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Sammendrag 

En skulle ikke tro at bruken av en så egentlig alminnelig latinsk konstruksjon som absolutt 

ablativ ved første øyekast ville skille seg ut i stor grad blant forfattere innenfor den samme 

sjangeren, men etter å ha funnet til sammen 427 absolutte ablativer i ett verk hver av Sallust, 

Livius og Tacitus er det merkverdig å se hvor lav hyppighet av absolutt ablativ som 

forekommer i Sallusts Bellum Catilinae med 66 eksempler og hvor lite variert bruken er i 

forhold til Livius’ og Tacitus’ mer omfattende bruk med henholdsvis 201 eksempler i Ab urbe 

condita II og 160 eksempler i Annales I, hvor det virker som Tacitus i særlig grad 

eksperimenterer med denne konstruksjonen på alle mulige måter, mens det kan virke som 

Sallust holder seg til det vante og sedvanlige i høy grad og med Livius’ bruk som ett nivå i 

mellom disse to, nesten ytterpunktene.  

 

 

 

  



V 

 

 



VI 

 

Forord 

Jeg vil gjerne rette en stor takk til veilederen min, professor Monika Asztalos Murdoch, som i 

løpet av høsten og våren har hjulpet meg mye i utarbeidelsen av masteroppgaven min. Jeg vil 

takke for alle de gode og interessante samtalene vi har hatt og for alle de gode forslagene hun 

har kommet med. Videre vil jeg også takke alle deltakerne på klassisk seminar som har 

kommet med gode tilbakemeldinger. Jeg vil også takke alle latinforeleserne jeg har hatt på 

universitetet i løpet av mine 5 år med latin. Til slutt vil jeg takke latinlærer Astrid Falck Olsen 

som introduserte meg for latin og vekket interessen min for dette flotte språket på Sandnes 

videregående skole. 
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1 Introduksjon 

Jeg har lenge vært fascinert av konstruksjonen absolutt ablativ og undret meg over hvordan 

den kan dannes, hvordan den oversettes og i hvilke tilfeller den kan benyttes. Denne 

interessen ledet til bacheloroppgaven min om Caesars bruk av absolutt ablativ i Commentarii 

de bello Gallico I, hvor jeg på bakgrunn av 93 eksempler beskrev hvordan de ble konstruert 

og hvordan de kunne tolkes. Denne interessen viste seg igjen da jeg skulle bestemme tema for 

masteroppgaven min. Inspirasjonen kom fra et emne jeg hadde hatt, hvor jeg leste verkene til 

Sallust (Bellum Catilinae), Livius (Ab urbe condita II) og Tacitus (Annales I). Under 

lesningen av disse verkene noterte jeg meg den svært hyppige bruken av absolutte ablativer 

hos alle disse tre og i særlig grad hos Livius. Derfor begynte jeg forberedelsene med å 

gjennomsøke Livius’ Ab urbe condita II for å se om det var nok materiale til en 

masteroppgave. Etter bare 16 av 65 kapitler oppdaget jeg over 50 eksempler. Dette satte 

prosessen i full gang og jeg gjorde den samme undersøkelsen av Tacitus’ Annales I og av 

Sallusts Bellum Catilinae, hvor jeg også fant svært interessante forekomster. Dette ledet fram 

til tittelen på oppgaven min, nemlig Bruken av absolutt ablativ hos historieskriverne Sallust, 

Livius og Tacitus. 

 I denne oppgaven skal jeg beskrive bruken av absolutt ablativ hos de tre forfatterne. 

Jeg skal undersøke hvordan den dannes, hvordan den kan oversettes, hver forfatters 

karakteristiske bruk, hvordan den kan innlede videre konstruksjoner slik som blant annet 

infinitiver, akkusativer med infinitiv og relativsetninger. Jeg skal også beskrive hvordan disse 

absolutte ablativene brukes som stilistiske virkemidler i disse tre verkene og hvordan de 

driver frem handlingen. Jeg skal konkludere oppgaven med å foreta sammenligninger av disse 

forfatternes bruk. Korpuset er imidlertid ikke stort nok til å kunne trekke allmenngyldige 

konklusjoner, men under utarbeidelsen av oppgaven har det vist seg mulig å trekke tentative 

slutninger.  

 Jeg har organisert alle de absolutte ablativene i hver bok i to lister, én liste over de 

mest interessante forekomstene i hver bok og én liste over alle de absolutte ablativene i hver 

bok. Disse listene ligger vedlagt bakerst i oppgaven. I vedleggene ligger det også en liste over 

Caesars absolutte ablativer som er parallelle eksempler til eksemplene i BC. I det siste 

vedlegget ligger det en tabellarisk oversikt over fordelingen av de absolutte ablativene på de 

typene som jeg har utvalgt som særlig interessante. Nummereringen av eksemplene i 

oppgaven refererer til listene over de særlig interessante eksempler i hver bok.  
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2 Tidligere forskning 

 

Det finnes ikke særlig omfattende forskning av absolutt ablativ hos historieskriverne 

innenfor akademia. Jeg har likevel klart å finne artikler og bøker som berører temaet eller har 

det som hovedtema. Når det kommer til Sallust og hans bruk i BC finnes det ikke mye som er 

skrevet. Jeg fant hovedsakelig kommentarer til BC som beskriver Sallusts språk og stil, slik 

som Patrick McGushins fra 1977, Karl Vretskas fra 1976 og J.T. Ramseys fra 2006. 

McGushins kommentar hvis tekst jeg siterer går ikke i detalj når det gjelder Sallusts bruk av 

absolutt ablativ, men beskriver bare Sallusts velkjente brevitas og inconcinnitas. Sallusts 

partisippbruk har også vært temaet for Franz Helms Quaestiones syntacticae de participiorum 

usu Tacitino Velleiano Sallustiano fra 1879, selv om han bare begrenset undersøker Sallusts 

bruk. 

Når det gjelder Livius’ bruk av absolutt ablativ så finnes det heller ikke så mye stoff. 

Det eneste jeg fant som tar for seg Livius’ spesifikke bruk i Ab urbe condita er Steeles 

artikkel The Ablative Absolute in Livy som ble publisert 1902 i The American Journal of 

Philology i to deler. Den første delen tar blant annet for seg hvordan absolutt ablativ brukes 

med deponente verb, hvordan den brukes upersonlig og hvilke ord som står mellom 

komponentene i en absolutt ablativ. Den andre delen behandler Livius’ bruk mer generelt og 

beskriver blant annet hvor i setningen den absolutte ablativen plasseres, hvordan den kan 

tolkes og hvilke konjunksjoner den ofte står med. J. L. Whiteley i innledningen til Livy Book 

II fra Bristol Classical Press kommenterer også Livius, men da bare hans språk og stil i et 

generelt perspektiv uten å gå inn på detaljer rundt absolutt ablativ. 

Tacitus’ bruk av absolutt ablativ har derimot blitt kommentert i større grad enn de to 

foregående. Det er hovedsakelig tyskere som har skrevet om Tacitus og da spesielt tre 

personer. Anton Draeger, Franz Helm og Rudolf Enghofer har skrevet hver sin bok om 

Tacitus og hans stil. Draeger skriver om Tacitus’ syntaks og stil i Über Syntax und Stil des 

Tacitus fra 1868, hvor han blant annet behandler hvordan Tacitus benytter seg av kasusene, 

hvordan han danner underordnede setninger og særlig interessant hvordan han bruker absolutt 

ablativ. I den tidligere nevnte boken av Franz Helm er  hovedfokuset Tacitus’ partisippbruk. 

Helm skriver blant annet om hvordan den absolutte ablativen i Tacitus kan tolkes og hvordan 

den konstrueres hos Tacitus ved hjelp av eksempler fra både Annales og Historiae. Enghofers 

doktorgradsavhandling Der Ablativus Absolutus bei Tacitus fra 1961 fokuserer enda mer på 

Tacitus’ bruk av absolutt ablativ.  
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Enghofers avhandling er også mer relevant for min oppgave ettersom han også har 

analysert bok 1 av Annales i tillegg til bok 13, Agricola, Dialogus, Germania og bok 4 av 

Historiae. Enghofer tar også opp mye av det samme som jeg skriver om, blant annet hvordan 

deponente verb brukes i en absolutt ablativ, hvordan adjektiver og substantiver brukes som 

predikatet i en absolutt ablativ og hvilke ord som står mellom komponentene i den absolutte 

ablativen. Kommentaren til Annals Book I av N. P. Miller fra Bristol Classical Press er også 

mer omfattende enn de forrige utgavenes kommentar. Miller skriver om Tacitus’ syntaks i 

Annales og under den overskriften beskriver han Tacitus’ generelle bruk av absolutt ablativ i 

Annales med hovedvekt på Tacitus’ upersonlige bruk av absolutt ablativ som skiller seg ut.  
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3 Grensetilfeller av absolutte ablativer 

 

Under sankingen av de absolutte ablativene forekom det tilfeller hvor det var usikkert 

om det faktisk dreiet deg om en absolutt ablativ eller om det for eksempel var en dativ, en 

ablativ som ikke var absolutt eller en annen grunn. Jeg skal liste opp disse eksemplene og 

diskutere om de bør anses som absolutte ablativer. I BC 31, 7 forekommer demisso voltu, i 36, 

4 obstinatis animis og i 46,3 confirmato animo som ved første øyekast kan virke som 

absolutte ablativer, men jeg anser dem ikke for å være det. Jeg mener at demisso voltu er av 

den typen som Burkhard og Schauer kaller Ablativ der begleitenden Umstände (2012, 485) og 

det som Woodcock kaller Ablative of Attendant Circumstances (2013, 31), altså en ablativ 

som angir ledsagende omstendigheter. Burkhard og Schauer kommenterer at denne typen for 

det meste bestemmes nærmere av et attributt, i dette tilfellet demisso som jeg tolker som en 

ablativ av adjektivet avledet fra det tilsvarende verbet demitto og som kan oversettes slik, med 

senket hode. Burkhard og Schauer skriver videre at det ofte kan være vanskelig å skille 

mellom ablativus modi og denne typen, men at ablativus modi nesten alltid kan erstattes av et 

adverb i motsetning til ablativen under ledsagende omstendigheter hvor det nesten er umulig. 

De to neste eksemplene obstinatis animis og confirmato animo mener jeg at er ablativus modi 

fordi de kan begge erstattes av adverb, henholdsvis obstinate og confirmate.  

Sciscitantibus i AUC 2, 23, 17 anser jeg heller ikke for å være en absolutt ablativ, men 

en dativ. I setningen nedenfor hvor den forekommer så fungerer sciscitantibus som et 

indirekte objekt for ait, slik at den heller bør oversettes slik som jeg har gjort nedenfor som et 

dativobjekt istedenfor som en temporal absolutt ablativ i den andre oversettelsen. Whiteley 

anser dette imidlertid som en absolutt ablativ i sin kommentar til sciscitantibus i Livy Book II 

(1995, 147).  

 

Sciscitantibus unde ille habitus, unde deformitas, cum circumfusa turba esset prope in 

contionis modum, Sabino bello ait se militantem, quia propter populationes agri non fructu 

modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo 

tempore imperatum, aes alienum, fecisse 

 
Til de som spurte om grunnen til dette utseendet og denne hesligheten, sa han, etter at 

folkemengden hadde samlet seg rundt ham nesten som på et folkemøte, at mens han tjente i 

sabinerkrigen manglet han ikke bare grøde på grunn av åkerens herjinger, men at landstedet 

hans hadde blitt påtent, alt hadde blitt røvet, buskapen hadde blitt fordrevet, skatten hadde blitt 

innkrevd på et ubeleilig tidspunkt, og at han hadde opparbeidet seg gjeld. 

