
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 
Det humanistiske fakultet 

 

KANDIDATEN  BES SKRIVE TYDELIG MED PENN 

 

 

EKSAMEN I LAT2105 Latinsk grammatikk II VÅR 2015 

Onsdag 27. mai (4 timer)  

Du kan benytte følgende ordbok: Vibeke Roggen, Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud, Latinsk 

ordbok, femte utgave, uten grammatikkdelen bakerst. 

Oppgavesettet består av 2 sider. 

 

Både oppgave 1 og oppgave 2 skal besvares. 

 

Oppgave 1: 

Oversett til latin: 

 

Da Hannibal i byens år 542 var i Campania, kom det til ham fra Tarentum flere fornemme unge 

menn. Disse hadde noen år før gjort krigstjeneste i den romerske hær og var blitt fanget dels ved 

innsjøen Trasumenus, dels ved Cannae, men var sendt hjem uten betaling av Hannibal, som alltid 

viste den største vennlighet mot romerfolkets forbundsfeller for å vinne dem for seg og fjerne dem 

fra romerne. De meldte at de hadde beveget størstedelen av den tarentinske ungdom til å slutte 

forbund med Hannibal, og at de var sendt som sendemenn for å be Hannibal om hjelp; han måtte 

straks føre sin hær til Tarentum. Det var Hannibal meget maktpåliggende å bemektige seg 

Tarentum; han visste nemlig at byen var meget rik, og at Makedonias konge Philippus ville søke 

denne havnen hvis han satte over havet, ettersom romerne holdt Brundisium besatt. Han takket 

derfor de unge mennene og lovet å rykke frem så hurtig som mulig. Snart etter ble byen erobret 

ved list av de unge mennene. Under foregivende av å gå på jakt pleide de nemlig om natten å gå 

ut av byen, og ved given anledning åpnet de portene for Hannibal.  

 

Glosehjelp: 

militare, uti, conciliare, abalienare, venari 



  

Side 2 av 2 
 

Oppgave 2: 

 

Hasdrubal, kartagernes leder i krigen mot spanierne, har invitert den svært unge Hannibal til å komme til 

ham i Spania. Saken diskuteres i kartagernes senat. Mens noen vil at Hannibal skal reise dit for å skaffe seg 

militærerfaring, motsetter Hanno seg dette:  

"et aequum postulare uidetur" inquit, "Hasdrubal, et ego tamen non censeo quod petit 

tribuendum. Nos minime decet iuuentutem nostram pro militari rudimento adsuefacere libidini 

praetorum. An hoc timemus ne Hannibal nimis sero imperia immodica et regni paterni speciem 

uideat? 

 

Gjør om til indirekte tale styrt av Hanno dixit. 

 


