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Både oppgave A og B skal besvares! 

A. Oversett til latin: 

Da Porsenna var slått tilbake ved sitt første angrep, slo han leir ved Tiberen for å hindre at det ble 

 brakt korn til Roma. Det ble derfor kornmangel i Roma, og Porsenna håpet innen kort tid å 

 erobre byen. Da besluttet C. Mucius, hvem det syntes uverdig at det romerske folk ble beleiret av  

de samme etruskere hvis hærer de ofte hadde slått på flukt, å trenge inn i fiendens leir og drepe kongen.  

Men da han ikke kjente denne, drepte han ved en feiltagelse en annen og ble grepet og ført til kongen. Truende 

befalte Porsenna at et bål skulle tennes. ”Se!” sa Mucius, ”for at du skal forstå hvor  

lite verdifullt livet er for oss romerske soldater.” Med disse ord stakk han sin høyre hånd inn i ilden.  

Kongen, som beundret hans tapperhet, befalte at han skulle sendes uskadd bort. Etter dette ble det gitt  

Mucius tilnavnet Scaevola. 

-------------------- 

Noen aktuelle gloser: repellere, impetus, subvehere, frumentum, indignus, penetrare in, ignorare,  

error, comprehendere, incendere, en!, vilis, inicere, incolumis, cognomen 

 

 

B  Året 52 f.Kr. ble slitsomt for Caesar, de fleste gallerne samlet seg under opprørsfanen og sluttet  

seg til arverneren Vercingetorix. Aeduerne var romernes venner og allierte, men Litaviccus som  

egentlig ledet en troppestyrke på vei til byen Gergovia for å støtte Caesar, har nå skiftet side, 

 anklager romerne for å ha drept stammefrender og har pisket opp stemningen blant sine menn. 

 

1. Oversett til norsk: 

Conclamant Aedui et Litaviccum obsecrant ut sibi consulat. ”Quasi vero,” inquit ille, ”consili sit res,  

ac non necesse sit nobis Gergoviam contendere et cum Arvernis nosmet coniungere. An dubitamus  

quin nefario facinore admisso Romani iam ad nos interficiendos concurrant? Proinde, si quid in  

nobis animi est, persequamur eorum mortem qui indignissime interierunt, atque hos latrones  

interficiamus.” 

 

2. Gjør om til indirekte tale (fra ”Quasi vero”) styrt av Litaviccus eis dixit.