 
Mens de spurte om grunnen til dette utseendet og denne hesligheten, sa han, etter at 

folkemengden hadde samlet seg rundt ham nesten som på et folkemøte, at mens han tjente i 
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sabinerkrigen manglet han ikke bare grøde på grunn av åkerens herjinger, men at landstedet 

hans hadde blitt påtent, alt hadde blitt røvet, buskapen hadde blitt fordrevet, skatten hadde blitt 

innkrevd på et ubeleilig tidspunkt, og at han hadde opparbeidet seg gjeld. 
 

Et annet tilfelle er nr. 1 gliscente adulatione i Annales 1, 1, 2 Temporibusque Augusti dicendis 

non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrerentur, som Helm tolker som en 

kausal absolutt ablativ (1879, 94). Enghofer anser det imidlertid ikke for å være en absolutt 

ablativ, men en instrumental ablativ (1961, 6), fordi han mener at med verbet deterrere i 

passiv brukes det for det meste en instrumental ablativ hos Tacitus. Jeg er enig med Helm i at 

det er en kausal absolutt ablativ og forstår ikke hvordan Enghofer kan oppfatte dette som en 

instrumental ablativ når det både er et partisipp og et substantiv i ablativ tilstede. Eksemplene 

som Enghofer refererer til er heller ikke parallelle eksempler til gliscente adulatione fordi det 

forekommer ikke et presens partisipp i ablativ i noen av disse.1 Det som viser at det er en 

absolutt ablativ er at det står gliscente og ikke gliscenti som bare brukes adjektivisk. 

I Tacitus’ Annales 1, 34, 1 forekommer deiectis in terram oculis som Enghofer anser 

som en absolutt ablativ med et adjektiv som predikativ bestemmelse (1961, 25), men jeg 

mener at dette er en ablativ som angir ledsagende omstendigheter som kan oversettes slik: 

med øynene rettet ned mot bakken ikke med en temporal eller kausal fortolkning slik som 

dette: da han hadde rettet øynene ned mot bakken eller fordi han hadde rettet øynene ned mot 

bakken. Nullo metu i Annales 1, 50, 4 mener Enghofer også at er en absolutt ablativ med et 

adjektiv som predikativ bestemmelse, men jeg anser det heller som en ablativus modi fordi 

nullo metu kan erstattes av adverbet intrepide for eksempel.  

 

 

 

                                                 
1 Eksemplene er: Hist. 2, 41, 2 Italicae legionis virtute deterriti sunt, Hist. 2, 89, 1 amicorum consilio deterritus 

og Ann. 15, 73, 3 donec consensu patrum deterritus est.  
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4 Interessante typer av absolutt ablativ 

 

Hovedfokuset i denne oppgaven vil ligge på 9 interessante typer av absolutt ablativ som jeg 

anser særlig interessante. Disse 9 typene vil først beskrives generelt og deretter vil hver 

forfatters spesifikke bruk av disse typene beskrives og kommenteres ytterligere ved hjelp av 

eksempler fra de respektive bøkene. Disse typene er som følger:  

- Absolutt ablativ med deponente verb 

- Absolutt ablativ av typen te duce 

- Absolutt ablativ med akkusativobjekter  

- Absolutt ablativ med infinitiv 

- Absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv 

- Absolutt ablativ med avhengige spørresetninger  

- Absolutt ablativ med relativsetninger 

- Absolutt ablativ med ut/ne-setninger 

- Absolutt ablativ med adjektiver   

Disse typene har blitt valgt ut fordi den absolutte ablativen opptrer i konstruksjoner 

som forekommer sjeldnere enn den konvensjonelle absolutte ablativen som vanligvis ikke 

innleder en akkusativ med infinitiv eller avhengig spørresetning eller er bestanddel i en 

relativsetning, men som bare er tilstede i en setning slik som den nedenfor uten å være 

tilknyttet en annen konstruksjon og i tillegg bestående av et aktivt transitivt verb i perfektum 

partisipp eller et intransitivt verb i presens partisipp, som er det en absolutt ablativ vanligvis 

består av. 

 

Ceterum sepultura more perfecta templum et caelestes religiones decernuntur (Tac. 

Ann. 1, 10, 8)  

4.1 Absolutt ablativ med deponente verb 

 

Undersøkelsene mine av de absolutte ablativene hos disse tre forfatterne har bevist at en 

absolutt ablativ konstruert med deponente verb er en sjelden konstruksjon. Med 427 absolutte 

ablativer til sammen i alle disse tre verkene forekommer konstruksjoner med deponente verb 

bare 23 ganger. Det er ikke stor forskjell i hyppigheten av partisipptype med til sammen 10 

presens partisipper, 12 perfektum partisipper og ett passiv perfektum partisipp. Enghofer 

skriver at bruken av absolutt ablativ med transitive og intransitive deponente verb er helt 

vanlig gjennom hele latiniteten og at bruken med perfektum partisipp av intransitive verb er 
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tilstede i klassisk tid og hyppig brukt av Tacitus (1961, 16) Videre skriver Enghofer på s. 18 

at semideponente verb som audeo, gaudeo og soleo riktignok også dannes i klassisk latin med 

perfektum partisipp, men at oftest benyttes presens partisipp og vanligvis ikke med bare 

subjektet. Ifølge Enghofer er en absolutt ablativ som består av et transitivt deponent verb med 

et akkusativobjekt umulig i klassisk latin, noe som ikke de sølvlatinske forfatterne har tatt 

hensyn til. Han henviser til det første eksemplet på dette i Sallusts Bellum Iugurthinum: Sulla 

omnia pollicito (1961, 18).  

 En av de sjeldneste typene av absolutt ablativ med et deponent verb er tilfellet 

hvor et transitivt deponent verb brukes i perfektum partisipp med passiv betydning slik som 

nr. 3 adepta libertate i BC 7, 3, nr. 23 utraque re experta i AUC 2, 29, 1 og nr. 15 adepto 

principatu i Annales 1, 7, 5. Enghofer skriver at denne konstruksjonen er svært sjelden i hele 

den latinske litteraturen, men at det også finnes eksempler fra klassisk prosa hos Cicero med 

eksemplet emeritis stipendiis fra Cato 49 og hos Caesar med eksemplet partitis copiis fra de 

bello Gallico 6, 6, 1. Det at denne bruken er sjelden bestyrkes også av OLDs kommenterer 

under oppslagene av hvert verb, hvor det kommenteres at den aktive betydningen av disse 

verbene er vanligst.  

Burkhard og Schauer fremholder imidlertid i § 503, 3 i Lehrbuch der lateinischen 

Syntax und Semantik (2012, 720) at perfektum partisipp av transitive deponente verb ikke kan 

brukes i en absolutt ablativ med passiv betydning, men bare brukes i konjunkte partisipper.  

Nå har vi jo sett ovenfor at  Adipiscor er et transitivt deponent verb som brukes i en absolutt 

ablativ med passiv betydning i Sallusts BC. Årsaken til denne diskrepansen er nok det 

faktumet at Burkhards og Schauers grammatikk bygger på Ciceros og Caesars bruk (2012, 

XI) og hos disse forfatterne er nok ikke disse eksemplene hos hver stor nok hyppighet til at 

forfatterne vil  regne denne konstruksjonen som ciceroniansk eller caesariansk latin selv om 

det forekommer flere enn kun ett eksempel hos hver forfatter.  

4.2 Absolutt ablativ av typen te duce 

 

En annen kategori av absolutte ablativer som jeg har notert meg under sankingen av 

alle disse eksemplene og som er hyppigere enn den forrige er konstruksjoner hvor det oftest 

ikke er partisipper med, men to substantiver i ablativ eller et substantiv og et adjektiv i ablativ 

slik som i nr. 1, Aenea duce i BC og nr. 42, familia funesta i Ab urbe condita I. Denne typen 

av absolutt ablativ forekommer 56 ganger totalt. Denne konstruksjonen behandles i Eitrems 
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latinsk grammatikk, i Sjöstrands ny latinsk grammatik, i Burkhards og Schauers Lehrbuch der 

lateinischen Syntax und Semantik og i Enghofers Der Ablativus Absolutus bei Tacitus. I 

Eitrems § 109 (2010, 92) står det svært lite om denne typen, bare at den predikative delen av 

konstruksjonen også kan være et substantiv eller adjektiv, men det gis bare tre eksempler og 

det gis ikke noe navn på denne typen. Sjöstrand beskriver dette bedre i § 222, 10 (1953, 331) 

hvor man kan lese at predikatsablativen i absolutt ablativ kan bestå av et adjektiv eller 

substantiv; han gir også mange gode eksempler. Sjöstrand kaller denne konstruksjonen for en 

ablativus sociativus. I Burkhards og Schauers § 504 (2012, 720-21) redegjøres det svært bra 

for denne konstruksjonen og den forklares med svært gode eksempler, men her gis det ikke 

noe navn på denne typen.  

Enghofers beskrivelse av denne konstruksjonen er den mest omfattende. Han har delt 

denne konstruksjonen inn i to deler som han kaller for ein Adjektiv als praedikative 

Bestimmung beim Abl. abs. og ein Substantiv als praedikative Bestimmung beim Abl. abs. 

(1961, 20 – 30). Denne terminologien skal jeg også benytte i oppgaven. Enghofer 

kommenterer under adjektivoverskriften at denne bruken av absolutt ablativ med adjektiv som 

predikat var populær allerede i gammel tid, slik som hos Plautus for eksempel, hvor det 

forekommer mange eksempler (1961, 20). Videre skriver Enghofer at i klassisk tid ble denne 

bruken enda hyppigere og da spesielt med tilstandsadjektiver som blant annet salvus, integer, 

incolumis, vivus og invitus. Enghofer anser Tacitus som en senklassisk forfatter og konstaterer 

at denne bruken har utviklet seg siden klassisk tid da det har skjedd en utvidelse av ordvalget, 

en økning av hyppigheten og en utvidelse av den syntaktiske bruken. Enghofer betegner blant 

annet tilstandsadjektivene attonitus, intentus og obvius som nye adjektiver i Tacitus’ bruk av 

denne konstruksjonen.  

Under substantivoverskriften på. s. 27 kommenterer Enghofer at også absolutte 

ablativer med substantivpredikat ble bare brukt med en bestemt gruppe substantiver i klassisk 

tid. De vanligste substantivene var da blant annet duce, magistro, adiutore, auctore, 

deprecatore og consule. Videre skriver Enghofer at denne bruken har omtrent forblitt den 

samme også opp imot Tacitus’ tid med unntak av noen nyvinninger slik som instinctore2, 

iuvene og satellitibus som ikke forekom hos Tacitus’ forgjengere. Når det kommer til denne 

konstruksjonens hyppighet er den betydelig lavere enn absolutt ablativ med adjektivpredikat 

slik som også var tilfellet hos Tacitus’ forgjengere (1961, 28).  

