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Oppgave 1 

 

Oversett til latin: 

 

Da Hannibal hadde blitt fordrevet fra Carthago, dro han til Antiochus, konge i Syria. Han håpet 

nemlig å overtale denne til å erklære romerne krig. I Ephesus, hvor han oppholdt seg på reisen, ble 

han oppfordret til å høre på filosofen Phormio (Phormio, -mionis). I Hannibals nærvær talte 

filosofen i samfulle (continuus) tre timer om en feltherres plikter (officium) og om krigsvesenet (res 

militaris) i det hele (omnis). Da Hannibal senere ble spurt [om] hva han mente om filosofen, svarte 

han at han hadde hørt mange vanvittige (insanus) oldinger (senex), men ingen som var mer 
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vanvittig enn Phormio: «Skjønt han aldri har sett en leir, nøler (dubito) han ikke med å gi en svært 

krigskyndig (kyndig: peritus) mann regler (lex) for krig.  Jeg er lei av dette innbilske (vanus) 

menneske. Hvis jeg var konge i Syria, ville jeg kaste ham i fengsel (in vincula conicere).»  

 

 

Oppgave 2 

 

a. Oversett følgende tekst til norsk: 

 

Astyages, ultimus Medorum rex, somnio ita territus est, ut magos consuleret. Hi responderunt regi 

ex filia nepotem futurum esse, qui avum regno spoliaret totamque Asiam subigeret. Quare 

Astyages filiam Persae cuidam, cui nomen erat Cambyses, in matrimonium dedit; Persarum enim 

gens illis temporibus Medorum imperio parebat. Sed ne sic quidem omni metu liberatus, cum filia 

puerum peperisset, eum Harpago amico occidendum tradidit.  

 

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

hvorfor den aktuelle formen er brukt.  

 

 


