtige rækkefølge – ned 
langs siden, et bogstav per linie. Der skal nu være én kolonne, hvor alle bogstaver står i den rigtige 
rækkefølge.  Kopiér nu kolonnen, så der bliver en ny kolonne med de samme bogstaver, lidt til højre 
for den første kolonne.  Kopiér dem i rækkefølge, så alfabetrækkefølgen kommer ind under neglene. 
Når du har fyldt papiret ud fra venstre mod højre med en del kolonner, kan du starte på et frisk 
stykke papir.  Prøv nu om du kan skrive alle bogstaverne ned i den rigtige rækkefølge i første 
kolonne uden at kigge efter på side 2 eller på dit første stykke papir.  Hvis du kan, er du sej!  Hvis du 
ikke kan, er det helt OK. De fleste vil ikke kunne rækkefølgen – eller alle bogstaver – efter bare ét 
stykke papir.  Fortsæt med at kopiere i kolonner, indtil du er tryg ved alfabetet.  Start med de små 
bogstaver.  Når du føler, du kan dit kram, så prøv at folde papiret fra øverst til nederst, når du skriver 
en kolonne, så de tidligere kolonner skjules. Kig når du er i tvivl, men prøv at huske rækkefølgen, 
evt. fra rimet.  Når du kan de små bogstaver og deres rækkefølge, så gør det samme med de store – 
det er noget lettere, fordi: a) de store ligner meget det latinske alfabet, som du lærte som barn, og b) 
du kan nu rækkefølgen af det græske alfabet!5

4. Læs de spændende hemmeligheder på side 5 om, hvordan det græske skriftsystem er skruet sammen. 
Det er ikke bare nyttig læsning, det er endda bedre end en knaldroman fra Louise af Pommerns 

4 Mindre skønhed kan også gøre det, men det er faktisk en god idé at prøve at tegne bogstaverne for sit indre blik, hvis 
man er en visuel person.

5 Det her er faktisk den måde, jeg selv lærte alfabetet på i sin tid.
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sirlige haand.6

5. Brug læseøvelserne på side 6.  De hjælper dig med at associere lyde med bogstaver.  Du bør først 
have kigget længe og grundigt på tabellen på side 2, og have læst ”ordene” i kolonne 5 og 
sammenlignet dem med den danske udtale i kolonne 6.

6. Kig på det græske alfabet så længe, du har behov for det, den første dag.  Lær det udenad så godt du 
kan med ovenstående kneb.  Når du så har sovet én gang, bøvset to gange og tudet én gang, så er det 
tid at kigge på det græske alfabet igen.  Hvis man kun kigger på tingene én gang, og så venter en 
uges tid eller to til man bruger det igen, så mister man det, man har lært i løbet af 0,7.7 Gør flittigt og 
artigt brug af hele denne guide, til du er herre over det græske alfabet.  Du vil sejre!  Sejren er din! 
Sejren er sød, og sejren vil føre dig tættere på dit mål: At kende Jesus gennem det Ny Testamente på 
græsk.

OK, men har du nu fortalt sandheden, hele sandheden,
og kun sandheden om det græske alfabet?

Selvfølgelig ikke.  Der er et par enkelte småtterier, som man bør stifte bekendtskab med, inden man 
giver sig i kast med det dejlige gravearbejde i Ny Testamente.8

1. Der er to små tegn, som ligner små kommaer, der står over vokaler.  De vender hver sin vej, 
og hedder ”spiritus'er” eller ”åndetegn”.  De står som sagt over vokaler, men kun når 
vokalerne står i begyndelsen af ord. De ser sådan her ud:

spiritus asper (udtales som ”h”): ὁ, ἡ, αἱ, οἱ, υἱος: ho, hæ, hai, hoi, hwi-os
spiritus lene (udtales ikke): ἀλφα, αὐτου, οἰνος: alpha, autu, oinos.

Det bemærkes, at når to vokaler står ved siden af hinanden (som i  αἱ, οἱ, υἱος), så sættes 
spiritus'en over vokal nr. 2.

2. Der er to vokalsammensætninger, man skal være opmærksom på: Når omikron og upsilon 
står sammen: ου, så udtales de ikke ”ou” men som et langt ”u”.  Således udtales αὐτου som 
”autuu”.  Den anden vokalsammensætning er upsilon og iota, når de står i begyndelsen af et 
ord.  Så udtales upsilon'et meget kort, og det bliver til ”hwi”.  υἱος (som betyder ”søn”) 
udtales således ”hwios”.