                                                 
2 Ingen av disse tre eksemplene forekommer i en te duce-konstruksjon i Annales I. 
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Denne konstruksjonen omtales ikke med noe spesielt navn, men jeg har valgt å kalle 

den for en te duce-konstruksjon, fordi det uttrykker godt hvordan denne konstruksjonen ofte 

opptrer, med et pronomen, spesielt te eller egennavn, og et substantiv, spesielt duce. Men hvis 

en ser på nr. 51 og 55 i Annales I og nr. 30 og 32 i AUC II så kan en faktisk også kalle det for 

en auctore-konstruksjon ettersom den opptrer ofte med substantivet auctor eller også en 

consulibus-konstruksjon, fordi konsulnavnene settes ofte i ablativ sammen med substantivet 

consul for å betegne årstall. Jeg har valgt å oversette alle disse consulibus-konstruksjonene 

med preposisjonen med slik som substantivtypen av te duce vanligvis oversettes istedenfor å 

bruke for eksempel under NN sitt konsulat eller da NN og NN var konsuler. Dette gjøres fordi 

jeg mener at konsulene bør fremheves mer og at mange av hendelsene i de absolutte 

ablativene er som følge av at de er konsuler og er med på å prege året, og på denne måten blir 

konsulene mer delaktige i handlingen og oversettelsene blir mer livaktige. Denne consulibus-

typen virker også som Livius’ vanligste måte å angi årstall på ettersom den opptrer så ofte. 

Inspirert av Enghofers oppdeling så vil det også her skilles mellom te duce-

konstruksjoner med adjektivpredikat og te duce-konstruksjoner med substantivpredikat. I 

tillegg til disse to klassene vil det tilføyes en tredje kategori bestående av te duce-

konstruksjoner med presens partisipper, hvor partisippene i mange tilfeller kan oppfattes mer 

som substantiverte former av partisippet enn som en verbform. 

Dette er en interessant konstruksjon så derfor vil jeg utdype hvordan den brukes og 

kan oversettes. Disse konstruksjonene kan ofte oversettes med preposisjoner som med, under 

og mot, men kan også oversettes med både med og som samtidig. Denne preposisjonsbruken 

og da spesielt bruken av med og som er det som er typisk for denne konstruksjonen, fordi de 

fleste kan oversettes på denne måten, slik at te duce blir med deg som leder eller under din 

ledelse, Agrippa Menenio, P. Postumio consulibus blir med Agrippa Menenius og P. 

Postumius som konsuler eller under Agrippas Menenius’ og P. Postumius’ konsulat, Auctore 

Attio Tullio blir med Attius Tullius som initiativtaker, tilskynder eller forslagsstiller og invito 

senatu blir mot senatets vilje. For å understreke at jeg mener te duce-konstruksjonene bør 

oversettes på denne måten, kommer alle oversettelsene mine av eksemplene til å prøve å gjøre 

dette så ofte som det er mulig selv på bekostning av god norsk i tilfeller hvor det ville passet 

bedre med en annen oversettelse, men dette gjøres som sagt for å poengtere at disse 

eksemplene burde oppfattes på denne måten.   

Te duce-konstruksjonene er svært komprimerte og brukes ofte elliptisk hos disse tre 

forfatterne slik som i nr. 7 integra domo i Annales I og nr. 58 integro bello i AUC II. De kan 

også oversettes slik som vanlige absolutte ablativer, altså temporalt, kausalt, konsessivt og 
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kondisjonalt noe som Enghofer illustrerer ved å klassifisere alle forekomstene av disse typene 

(1961, 20 – 30). Jeg mener at disse tolkningene er underliggende eksemplene uansett og de 

behøver ikke å understrekes i alle tilfellene av te duce-konstruksjoner. Selv om jeg oversetter 

de fleste te duce-konstruksjonene modalt fordi jeg mener det er den beste måten å oversette 

disse på, så er likevel disse aspektene tilstede. For hvis nr. 66 sicca humo i Annales I skal 

oversettes som Enghofer tolker det, nemlig kausalt (1961, 23), så er det kausale aspektet 

likevel tilstede om den oversettes modalt på denne måten mener jeg: med jorden tørr.  

Den samme måten å oversette te duce-konstruksjonene med adjektivpredikat og 

substantivpredikat mener jeg at også er tilstede når konstruksjonen inneholder et partisipp. 

Grunnen til at jeg anser disse typene med partisipper for å også være te duce er ikke først og 

fremst ut av et formmessig aspekt, men fordi jeg mener at de best kan oversettes på måten te 

duce vanligvis oversettes, nemlig med preposisjonen med sammen med som og en 

substantivert form av presens partisippet istedenfor det tilsvarende norske presens partisippet, 

en temporalsetning, relativsetning eller avhengig setning, for eksempel. For jeg mener at 

partisippet i denne konstruksjonen ikke er å forstå som en verbform, men heller mer som en 

substantivert form av partisippet. Et godt eksempel på dette er nr. 9, consulente Cicerone i 

BC, som jeg mener oversettes best slik: med Cicero som rådgiver istedenfor med et 

tilsvarende norsk partisipp i en leddsetning med enten fordi, mens eller da. Andre gode 

eksempler på denne konstruksjonen er nr. 11 i AUC II, concitante Octavio Mamilio som best 

kan oversettes slik: med Octavius Mamilius som oppvigler og nr. 21 i Annales I, struente 

Tiberio som best kan oversettes slik: med Tiberius som bakmann.  

4.3 Absolutt ablativ med akkusativobjekt 

 

Absolutt ablativ med akkusativobjekt er en sjelden konstruksjon i alle disse tre bøkene 

med 13 forekomster til sammen av i alt 427 absolutte ablativer. Her er det stor forskjell på 

partisippbruken fordi det finnes bare akkusativobjekt med absolutte ablativer i presens 

partisipp, mens perfektum partisipp med akkusativobjekt ikke forekommer i noen av disse tre 

bøkene. Jeg har ingen forklaring på hvorfor denne konstruksjonen er så sjelden, en mulig 

grunn kan være at konjunkte partisipper heller ble brukt med objekter for å uttrykke de samme 

betydningene som en absolutt ablativ kan ha.  
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4.4 Absolutt ablativ med infinitiv 

 

Absolutte ablativer som innleder infinitiver er en av de sjeldneste konstruksjonene i 

disse tre bøkene blant typene som jeg har valgt å kommentere. Den forekommer ikke i BC og 

er bare tilstede med ett eksempel hver i AUC II og Annales I av i alt 427 eksempler på 

absolutte ablativer i disse verkene. Når det gjelder partisippbruken er det perfektum partisipp 

som brukes i begge tilfellene.  

4.5 Absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv 

 

Denne konstruksjonen er noe hyppigere enn absolutt ablativ med bare infinitiv. Til 

sammen forekommer denne typen 4 ganger i Annales I, men er ikke tilstede verken i BC eller 

AUC II. Siden denne typen ikke finnes i AUC II valgte jeg å ta de eksemplene som var tilstede 

i de andre bøkene av AUC, noe som jeg vil begrunne under overskriften om Livius’ bruk av 

denne typen. I AUC XXXI, XXXIII, XXXVII og XLIV forekom det 4 eksempler til sammen, 

henholdsvis nr. 65, 67, 68 og 69 i listen over interessante funn i AUC II, slik at det blir en 

total på 8 eksempler av i alt 427 absolutte ablativer. Fellesnevneren for 7 av disse 8 

eksemplene er at den absolutte ablativen er upersonlig brukt og bestående av et nøytrum 

perfektum partisipp i hvert eksempel med verbene comperio, cognosco eller intelligo, og 

subjektet for setningen blir da akkusativ med infinitiv-setningen. Når det gjelder 

partisippbruken så konstrueres også 7 av de 8 med perfektum partisipp som jo er en 

nødvendighet for at konstruksjonen kan brukes upersonlig.  

Enghofer kommenterer at i arkaisk latin fantes det få eksempler på nøytrum perfektum 

partisipper i ablativ og at alle disse var adverbiale uttrykk og at konstruksjonen først i klassisk 

tid fikk verbal kraft og at en leddsetning ofte uttrykker subjektet i disse tilfellene (1961, 67). 

Videre skriver Enghofer at Caesar sjelden bruker denne konstruksjonen adverbialt, Cicero 

bruker konstruksjonen som den første både adverbialt og som en upersonlig absolutt ablativ 

og Sallust har nesten utelukkende adverbiale former og at en hyppigere og mer utpreget bruk 

finnes først hos Livius i bøkene av AUC.  

4.6 Absolutt ablativ med avhengige spørresetninger 
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Denne konstruksjonen forekommer verken i BC eller AUC II, men er bare tilstede i 

Annales I med 6 eksempler. Slik som med akkusativ med infinitiv finnes absolutt ablativ med 

avhengig spørresetning også i andre bøker av AUC, nemlig i bok 31 og 33 med et eksempel 

hver, henholdsvis nr. 64 og 66, slik at det til sammen blir 8 eksempler av i alt 427 absolutte 

ablativer. Halvparten av disse absolutte ablativene innleder spørresetningen med et upersonlig 

brukt perfektum partisipp, mens 3 innledes av et presens partisipp og den siste med et 

adjektiv. I 4 av disse eksemplene brukes formene av spørrepronomenet quis for å innlede 

selve spørresetningen, mens i 3 av eksemplene brukes spørrepartikkelen an og i det siste 

eksemplet nr. 13 i Annales I er spørrepartikkelen trolig underforstått. Sammen med akkusativ 

med infinitiv-setningene er de absolutte ablativene med avhengige spørresetninger de 

hyppigste typene som er avhengige av en absolutt ablativ.   

4.7 Absolutt ablativ med relativsetning 

 

En absolutt ablativ med relativsetning forekommer ikke i BC, mens det i AUC II er 2 

eksempler og i Annales I 5 eksempler, noe som totalt blir 7 eksempler til sammen av i alt 427 

absolutte ablativer. Når det gjelder partisippbruken så er det et perfektum partisipp som 

brukes hyppigst med 5 eksempler blant de til sammen 7 tilfellene og med ett presens partisipp 

hver i AUC II og Annales I. Før jeg begynte å finne fram til alle de absolutte ablativene hos 

disse forfatterne og før jeg fordypet meg skikkelig i absolutt ablativ, så var jeg av den 

oppfatning at en absolutt ablativ ikke kunne konstrueres sammen med en relativsetning. Dette 

fordi relativsetninger trodde jeg at alltid måtte referere til subjektet eller objektet i en setning 

og jeg så for meg at en absolutt ablativ ikke tilhører setningens syntaks, men var et avhengig 

setningsledd uten innvirkning på resten av setningen og at det derfor ikke kunne refereres til 

den absolutte ablativen i en relativsetning.  

Denne konstruksjonen innser jeg nå at er mulig fordi i relativsetningene refereres det 

ikke til hele den absolutte ablativen, men til den relevante komponenten i den absolutte 

ablativen slik som i nr. 56 i Annales I: permoto ad miserationem omni qui aderat exercitu, hvor 

relativsetningen refererer til omni exercitu og ikke permoto. Dette er den eneste relativsetningen 

i Annales I med et eksplisitt subjekt fordi i de 4 andre må et demonstrativpronomen slik som iis, 

his eller illis underforstås; dette er ikke tilfellet i AUC II hvor begge eksemplene har eksplisitte 
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subjekt. Dette påpeker Enghofer også og sier at dette utelatte demonstrativpronomenet er å 

forstå som relativsetningens grammatiske subjekt (1961, 94).  

