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Oppgaven består av 2 sider. 

Tirsdag 10. desember (4 timer) Tillatte hjelpemidler: ordbok til og fra latin 

Alle spørsmål skal besvares 

 

1.  

Oversett til latin: 

Anaximenes, den velkjente taler fra Lampsacus, hadde undervist Alexander i veltalenhet, 

hvilket senere var til frelse (salus) for byen. For da Alexander hadde rykket inn (ingredior) i 

Asia, hadde han besluttet å ødelegge byen Lampsacus fordi lampsakenerne (Lampsacenus) 

hadde stått på persernes side (stå på noens side: a partibus alicuius sto). Da alle visste at 

Anaximenes hadde vært Alexanders lærer, ble han satt i spissen for (praeficio) den 

sendeferden (legatio) som ble sendt for å be kong Alexander om nåde (venia). Men da 

Alexander så Anaximenes gå ut av byen, sverget han at han ikke ville gjøre det som 

Anaximenes ba ham om. Da den slu (astutus) taleren hadde blitt underrettet om dette, ba 

han kongen om å drepe alle borgerne, bortføre (abstraho) kvinner og barn til trelldom 

(servitus), tenne på (incendo) gudenes templer og plyndre (populor) hele byen. Alexander, 

som var bundet (astringo) ved sin ed (iusiurandum) og beveget av sin tidligere (pristinus) 

lærer, skånte lampsakenerne.  

 

2. 

Haedueren Diviciacus taler til Caesar: 

”Si hoc feceris, Haeduorum auctoritatem apud omnes amplificabis.” 

Gjør om til indirekte tale styrt av Diviciacus Caesari dixit. 
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3. 

Fra en tale i Roma til forsvar for L. Aemilius Paulus' triumf etter erobringen av Makedonia 

i år 167 f.Kr: 

"Aliquis est Romae qui vos triumphare de Macedonibus nolit; et eum non iisdem manibus 

discerpitis, quibus Macedones vicistis? Vincere vos prohibuisset, si potuisset, qui 

triumphantes urbem inire prohibet." 

Bestem formen på de understrekede ordene (oppgi så mye informasjon som mulig), og 

forklar hvorfor den aktuelle formen er brukt.  

 

 

 