3. Der er tre tegn, som kaldes ”accenter”; de står altid over vokaler, og de betyder, at man skal 
lægge trykket på den stavelse, som vokalen forekomer i:

De er nemme at kende: 
Den akutte accent går nedefra og op mod højre: ά. 
Accent circumflex går først op og så ned: ᾶ. Den kan tegnes som en bue.
Accent gràve går oppefra og ned mod højre: ὰ.

Således udtales αὐτοῦ (som betyder ”hans” eller ”af ham”) med trykket på sidste stavelse: 
autuu (husk det lange u fra ου), og  υἱός udtales hwios.

6 Copyright (C) Louise af Pommern zum Graf der Grosse Zeppelin von Salzknall, Anno Domini 1446, Salzburg og 
Nordrhein-Westphalen.  Nej, jeg har ikke læst præcis dén roman fra hendes hånd, men baseret på pålidelige kilders 
udsagn, så har jeg heller ikke den store lyst til at læse den slags udgydelser.  Så langt hellere lære, hvordan man 
læser græsk!  Det er da i det mindste et sprog, man kan forstå!

7 Jeg ved godt, at man plejer at miste det i løbet af 0,5, men ser du, det græske alfabet er specielt: Det kan være så 
sindsoprivende sindssygt spændende, at man simpelthen sygner hen, hvis man ikke ser det skrevet for sit blik dag ud 
og dag ind. Derfor tager det alt andet lige længere tid at glemme det igen.  Sejt, hva'?

8 ”Ingen er endnu død af hårdt arbejde,” skal Mærsk McKinney Møller have sagt.  Nej, men mange er blevet mere 
levende af at have brugt en lille smule flid og tid på at lære det græske alfabet, så Bibelens dejlige sandheder kunne 
lukke sig op for dem som blomster i en arabisk have.
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4. Der er et lille bitte bogstav, der kaldes ”iota subscriptum” fordi det er ”skrevet” (scriptum) 
”under” (sub) de andre bogstaver.  Det udtales normalt ikke, eller kun meget let.  For 
eksempel: αὐτῇ (som betyder ”til hende” eller ”ved hende”) udtales ”autæ”, eventuelt med 
en lille efterklang af ”i” efter ”æ”.

5. Når γ står før et γ, κ, eller χ, så udtales det som ”n”: γγ = ng, γκ =nk, γχ = nch.  Vi har den 
samme lyd på dansk: Engesvang, englesang, ankel, anker.  På græsk staves den altså med γi 
stedet for ν.

6. Vær opmærksom på, at ρ ligner vores p, men i virkeligheden er det et ”r”.
7. Vær opmærksom på forskellen mellem ν og υ: ny har et klart hak, mens upsilon er svungent 

hele vejen.
8. Vær opmærksom på, at iota ikke har nogen prik over sig: ι
9. Så er der ikke flere fis i dén hornlygte,9 før vi kommer til at læse mere græsk.

OK, quick, show me the goodies before someone gets hurt!
Certainly, Sir.  Now, if you would please be so kind as to put that violin-case down by the door, it 
shall be my pleasure to lead you to the back-room, where we have some excellent specimens – 
samples, I should say – which I am sure will be to your liking, Sir!

Græsk du allerede kender10

Græsk Betyder Hvor kender du det fra?
θεός Gud teologi
λόγος ord Logik, teologi, geologi

δοῦλος slave Skibet af samme navn
χάρις nåde Karina – den nådige

καθαρός ren Kathrine – den rene
θρόνος trone trone

ἐπίσκοπος tilsynsmand biskop
πατῆρ fader Pater (i katolsk sammenhæng)

καθίζω Jeg sidder/sætter (mig) ned kateder (hvor læreren sidder)
κατηγορεία kategori kategori

Ἰησοῦς Jesus ham din ven
ἀγγελος budbringer engel

βαπτιστής døber baptist
Πέτρος Peter/klippe Peter/petroleum

Παῦλος Paulus ham den seje
κύων hund kynisk

Har du spørgsmål?  De vil alle blive besvaret mellem 18:00 og 19:00 mandag den 22. august 2005 i 
Bethesda.  Vel mødt til starten på en spændende rejse!

9 Eller φῖς ἰ δὲν ὅρνλυγτε, om man vil.
10 Du kan høre mig udtale ordene her: http://graeskhold.net/ord.mp3

Det græske alfabet Side 6/6