4.8 Absolutt ablativ med ut/ne-setninger 

 

Denne konstruksjonen finnes ikke i verken BC eller AUC II, men er bare tilstede i Annales I 

med 5 forekomster, noe som gjør den til en av de sjeldneste typene blant de som kommenteres. 

Når det gjelder partisippbruken så er det presens partisipp det hyppigste med 4 eksempler 

blant de 5 forekomstene. Fordelingen mellom ut og ne er likere, med 3 eksempler på ut og 2 

eksempler på ne. Når det kommer til verbbruken så er 2 av eksemplene med deponente verb. 

4.9 Absolutt ablativ med adjektiver 

 

Absolutt ablativ med adjektiver er den sjeldneste typen i korpuset. Den forekommer verken i 

BC eller AUC II, men bare i Annales I med ett eksempel av i alt 427 absolutte ablativer. Slik 

som med akkusativ med infinitiv og de avhengige spørresetningene forkommer også denne 

typen i andre bøker av AUC. Steele lister opp 7 eksempler, hvor adjektivene dubio, incerto, 

sereno og tranquillo brukes i henholdsvis bok 28, 28, 31, 37, 24, 26 og 31 av i alt 6457 

absolutte ablativer i alle bøkene av AUC (1902, 301). Enghofer kommenterer at siden Vergil 

og Livius dannes også en absolutt ablativ av et nøytrum adjektiv slik som den dannes av et 

nøytrum perfektum partisipp. Videre skriver Enghofer at Tacitus følger Livius i sin bruk, men 

benytter seg av andre adjektiver slik som nr. 13 periculosus fra Annales I, vastus og profundus 

i Annales II og libero i Annales III (1961, 71).   
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5 Sallusts bruk av absolutt ablativ i BC 

 

Jeg begynner denne oppgaven med å beskrive Sallusts bruk av absolutt ablativ og 

hvordan den lages og hvilke komponenter den vanligvis består av. Som grunnlag for å 

analysere Sallusts bruk har jeg funnet 66 absolutte ablativer i BC med en tekst på 26 sider og 

av disse 66 så har 9 eksempler blitt utvalgt som jeg synes er spesielt interessante og som det 

lønner seg å kommentere ytterligere. Det er hovedsakelig disse 9 eksemplene som analysene 

mine vil dreie seg om i tillegg til andre eksempler som kan komme til å bli relevante for å 

undersøke Sallusts bruk. Disse 9 eksemplene ble utvalgt fordi de skiller seg ut ifra resten av 

de absolutte ablativene i BC og ifra det en kan kalle en typisk absolutt ablativ, som vanligvis 

består av et perfektum eller presens partisipp sammen med et substantiv, slik som bello 

confecto, dispositis praesidiis eller volentibus omnibus bonis. 

5.1 Absolutt ablativ med deponente verb i BC 

 

Absolutte ablativer med deponente verb er en fascinerende konstruksjon. Det er en 

sjelden måte å konstruere absolutte ablativer på da ett eksempel i BC. Sallust er den første 

forfatteren av disse tre som bruker et transitivt deponent verb med passiv betydning i en 

absolutt ablativ. Eksemplet i BC er:  

 
(3) Sed civitas incredibile memoratu est adepta libertate quantum brevi creverit: tanta cupido 

gloriae incesserat (Sall. BC. 7.3)  

 

Men det er utrolig på hvor kort tid staten vokste etter at friheten hadde blitt oppnådd: et så 

stort begjær etter ære hadde grepet den. 

5.2 Absolutt ablativ av typen te duce i BC 

 

Det forekommer 6 eksempler på denne konstruksjonen i Sallusts BC. Sallust benytter 

seg av alle de tre kategoriene, med ett eksempel på en te duce-konstruksjon med 

adjektivpredikat, 3 på te duce-konstruksjoner med substantivpredikat og 2 på te duce-

konstruksjoner med partisipp.  
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5.2.1 Te duce med adjektivpredikat 

 
(2) Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio Troiani, qui Aenea duce 

profugi sedibus incertis vagabantur (Sall. BC. 6, 2) 

 

Byen Roma, slik jeg har lært, grunnla og innehadde trojanerne i begynnelsen, som med 

Aeneas som leder og uten faste bosteder flakket rundt som flyktninger. 

 

Dette eksemplet kunne ikke oversettes passende på den måten en te duce-konstruksjon 

vanligvis oversettes, nemlig med preposisjonen med ofte sammen med som. I dette tilfellet 

bør det heller oversettes med preposisjonen uten som er en bedre oversettelse til norsk.   

5.2.2 Te duce med substantivpredikat 

 

(1) Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio Troiani, qui Aenea duce 

profugi sedibus incertis vagabantur (Sall. BC. 6, 2) 

 

Byen Roma, slik jeg har lært, grunnla og innehadde trojanerne i begynnelsen, som med 

Aeneas som leder og uten faste bosteder flakket de rundt som flyktninger. 

 

(4) Igitur circiter kalendas Iunias L. Caesare et C. Figulo consulibus primo singulos 

appellare (Sall. BC. 17, 1) 

 

Altså rundt begynnelsen av Juni med L. Caesar og C. Figulus som konsuler tiltalte han først 

hver og en.  

 

(5) L. Tullo et M'. Lepido consulibus P. Autronius et P. Sulla designati consules legibus 

ambitus interrogati poenas dederant (Sall. BC. 18, 2) 

 

Med L. Tullus og M’. Lepidus som konsuler ble de nyvalgte konsulene P. Autronius og P. 

Sulla straffet etter å ha blitt anklaget etter loven om bestikkelse.  

 

I nr. 1 forekommer det eponymiske duce, hvor navnet på denne konstruksjonen ble tatt 

fra på grunn av den hyppige bruken av substantivet dux i disse konstruksjonene. I nr. 4 og 5 

forekommer consulibus-typen som også er en vanlig type av te duce med substantivpredikat 

for å angi årstall.  

5.2.3 Te duce med partisipp 

 

(6) Postea Piso in citeriorem Hispaniam quaestor pro praetore missus est adnitente Crasso, 

quod eum infestum inimicum Cn. Pompeio cognoverat (Sall. BC. 19, 1) 

 

Senere ble Piso sendt til Hispania Citerior som kvestor med en pretors myndighet med Crassus 

som tilskynder, fordi han hadde erfart at han [Piso] var en bitter fiende av Cn. Pompeius. 
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(9) Itaque consulente Cicerone frequens senatus decernit, Tarquini indicium falsum videri 

eumque in vinculis retinendum neque amplius potestatem faciundam, nisi de eo indicaret, 

cuius consilio tantam rem esset mentitus. (Sall. BC. 48, 6) 

 

Derfor beslutter et fulltallig senat med Cicero som rådgiver at Tarquinius’ vitnemål synes 

falskt og at han skal holdes i lenker og ikke lenger gis muligheten til å forklare seg, med 

mindre han røper personen på hvis initiativ han løy om en så stor sak. 

 

En av grunnene til at jeg har valgt å regne nr. 6 og 9 som te duce-konstruksjoner er at i 

alle disse eksemplene er substantivpredikatet noe konkret, det fungerer som en agens og 

derfor mener jeg at partisippene i disse typene bør oversettes med et substantiv for å bedre 

kunne uttrykke forholdet mellom substantivet og partisippet. Denne agens-rollen kan en se i 

nr. 6, hvor Crassus er den handlende personen og virker som tilskynder for Pisos utsendelse til 

Hispania og i nr. 9 er Cicero agens ved at han gir råd til senatet.  

5.3 Absolutt ablativ med akkusativobjekt i BC 

 

Nå skal det handle om en konstruksjon som er sjelden hos alle disse tre forfatterne og det er 

absolutte ablativer med et akkusativobjekt. Denne typen forekommer bare én gang i BC, 

nemlig i eksempel nr. 7 og her fungerer haec som akkusativobjekt til det transitive verbet 

volvo og illis er subjektet i den absolutte ablativen  

 
(7) Haec illis volventibus tandem vicit fortuna rei publicae (Sall. BC. 41.3) 

 

Mens de overveide dette seiret til slutt statens skjebne. 
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6 Livius’ bruk av absolutt ablativ i AUC II 

 

I dette kapitlet skal det dreie seg om Livius’ bruk av absolutt ablativ og hvordan den 

konstrueres og hva den består av. Grunnlaget mitt for å analysere Livius’ bruk er de 201 

absolutte ablativene som jeg fant i AUC II med en tekst på 100 sider og av disse 201 har 63 

eksempler blitt utvalgt som jeg mener er interessante og verdt å kommentere ytterligere; i 

tillegg til disse 63 eksemplene har 8 absolutte ablativer blitt utvalgt fra andre bøker som tjener 

som sammenligningsmaterial. Det er disse 71 eksemplene som analysen min vil behandle. 

Disse 71 eksemplene har igjen blitt utvalgt fordi de er forskjellige fra de andre eksemplene i 

bok 2 som er mer det en kan kalle en typisk absolutt ablativ.  

Jeg vil også kommentere noen særegenheter ved Livius’ bruk av absolutt ablativ som 

vekket oppmerksomheten min under sankingen av forskningsmaterialet. Livius setter ofte den 

absolutte ablativen helt i begynnelsen av et nytt kapittel og ofte er den absolutte ablativen det 

første ordet i en setning. Seks ganger forekommer det at en absolutt ablativ brukes helt i 

begynnelsen av kapitlet, nemlig i nr. 13, 20, 23, 38, 47 og 54. Og i fire av disse eksemplene, 

nr. 12, 20, 23, og 38 så er den absolutte ablativen det første ordet i setningen. Det kan virke 

som om grunnen til dette er at Livius gjerne komprimerer handlingen og vil raskt sette et 

punktum for en periode og oppsummere den på en kort og konsis måte for deretter å innlede 

fort en ny periode med hendelser. Et godt eksempel på dette er nr. 20, hvor det i kapitlet før 

den absolutte ablativen beskrives hvordan det kjempes mot aurunkerne. Istedenfor for å 

beskrive slaget i mange setninger, så innledes neste kapittel med den enkle konstruksjonen 

fusis Auruncis som oppsummerer den foregående perioden og meddeler resultatet av slaget 

for å raskt kunne gå videre til nesten hendelse som tar for seg følgene av dette slaget. 

En bruk som forekom ofte under sankingen av de absolutte ablativene i bok 2 var 

Livius’ bruk av absolutt ablativ sammen med genitiv. I 5 eksempler i AUC II, nr. 21, 37, 40, 

44 og 49 opptrer det en genitiv mellom de to komponentene i den absolutte ablativen. Dette 

trekket kommenterer også Steele i sin artikkel The Ablative Absolute in Livy (1902, 309) der 

han kommenterer at genitiv er det kasuset som hyppigst plasseres mellom delene av en 

absolutt ablativ. Eksempel 21, «Desperato consulum senatusque auxilio» og 49 «Accitis 

Latinorum Hernicorumque auxiliis» er spesielt elegante med to genitiver imellom de to 

ablativ-komponentene. Dette stilistiske trekket finnes ikke i BC og i Annales I forekommer 

det bare én gang i nr. 20, «Sublatis seditionis auctoribus».  
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Et annet trekk jeg noterte meg i AUC II er at det kan være stor avstand mellom de 

forskjellige delene av den absolutte ablativen. Særlig i nr. 47 er dette fremtredende og i 

mindre grad i nr. 56. Det er noe som minner om det å sette genitiven imellom delene av en 

absolutt ablativ, men siden det bare forekommer to ganger er det vanskelig å si om det er et 

bevisst stilistisk trekk av Livius slik som det kan virke at genitivene er.3 Når det gjelder nr. 47 

så virker det ikke tilfeldig å ha så stor avstand mellom delene, det er nærmest to setninger før 

den siste delen av den absolutte ablativen kommer på slutten: «Urbi cum pace laxior etiam 

annona rediit, et advecto ex Campania frumento, et postquam timor sibi cuique futurae 

inopiae abiit, eo quod abditum fuerat prolato  

En siste særegenhet hos Livius i AUC II som jeg vil kommentere er noe jeg har valgt å 

kalle en «militærablativ». Dette uttrykket kommer av at Livius ofte bruker et stammefolk 

sammen med et verb for fordriving (perfundo/fundo/effundo), beseiring (devinco) og alliering 

(assumo/adiungo) som deler av en absolutt ablativ. Dette begrepet involverer også alt annet 

som angår kriging, slag og våpen. Jeg fant 15 eksempler som jeg har klassifisert som 

militærlablativer, men siden det vil ta opp så stor plass og bli uoversiktlig å liste opp alle, så 

henviser jeg til denne kategorien i vedlegg nr. 2. Derfor vil bare de eksemplene kommenteres 

hvor dette er mest fremtredende og som er selve kjernen i begrepet, nemlig eksemplene med 

stammene. Av denne typen fant jeg 7 eksempler, nr. 15, «Volscis levatis», nr. 16, «Hernicis 

adsumptis», nr. 20, «fusis Auruncis», nr. 26, «Volscis devictis», nr. 31, «Adiunctis Aequis», nr. 

35, «Devictis Volscis Aequisque» og nr. 51, «Adsumptis Hernicis». Denne bruken er meget 

typisk for Livius’ AUC II og grunnen til denne bruken er nok det at i bok 2 dreier det seg om 

Romas tidligste historie som republikk og denne perioden var preget av mye krig med 

nabostammene samt alliansebygging som blir klart gjennom nr. 16, 31 og 51 hvor de 

forskjellige stammene opptas som forbundsfeller. Dette er også et effektivt grep for å 

tydeliggjøre situasjoner og posisjoner og for å gi en ramme til handlingen.  

6.1 Absolutt ablativ med deponente verb i AUC II 

 

Absolutt ablativ med deponente verb som partisippdel er en interessant konstruksjon 

og Livius bruker denne typen på en spennende måte i de 5 eksemplene som forekommer i 

                                                 
3 Jeg kan ikke si dette med sikkerhet uten å ha analysert de andre bøkene av Ab urbe condita, hvor bruken 

kanskje utvikles gjennom årene, da det bare er bok 2 i rekken jeg analyserer av i alt 45 bevarte bøker.  
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AUC II. Livius bruker deponente verb i en absolutt ablativ på to måter, i presens partisipp og 

perfektum partisipp.  

 
(23) Utraque re satis experta tum demum consules (Liv. AUC. 2, 29, 1) 

 

Etter å ha undersøkt begge sakene tilstrekkelig så sa konsulene… 

 

(33) Consul alter largitioni resistebat auctoribus patribus nec omni plebe adversante (Liv. 

AUC. 2, 41, 13) 

 

Den andre konsulen motsto bestikkelsen med senatorenes støtte og heller ikke med hele folket 

som motstander. 

 

(44) Consul e curia egressus comitante Fabiorum agmine, qui in vestibulo curiae senatus 

consultum exspectantes steterant, domum redit (Liv. AUC. 2, 48, 43) 

 

Etter at konsulen hadde gått ut av kurien mens en rekke av Fabiere som hadde stått i kuriens 

vestibyle og ventet på senatets vedtak ledsaget ham, gikk han hjem. 

 

(46) Postero die luce orta (Liv. AUC. 2, 51, 27) 

 

Neste dag da sola hadde stått opp  

 

(61) Deinde ipsi paucis post diebus ab duobus exercitibus, utroque per iram consule ingresso 

in fines, plus cladium quam intulerant acceperunt (Liv. AUC. 2, 63, 23) 

 

Deretter noen dager senere led de selv [sabinerne] større tap fra de to hærene enn de hadde 

påført, etter at begge konsulene i vrede hadde gått inn i landområdene deres.   

 
 

Nr. 23 utraque re experta er en spesielt interessant absolutt ablativ fordi her slik som i 

nr. 3, adepta libertate i BC brukes et transitivt deponent verb med passiv betydning som 

perfektum partisipp i en absolutt ablativ. Nr. 33 og nr. 44 er også verdt å nevne fordi de kan 

også oppfattes som te duce-konstruksjoner og oversettes sådan, noe som vil beskrives 

ytterligere under den relevante overskriften. Nr. 46 orior er et av de vanligste deponente 

verbene i AUC  og bevegelsesverb som ingredior i nr. 61 forekommer med en viss hyppighet, 

noe som Steele påpeker (1902, 300).  

6.2 Absolutt ablativ av typen te duce i AUC II 

 

I Livius’ AUC II forekommer det 21 eksempler på te duce-konstruksjoner. Livius 

benytter seg også av alle de tre kategoriene og da spesielt konstruksjonene med 

substantivpredikat. Fordelt over de tre kategoriene er 5 te duce-konstruksjoner med 
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adjektivpredikat, 12 te duce-konstruksjoner med substantivpredikat og 4  te duce-

konstruksjoner med partisipp.  

6.2.1 Te duce med adjektivpredikat 

 

(3) Creatus Sp. Lucretius consul, qui magno natu, non sufficientibus iam viribus ad 

consularia munera obeunda, intra paucos dies moritur (Liv. AUC. 2, 8, 11) 

 

Sp. Lucretius ble valgt til konsul, som gammel og ikke med tilstrekkelige krefter til 

konsuloppgavene dør han innen få dager. 

 

(4) Dein metuens ne si consulum iniussu et ignaris omnibus iret, forte deprehensus a 

custodibus Romanis retraheretur ut transfuga (Liv. AUC. 2, 12, 12) 

 

Deretter fordi han [C. Mucius] fryktet at hvis han gikk uten konsulens befaling og med alle 

uvitende, ville han kanskje bli grepet av de romerske vaktene og ført tilbake som desertør. 

 

(42), (43) […] respondit; se familia funesta Q. Fabi fratris morte, re publica ex parte orba 

consule altero amisso publico privatoque deformem luctu lauream non accepturum (Liv. 

AUC. 2, 47, 41 – 42) 

 

Han [konsulen] svarte at med husholdningen uren på grunn av broren Q. Fabius’ død og med 

staten delvis berøvet etter at den andre konsulen hadde dødd, ville han ikke motta 

laurbærkransen stygg av privat og offentlig sorg. 

 

(58) Id satis consuli visum cur pro victo relinqueret hostem, integro inde decedens bello (Liv. 

AUC. 2, 62, 16) 

 

Det syntes for konsulen som en tilstrekkelig grunn til å etterlate fienden som beseiret, og han 

gikk bort derfra med krigen uavgjort.   
 

Nr. 3, 4, 42 og 43 vil jeg kommentere ytterligere. Alle disse 4 eksemplene kan 

oversettes slik som denne konstruksjonen ofte oversettes, nemlig med preposisjonen med slik 

som ovenfor. Nr. 3 oppfatter jeg som et adjektiv konstruert av presens partisippet til sufficio 

og oversatte det deretter. Det er ikke alltid at te duce-konstruksjonen med adjektivpredikat 

kan gjengis med det tilsvarende norske adjektivet slik som adjektivene i nr. 42 og 43 som ble 

vanskelige å oversette og derfor benyttet jeg meg av partisipper. Jeg oversatte heller funesta 

med presens partisipp istedenfor det tilsvarende adjektivet på norsk ettersom jeg mener det gir 

bedre norsk. Det samme har også blitt gjort i nr. 43 med å heller bruke perfektum partisipp på 

norsk enn et tilsvarende adjektiv på norsk slik som ensom eller foreldreløs som ikke passer 

like bra på norsk som på latin. Den siste setningen, nr. 58 kunne oversettes mer opp mot den 

latinske originalen med substantiv og adjektiv.  

Jeg vil kommentere nr. 43 mer ettersom det er et spesielt interessant eksempel på en te 

duce-konstruksjon. Grunnen til det er at det virker uvanlig å bruke adjektivet orba som en del 
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av den absolutte ablativen og ikke heller perfektum partisipp av verbet orbo, altså orbata. 

Grunner til det kan være at Livius foretrekker denne konstruksjonen foran et perfektum 

partisipp generelt eller så kan det være at han søker symmetri i setningen og vil fortsette med 

adjektiver siden han allerede har brukt funesta i nr. 42.  

6.2.2 Te duce med substantivpredikat 

 

Det er ikke nødvendig å liste opp alle de 12 eksemplene fordi mange er nær identiske 

med hverandre, så derfor listes det opp 6 eksempler.  
 

(1) Brutus ex senatus consulto ad populum tulit, ut omnes Tarquiniae gentis exules essent. 

collegam sibi comitiis centuriatis creavit P. Valerium, quo adiutore reges eiecerat (Liv. AUC. 

2, 2, 46) 

 

I tråd med senatets vedtak la Brutus fram for folket at alle av den tarcquiniske slekten skulle 

være landflyktige. Under kenturieforsamlingen valgte han P. Valerius som kollega, med hvis 

hjelp han hadde fordrevet kongene.  

 

(6) P. Valerius, omnium consensu princeps belli pacisque artibus, anno post Agrippa 

Menenio P. Postumio consulibus moritur (Liv. AUC. 2, 16, 23 

 

P. Valerius, etter alles mening den fremste i krigens og fredens kunster, dør året etter med 

Agrippa Menenius og P. Postumius som konsuler.   
 

(12) His consulibus Fidenae obsessae, Crustumeria capta; Praeneste ab Latinis ad Romanos 

desciuit (Liv. AUC. 2, 19, 3) 

 

Med disse som konsuler ble Fidenae beleiret, Crustumeria ble inntatt; Praeneste gikk over fra 

latinerne til romerne 
 

(30) Ludi quam amplissimi ut fierent senatus decreuit. ad eos ludos auctore Attio Tullio uis 

magna Uolscorum uenit (Liv. AUC. 2, 37, 2) 

 

Senatet vedtok at det skulle bli så storslåtte leker som mulig. Med Attius Tullius som 

initiativtaker kom en stor skare av volskere. 
 

(32) Consul alter largitioni resistebat auctoribus patribus nec omni plebe adversante (Liv. 

AUC. 2, 41, 13) 

 

Den andre konsulen motsto bestikkelsen med senatorenes støtte og heller ikke med hele folket 

som motstander. 
 

(36) Uno animo patres ac plebs rebellantes Volscos et Aequos duce Aemilio prospera pugna 

vicere (Liv. AUC. 2, 42, 14)  

 

Senatorene og folket under enighet beseiret i et suksessfullt slag med Aemilius som 

militærleder volskerne og aekvierne som egget opp til krig igjen.  

 

Gjennom disse eksemplene blir det tydelig at te duce-konstruksjoner med 

substantivpredikat er i overtall i AUC II med over dobbelt så mange som med adjektivpredikat 
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og da er det spesielt consulibus-typen som skiller seg ut med 8 eksempler totalt av de 12 

forekomstene av denne typen.  

Nr. 1 quo adiutore skiller seg ut fra alle te duce-konstruksjonene som har forekommet 

i de tre forfatterne, nemlig fordi den har relativpronomenet qui sammen med det vanligere 

substantivet adiutor. I nr. 30 og 32 forekommer en annen av de vanligste typene av te duce-

konstruksjonen med substantivpredikat, nemlig de med auctor. Det kan være vanskelig å 

oversette auctor fordi det kan bety så mye alt etter konteksten slik at mulige oversettelser kan 

være initiativtaker, understøtter, tilskynder, men også upersonifiserte oversettelser som støtte, 

befaling og råd er mulige.  

6.2.3 Te duce med partisipp 

 

(11) Id quoque accesserat quod triginta iam coniurasse populos concitante Octavio Mamilio 

satis constabat (Liv. AUC. 2, 18, 7) 

 

I tillegg til dette var det temmelig kjent at 30 folk allerede hadde rottet seg sammen med 

Octavius Mamilius som oppvigler. 

 

(25) Senatus tumultuose vocatus tumultuosius consulitur, quaestionem postulantibus iis qui 

pulsati fuerant, decernente ferocissimo quoque non sententiis magis quam clamore et strepitu 

(Liv. AUC. 2, 29, 19) 

 

Senatet ble tilkalt på en uryddig måte og det drøftes på en enda uryddigere måte, og de som 

hadde blitt foruroliget krevde en undersøkelse, og alle de villeste uttrykte sin mening ikke mer 

med stemmer enn med rop og bråk.  

 

(33) Consul alter largitioni resistebat auctoribus patribus nec omni plebe adversante (Liv. 

AUC. 2, 41, 13) 

 

Den andre konsulen motsto bestikkelsen med senatorenes støtte og heller ikke med hele folket 

som motstander. 

 

(44) Consul e curia egressus comitante Fabiorum agmine, qui in vestibulo curiae senatus 

consultum exspectantes steterant, domum redit (Liv. AUC. 2, 48, 43) 

 

Etter at konsulen hadde gått ut av kurien med en rekke av Fabiere som ledsagere, som hadde 

stått i kuriens vestibyle og ventet på senatets vedtak, gikk han hjem. 

 

Her kommer det flere gode eksempler som illustrerer hvordan te duce-konstruksjoner 

også kan inneholde partisipper og tolkes som et substantivert adjektiv avledet fra presens 

partisippet. I nr. 25 ble det imidlertid vanskelig å oversette den absolutte ablativen på den 

sedvanlige måten med preposisjonen med  og som og et substantiv som ofte er tilfellet med te 

duce-konstruksjonene med partisipp som kan oppfattes som substantiverte. Jeg mener likevel 

at det er en te duce-konstruksjon basert på det at det i teorien er mulig å si med enhver 
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uttrykkende sin mening, hvor det sedvanlige med kommer til bruk, men ikke en substantivert 

form av verbet decerno, men heller et sjeldent tilfelle hvor i teorien det latinske presens 

partisippet kan oversettes med det tilsvarende norske presens partisippet. Nr. 33 og 44 vil jeg 

kommentere ytterligere fordi de kan oppfattes både som temporale absolutte ablativer og te 

duce-konstruksjoner. Det betyr at de kan oversettes både med preposisjonen med slik som 

ovenfor, noe som en te duce-konstruksjon vanligvis oversettes med, eller med en leddsetning 

med det temporale mens slik som dette: Den andre konsulen motsto bestikkelsen med 

senatorenes støtte mens hele folket heller ikke var imot ham. Dette gjelder også for nr. 44, slik 

at denne setningen i tillegg til te duce-måten kan oversettes med en temporal leddsetning slik: 

Etter at konsulen hadde gått ut av kurien mens en rekke av Fabiere som hadde stått i kuriens 

vestibyle og ventet på senatets vedtak ledsaget ham, gikk han hjem. Nr. 44 kan også oppfattes 

som ablativ som angir ledsagende omstendigheter for grensen mellom te duce og den typen er 

tynn og i enkelte tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvilken type som foreligger. 

Slik som jeg anså partisippeksemplene i BC som konkrete substantivpredikater og 

agenser, mener jeg at også disse eksemplene bør anses som te duce-konstruksjoner fordi i nr. 

33 ser en hvordan folket fungerer som agens ved å aktivt motsette seg konsulen og nr. 44 ser 

en hvordan rekken av Fabiere handler ved å ledsage konsulen ut av kurien.  

6.3 Absolutt ablativ med akkusativobjekt i AUC II 

 

I Livius’ AUC II er absolutte ablativer med partisipper som tar akkusativobjekter også 

en sjelden konstruksjon. Hos Livius forekommer det 6 eksempler på denne konstruksjonen, 

hvorav alle er med presens partisipp og alle inneholder eksplisitte subjekter.  

 

 (5) Dein metuens ne si consulum iniussu et ignaris omnibus iret, forte deprehensus a 

custodibus Romanis retraheretur ut transfuga, fortuna tum urbis crimen adfirmante, 

sentatum adit (Liv. AUC. 2, 12, 14) 

 

Deretter fordi han [C. Mucius] fryktet at hvis han gikk uten konsulens befaling og med alle 

uvitende, ville han kanskje bli grepet av de romerske vaktene og ført tilbake som desertør, og 

siden byens lodd da ville styrket anklagen henvendte han seg til senatet. 

 

(13) Referentibus iam pedem ab ea parte Romanis, M. Valerius Publicolae frater, 

conspicatus ferocem iuvenem Tarquinium ostentantem se in prima exsulum acie, domestica 

etiam gloria accensus ut, cuius familiae decus eiecti reges erant, eiusdem interfecti forent, 

subdit calcaria equo et Tarquinium infesto spiculo petit (Liv. AUC. 2, 20, 1) 

 

Mens romerne trakk seg tilbake fra denne delen, fikk M. Valerius, Publicolas bror, øye på den 

voldsomme unge mannen Tarquinius som viste seg frem i den første slaglinjen av de 
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landflyktige, og oppildnet av familiens ære at de skulle bli drept av den samme familien som 

hadde fordrevet kongene, ansporer han hesten og retter kursen mot Tarquinius med et fiendtlig 

spyd. 

 

(24) Senatus tumultuose vocatus tumultuosius consulitur, quaestionem postulantibus iis qui 

pulsati fuerant 

 

Senatet ble tilkalt på en uryddig måte og det drøftes på en enda uryddigere måte, og de som 

hadde blitt foruroliget krevde en undersøkelse. 

 

(41) Itaque consul decernente senatu triumphum, si exercitus sine imperatore triumphare 

possit, pro eximia eo bello opera facile passurum respondit (Liv. AUC. 2, 47, 38) 

 

Derfor, da senatet vedtok en triumf, svarte konsulen at hvis hæren kunne feire en triumf uten 

hærføreren, ville han gjerne tillate dette på grunn av den utmerkede innsatsen i denne krigen. 

 

(45) Si sint duae roboris eiusdem in urbe gentes, deposcant haec Volscos sibi, illa Aequos: 

populo Romano tranquillam pacem agente omnes finitimos subigi populos posse (Liv. AUC. 

2, 49, 6) 

 

Hvis det var to folk av samme styrke i byen, og det ene krevde for seg volskerne, det andre 

aekvierne, kunne alle nabofolkene underkastes mens romerfolket nøt en rolig fred. 

 

(63) Volscos species armatorum peditum, quos et plures esse et Romanos putabant fremitus 

hinnitusque equorum, qui et insueto sedente equite et insuper aures agitante sonitu 

saeviebant, intentos velut ad impetum hostium tenuit. (Liv. AUC. 2, 64, 39) 

 

Synet av bevæpnede fotsoldater, som de trodde at var flere og var romere, og hestenes fnysing 

og vrinsking som var opprørte på grunn av uvante ryttere og i tillegg på grunn av trompetene 

som foruroliget ørene, holdt volskerne oppmerksomme på et angrep fra fienden. 

6.4 Absolutt ablativ med infinitiv i AUC II 

 

Av i alt 201 absolutte ablativer i AUC II er dette det eneste eksemplet på en absolutt 

ablativ med infinitiv som forekommer. Det er interessant konstruksjonen, spesielt fordi den 

absolutte ablativen ikke inneholder et eksplisitt subjekt noe de absolutte ablativene i AUC II 

ofte gjør.  

 
(2) Ibi audire iussis consul laudare fortunam collegae (Liv. AUC. 2, 7, 29) 

 

Da de så hadde blitt bedt om å høre, roste konsulen kollegaens suksess. 

6.5 Absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv i AUC 

 

Livius bruker ikke absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv i AUC II, men jeg 

oppdaget at Tacitus gjør det i Annales I, noe som vil kommenteres senere i oppgaven min. 

Fordi jeg bare hadde sett denne bruken i Tacitus’ Annales I så fremstod dette som unikt for 
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Tacitus og det virket som en utvikling av absolutt ablativ fra Livius’ tid og til Tacitus’ at den 

kunne innlede akkusativer med infinitiv. Etter å ha lest artikkelen The Ablative Absolute in 

Livy av R.B. Steele, hvor Steele noterer dette (1902, 301) så fant jeg ut at det ikke var unikt 

for Tacitus, men forekommer også hos Livius, bare ikke like ofte i hver bok, men mer spredt 

utover alle bøkene av Ab urbe condita. Så derfor velger jeg å gjøre et unntak her og beskriver 

Livius’ bruk av absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv i de bøkene det forekommer. 

Fordi dette skal være en så nøyaktig beskrivelse av deres bruk som mulig og når dette faktisk 

forekommer, bare i en annen bok enn bok 2, så bør det kommenteres for å gi et rettmessig 

bilde av den faktiske bruken hos Livius generelt og ikke spesifikt for denne ene boken som 

ble utvalgt.  

Etter å ha lest artikkelen og spesielt avsnittet om nøytrum perfektum partisipper, hvor 

alle de upersonlige absolutte ablativene opplistes ble jeg overrasket, da jeg fant 4 eksempler 

på absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv og at disse ble brukt akkurat som i Tacitus 

rundt 100 år senere, så det som framstod svært innovativt og nyskapende av Tacitus var i 

grunnen ikke det i det likevel. Livius bruker også denne typen av absolutt ablativ som 

innleder en akkusativ med infinitiv. Disse eksemplene er:  

 

(65) Inde satis comperto Eordaeam petituros Romanos, ad occupandas angustias, ne 

superare hostes artis faucibus inclusum aditum possent, praecessit (Liv. AUC. 31, 39, 7) 

 

Deretter etter å ha fått vite temmelig sikkert at romerne ville rette kursen mot Eordaea, gikk 

han i forveien for å bemektige seg passet, slik at ikke fienden kunne overvinne veien, stengt av 

den trange inngangen. 

 

(67) Oram Asiae legens peruenit in Lyciam, Patarisque cognito uiuere Ptolomaeum 

nauigandi quidem in Aegyptum omissum consilium est (Liv. AUC. 33,41, 5) 

 

Mens han seilet langs Asias kyst ankom han Lykia, og etter å ha fått vite i Patara at Ptolemaios 

lever ga han opp planen om å seile til Egypt. 

 

(68) Ibi ex agrestibus cognito hostium naues ad Aethaliam stare, consilium habitum, utrum 

extemplo decernerent, an Rhodiam expectarent classem. (Liv. AUC. 37, 13, 5) 

 

Etter å ha erfart av bøndene der at fiendens skip lå ved Aethalia, ble det holdt en rådslagning 

om de skulle kjempe straks eller vente på Rhodos’ flåte.    

 

(69) Cognito deinde in latere altero quinquaginta onerarias suarum stantibus in ostio portus 

Eumenis rostratis, quibus Damius praeerat, inclusas esse circumvectus propere (Liv. AUC. 

44, 28, 4)  

 

Etter at han [Antenor] deretter fikk vite at på den andre siden var de 50 fraktskipene hans blitt 

innestengt av Eumenes’ krigsskip som sto ved havnens munning og som Damius 

kommanderte, seilte han rundt raskt. 
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Det første en legger merke til er at alle de absolutte ablativene er upersonlig brukt og 

at alle er enten comperto eller cognito. En grunn til at akkurat disse verbene brukes tror jeg er 

fordi de er ideelle til å innlede akkusativ med infinitiv med tanke på at en akkusativ med 

infinitiv vanligvis ledsages av et verb tilknyttet informasjon og tankevirksomhet slik som 

comperio og cognosco. Dette ser en i nr. 65, hvor kong Filip får visshet om at romerne er på 

vei til Eordaea, i nr. 67 hvor kong Antiokos erfarer at Ptolemaios lever, i nr. 68 hvor 

Polyxenidas får vite at fiendens skip er ved Aethelia og i nr. 69 hvor Antenor og Kallipos 

finner ut at 50 av sine fraktskip er innestengt på den andre siden. Et annet faktum verdt å 

merke seg er at disse verbene fungerer utmerket ved å brukes upersonlig, fordi da formidles 

informasjonen mye lettere og det skaper en enklere konstruksjon som komprimert får frem 

hva forfatteren ønsker å uttrykke med denne setningen. Det er i det hele tatt en svært elegant 

konstruksjon stilistisk sett å la akkusativen med infinitiv fungere som subjektet for den 

upersonlige absolutte ablativen, slik som Sjöstrand beskriver i § 222, 8.  

6.6 Absolutt ablativ med avhengige spørresetninger i AUC 

 

Livius bruker heller ikke absolutt ablativ med en avhengig spørresetning i AUC II, 

men slik som i tilfellet med akkusativ med infinitiv så finnes bruken av denne konstruksjonen 

også utspredt i de andre bøkene hans av AUC og den finnes også i Tacitus’ Annales I så derfor 

vil det samme unntaket gjøres med den samme begrunnelsen som ble gjort med akkusativ 

med infinitiv. For også når det kom til denne konstruksjonen fremstod Tacitus unik i sin bruk 

av upersonlige absolutte ablativer som innleder avhengige spørresetninger etter ikke å ha 

funnet slike konstruksjoner i AUC II. Også her hjalp Steeles artikkel meg med å finne frem til 

de to eksemplene av denne typen, (1902, 301). Disse eksemplene er: 

 

 (64) Inde ad Pluinnam est progressus, nondum comperto quam regionem hostes petissent 

(Liv. AUC. 31, 39, 4) 

 

Deretter skred han videre til Pluinna, uten å ha ennå fått vite hvilken retning fienden hadde 

slått inn på 

 

(66) Ceterum satis gnarus iam in Thessalia regem esse, nondum comperto quam in regionem 

uenisset, milites per agros dimissos uallum caedere et parare iubet (Liv. AUC. 33, 5, 4) 

 

Svært sikker på at kongen nå var i Thessalia, uten å ha ennå fått vite til hvilket område han 

hadde kommet, befaler han at soldatene, sendt ut over markene, hogger tømmer og får i stand 

en voll.  
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Det første jeg noterer meg her slik som med akkusativ med infinitiv er den samme 

upersonlige bruken av absolutt ablativ og med det samme verbet comperio. Dette viser at den 

upersonlige bruken av absolutt ablativ er ganske fleksibel og det er en ideell og nyttig måte å 

innlede underordnede setninger på. Det ligger nesten så å si i dette verbets natur slik som med 

andre verb som cognosco, intelligo og dico å innlede underordnede setninger og spesielt når 

det brukes upersonlig. For når den oversettes med etter å ha fått vite så må naturligvis en 

akkusativ med infinitiv eller en avhengig spørresetning for eksempel følge etter for å danne en 

fullstendig setning. Som følge av de upersonlige konstruksjonene og adverbet nondum blir de 

litt vanskelige å oversette til god norsk, så jeg mener at å oversette dem med modalsetninger 

er den beste måten.  

6.7 Absolutt ablativ med relativsetninger i AUC II 

 

Nå skal det dreie seg om en av de sjeldneste typene av en absolutt ablativ i AUC II, 

nemlig en relativsetning som brukes sammen med en absolutt ablativ. Av i alt 201 eksempler 

på absolutte ablativer i bok 2 så forekommer denne konstruksjonen kun 2 ganger, hvorav et 

eksempel brukes med presens partisipp, mens det andre brukes med perfektum partisipp.  

 

(24) Senatus tumultuose vocatus tumultuosius consulitur, quaestionem postulantibus iis qui 

pulsati fuerant (Liv. AUC. 2, 29, 18) 

 

Senatet ble tilkalt på en uryddig måte og det drøftes på en enda uryddigere måte, og de som 

hadde blitt foruroliget krevde en undersøkelse. 

 

 (47) Urbi cum pace laxior etiam annona rediit et advecto ex Campania frumento, et 

postquam timor sibi cuique futurae inopiae abiit, eo quod abditum fuerat prolato (Liv. AUC. 

2, 52, 1) 

 

Sammen med fred kom også en lavere kornpris til byen, både fordi korn hadde blitt fraktet fra 

Campania og fordi det [kornet] som hadde vært skjult ble båret fram, etter at enhvers frykt for 

framtidig mangel forsvant. 

 

 Denne bruken med en relativsetning er fascinerende, fordi denne konstruksjonen forekommer 

ikke i BC. Så det kan virke som om Livius er en pioner på dette feltet og er blant de første 

som bruker en absolutt ablativ sammen med en relativsetning4.  

                                                 
4 Dette uten at jeg har lest alt av Caesars Commentarii de bello Gallico for eksempel eller andre forfatteres 

historieverk før Livius’ Ab urbe condita. 
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Nr. 47 har blitt beskrevet tidligere bare i et annet lys, nemlig når Livius’ avstand 

mellom komponentene ble beskrevet som en av hans særegenheter. Det er en elegant setning 

og den er konstruert på en spennende måte med advecto og prolato som partisipper i den 

absolutte ablativen og som begge refererer til frumento og eo slik at det blir en fin kiasme. 

Relativsetningen består her av frumento og eo og relativpronomenet quod, hvor det 

demonstrative pronomenet eo er korrelatet til relativsetningen.  

6.8 Absolutt ablativ med adjektiver i AUC 

 

Den samme begrunnelsen som ved bruken av akkusativ med infinitiv og avhengige 

spørresetninger ligger også her til grunne for hvorfor jeg har valgt å ta disse eksemplene fra 

andre bøker av AUC.  Jeg har valgt ut 2 av de 7 eksemplene på denne konstruksjonen i hele 

AUC5.  

 

(70) Multique adnantes navibus, incerto prae tenebris, quid aut peterent aut vitarent, foede 

interierunt (Liv. AUC. 28, 36, 12) 

 

Og mange døde stygt i det de svømte mot skipene fordi på grunn av mørket visste de ikke hva 

de skulle rette kursen mot eller hva de skulle unngå.  

 

(71) In Lucanis caelum arsisse adferebant, Priverni sereno per diem totum rubrum solem 

fuisse, Lanuvi in templo Sospitae Iunonis nocte strepitum ingentem exortum  

(Liv. AUC. 31, 12, 5) 

 

I Lukania ble det rapportert at himmelen hadde brent, i Privernum at solen hadde vært rød 

gjennom hele dagen fordi det var klart, i Lanuvium at i Iuno Sospitas templet hadde et svært 

bråk oppstått om natten.  

 

Gjennom de fire adjektivene dubius, incertus, serenus og tranquillus blir det tydelig at Livius 

bare bruker tilstandsadjektiver som absolutt ablativ og da spesielt adjektivene dubio og 

incerto knyttet til det å vite og det å ikke vite, mens adjektivene serenus og tranquillus er 

knyttet til naturen og været og beskriver himmelen og havet. Disse to eksemplene på 

adjektivablativer bør oversettes kausalt slik som ovenfor. Adjektivablativen incerto i nr. 70 

innleder også en avhengig spørresetning.  

 

                                                 
5 For en oversikt over disse 7 eksemplene henvises det til s. 301 i  Steeles  «The Ablative Absolute in Livy I». 

The American Journal of Philology 23, (3). 
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7 Tacitus’ bruk av absolutt ablativ i Annales I 

 

I dette kapitlet skal Tacitus’ bruk av absolutt ablativ beskrives, hvordan den 

konstrueres av ham og hvilke komponenter den består av. Som grunnlag for min analyse 

tjener de 160 absolutte ablativene som jeg fant i Annales I med en tekst på 44 sider og av 

disse 160 har 75 eksempler blitt utvalgt som jeg anser som interessante; det er disse 75 

eksemplene analysen min vil dreie seg om. Disse 75 har også blitt utvalgt på bakgrunn av at 

de skiller seg ut fra det en kan kalle en typisk absolutt ablativ som vanligvis består av ett 

substantiv og ett perfektum partisipp slik som for eksempel Gallia victa, hostibus expulsis 

eller av ett substantiv og ett presens partisipp slik som orantibus Florentinis og står for seg 

selv uten å innlede noen underordnede setninger, slik som akkusativ med infinitiv eller en 

infinitivkonstruksjon.  

Jeg vil også kommentere noen særegenheter ved Tacitus’ bruk av absolutt ablativ som 

jeg ble oppmerksomme på gjennom sankingen av eksemplene. Slik som hos Livius forekommer 

det også et eksempel på lang avstand mellom de forskjellige komponentene i en absolutt ablativ. 

I nr. 63 i Annales I ser det ikke ut som at det er tilfeldig måten han har konstruert hele setningen 

på samt den absolutte ablativen: Haud minus inquies Germanus spe, cupidine et diversis ducum 

sententiis agebat, Arminio sinerent egredi egressosque rursum per umida et impedita 

circumvenirent suadente, atrociora Ingviomero et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent: 

promptam expugnationem, plures captivos, incorruptam praedam fore. 

 Det minner om en slags kiastisk konstruksjon, hvor suadente først refererer til 

Arminius og deretter til Ingviomerus. Det er en veldig forseggjort setning med flere 

underordnede setninger avhengige av den absolutte ablativen. Det gjør at det blir vanskelig å 

oversette denne til godt norsk og få fram det Tacitus gjorde på latin. En oversettelse kan se 

slik ut: Germaneren ble ikke mindre urolig av håp, begjær og ledernes forskjellige meninger, 

og Arminius rådet at de burde la dem gå ut og omringe dem på fuktig og utilgjengelig lende 

etter at de hadde gått ut igjen, og Ingviomerus rådet enda grusommere og gledelig for 

barbarene: at de burde omringe forskansningen med våpen; dermed ville det bli en lett 

erobring, flere fanger og urørt bytte.  

Når det gjelder avstand mellom delene i en absolutt ablativ så har Tacitus benyttet dette 

virkemiddelet på en annen måte også. Jeg noterte meg to eksempler på dette, nemlig nr. 65, «raro 

super milite et quasi ob metum defixo» og nr. 70, «armis modo et equis ad bellum sumptis». Disse 

absolutte ablativene er fint organisert. I nr. 65 er det først et adjektiv, så et substantiv og til slutt et 
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perfektum partisipp og mellom hver av disse delene er ett eller flere ord som ikke er en del av den 

absolutte ablativen. I nr. 70 har Tacitus organisert den absolutte ablativen på lignende måte, men 

istedenfor et adjektiv først så brukes et substantiv og så et til substantiv og til slutt perfektum 

partisipp slik som i 65 og mellom hver av disse delene er det to ord.  

Det er ikke bare hos Livius at de absolutte ablativene plasseres i begynnelsen, i 

Tacitus forekommer dette også, men da på en annen måte enn i Livius. Disse måtene skiller 

seg fra hverandre fortellerteknisk i og med at i Annales I så oppsummerer ikke disse absolutte 

ablativene noen perioder eller benyttes for å raskt gå over til neste hendelse slik som i Livius, 

men beror seg heller på nåtiden og beskriver for det meste nåværende hendelser. Eksempler 

på dette er nr. 58 i Annales I, som står i begynnelsen «nullo noscente» og bidrar bare til å 

fortelle om det som skjer i nåtiden og pågår og et annet eksempel er nr. 53, «non auso hoste 

terga abeuntium lacessere», hvor det ikke er den samme relevansen til det som har skjedd 

tidligere og det som skjer i den absolutte ablativen slik som i nr. 20 fra AUC II 

Til slutt vil jeg kommentere en særegenhet i Annales I som minner om 

militærablativene i AUC II. I dette tilfellet har jeg valgt å kalle denne særegenheten for en 

«drapsablativ». Dette kommer av at i begynnelsen av Annales I så er det veldig mange 

personer som blir drept, dør eller uskadeliggjøres og dette beskrives gjennom en absolutt 

ablativ i alle disse tilfellene med verb som caedo, exuo, interficio og exstinguo. Bare i løpet av 

det første avsnittet i kapittel 2 så skjer dette tre ganger og til sammen forekommer dette 8 

ganger innen de 10 første kapitlene. Heller ikke her vil alle de 8 eksemplene listes opp, men 

de 6 mest fremtredende eksemplene vil kommenteres, for alle eksemplene bes det henvendes 

til denne kategorien i vedlegg nr. 3. De 6 eksemplene er nr. 1, «Bruto et Cassio caesis», nr. 2 

«Exutoque Lepido», nr. 3 «Interfecto Antonio», nr. 8, «Drusoque extincto», nr. 12, «Extincto 

Maximo» og nr. 19 «Caesis Hirtio et Pansa». Denne nesten overdrevne bruken av absolutte 

ablativer hvor folk drepes i fleng virker nærmest komisk, slik at det ser ut som et bevisst 

virkemiddel fra Tacitus’ side. Det kan virke meget satirisk hvordan han beskriver 

keiserfamilien, alle intrigene og maktkampen som fører til alle disse drapene.   

7.1 Absolutt ablativ med deponente verb i Annales I 

 

Bruken av absolutte ablativer med deponente verb som partisippdel er meget 

interessant både generelt og i Annales I. Tacitus bruker deponente verb som absolutt ablativ 

på to måter, som en vanlig absolutt ablativ med substantivdel og partisippdel og som en 
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vanlig absolutt ablativ, men som innleder en underordnet setning i form av en 

infinitivkonstruksjon, en akkusativ med infinitiv eller en ut/ne-setning. Det forekommer 17 

eksempler på deponente verb i absolutte ablativer, hvorav 13 er konvensjonelle absolutte 

ablativer som nevnt og to innleder underordnede setninger. I Annales I er det ikke stor 

forskjell på partisippbruken med deponente verb, presens partisipp brukes 8 ganger, mens 

perfektum partisipp brukes 9 ganger, så det virker ikke som at Tacitus favoriserer det ene 

partisippet overfor det andre i konstruksjoner med deponente verb. Det er ikke nødvendig å 

liste opp alle de 17 eksemplene så derfor vil et utvalg av 10 eksempler listes opp.  

 

(14) Defuncto Augusto (Tac. Ann. 1, 7, 5) 

 

Etter at Augustus døde. 

 

(15) Litteras ad exercitus tamquam adepto principatu misit, nusquam cunctabundus nisi cum 

in senatu loqueretur (Tac. Ann. 1,7, 5) 

 

Han sendte brev til hærene som om han hadde fått keisermakten, og var ikke nølende noe 

annet sted enn når han snakket i senatet. 

 

(22) Candidatos praeturae duodecim nominavit, numerum ab Augusto traditum; et senatu 

hortante ut [Drusus] augeret, iure iurando obstrinxit se non excessurum (Tac. Ann. 1, 14, 4) 

 

Han utnevnte tolv kandidater til preturet, et antall overlevert fra Augustus; og selv om senatet 

oppfordret at han skulle øke antallet, forpliktet han seg ved ed at han ikke ville overskride det. 

 

(23) Moderante Tiberio ne plures quam quattuor candidatos commendaret sine repulsa et 

ambitu designandos (Tac. Ann. 1, 15, 1) 

 

Tiberius begrenset seg, for ikke å anbefale at flere enn fire kandidater velges uten avslag eller 

stemmesanking. 

 

(37) orto ab unetvicesimanis quintanisque initio (Tac. Ann. 1, 31, 3) 

 

Begynnelsen oppsto hos den nittende og femte [legionen]. 

 

(53) Caesar incenso Mattio (id genti caput) aperta populatus vertit ad Rhenum, non auso 

hoste terga abeuntium lacessere, quod illi moris, quotiens astu magis quam per formidinem 

cessit (Tac. Ann. 1, 56, 4) 

 

Etter å ha tent på Mattium (stammens hovedstad) og herjet det åpne landskapet vendte Caesar 

tilbake til Rhinen uten at fienden våget å egge baktroppen i det de trakk seg tilbake, som var 

hans skikk, hver gang han trakk seg tilbake mer på grunn av list enn frykt. 

 

(60) Coepta luce missae in latera legiones, metu an contumacia, locum deseruere, capto 

propere campo umentia ultra (Tac. Ann. 1, 65, 3) 

 

Ved soloppgang ble legionene sendt til flankene, de forlot posten sin enten på grunn av frykt 

eller trass etter å ha hurtig inntatt marken bortenfor myrene.  
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(67) Vitellius primum iter sicca humo aut modice adlabente aestu quietum habuit: mox 

impulsu aquilonis, simul sidere aequinoctii, quo maxime tumescit Oceanus, rapi agique agmen 

(Tac. Ann. 1, 70, 2) 

 

Vitellius hadde først en rolig marsj med tørr jord eller mildt skvulpende bølger: snart med 

nordavindens kraft samtidig som med jevndøgnets stjernebilde, hvor havet bruser mest, kastes 

hæren hit og dit.  

 

(68) Non vox et mutui hortatus iuvabant adversante unda (Tac. Ann. 1, 70, 3) 

 

Og ingen stemme eller gjensidige oppmuntringer hjalp med bølgen som motstander. 

 

(69) Lux reddidit terram, penetratumque ad amnem [Visurgin], quo Caesar classe 

contenderat. Impositae dein legiones, vagante fama submersas; nec fides salutis, antequam 

Caesarem exercitumque reducem videre (Tac. Ann. 1, 70, 5) 

 

Dagslyset ga tilbake land og de trengte seg gjennom til elven Visurgin, hvor Caesar hadde 

skyndet seg til med flåten. Legionene ble deretter plassert på flåten, og imens spredte ryktet 

seg at de var druknet; og det var ikke visshet om tryggheten deres, før de så Caesar og hæren 

vende tilbake. 

 

 

Denne bruken med deponente verb i absolutt ablativ finnes også hos de to andre 

forfatterne som allerede har blitt beskrevet. Dette er faktisk også det eneste som er felles 

mellom både Tacitus og Sallust blant disse kategoriene av Tacitus’ absolutt ablativ-bruk. 

Helm kommenterer at Tacitus synes å være den forfatteren som fullstendig har omfavnet 

denne bruken med en enestående iver og videre skriver Helm at verken hos Caesar, Cicero 

eller andre forekommer det en så stor hyppighet av denne bruken som hos Tacitus. (1879, 

111). Enghofer kommenterer at med det ene eksemplet på et transitivt deponent verb i 

absolutt ablativ med passiv betydning, adepto principatu i nr. 16, beviser Tacitus fullstendig 

at han benytter seg av en mer utviklet skrivemåte enn i Historiae (1961, 17).  

Når en betrakter eksempel nr. 15 kan det virke som om Tacitus har blitt inspirert av 

Sallusts bruk av adipiscor i nr. 3 i BC, fordi Tacitus bruker også dette deponente verbet med 

passiv betydning. Det som gjør denne konstruksjonen enda mer interessant er at den brukes 

irreelt som tydeliggjøres av tamquam. Denne irreelle tolkningen av absolutt ablativ er svært 

sjelden og bortsett fra Tacitus Annales I forekommer den bare 2 ganger i Livius’ nr. 50 og 62 i 

AUC II. Etter at et transitivt deponent verb med passiv betydning i perfektum partisipp i en 

absolutt ablativ har forekommet i både i nr. 3 i Sallusts BC og i nr. 23 i Livius’ AUC II virker 

det mer og mer som at dette er en konstruksjon typisk for historieskriverne. Dette faktumet 

styrkes ytterligere ved at Sallust bruker perfektum partisipp av adipiscor i passiv betydning 

som et konjunkt partisipp i Bellum Iugurthinum 101, 9, Sueton bruker det i en konstruksjon 

som Sjöstrand kaller for participförbytning (1953, 323 – 324) i Tiberius 38 og Valerius 
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Maximus bruker det som et konjunkt partisipp i 3.5.1. Under OLDs oppføring av adipiscor er 

disse de eneste eksemplene på den passive bruken. Charles Merivale skriver i sin kommentar 

til BC at denne passive bruken av transitive verb omfatter blant annet verbene amplector, 

confiteor, experior, moderor, paciscor, partior og ulciscor (1960, 58). Videre kommenterer 

han at alle disse deponente verbene hadde tidligere en aktiv form og at den passive bruken av 

adipiscor er bevart i indikativ og infinitiv i Plautus og Q. Fabius Maximus.  

Det virker vanlig hos Tacitus at deponente verb brukes i perfektum partisipp i absolutt 

ablativ med aktiv betydning og jeg mener at Tacitus velger de deponente verbene for å kunne 

benytte et perfektum partisipp som en erstatter for et manglende aktivt perfektum partisipp i 

latin, noe som gammelgresk har. Dette ser en igjen i eksemplene ovenfor, i nr. 14 og 37 hvor 

de absolutte ablativene må oversettes aktivt. For de to resterende eksemplene nr. 53 og 60 er 

dette også tilfellet og siden de skiller seg ut så vil disse to kommenteres ytterligere. 

Det spesielle med verbet audeo er at det er semideponent, i presens er det ikke-

deponent, mens i perfektum er det deponent. Draeger kommenterer at perfektum partisipp av  

absolutt ablativ av audeo og sequor er typisk for Tacitus i Historiae og Annales (71, 1868). Her 

bør også den absolutte ablativen oversettes aktivt og i tillegg til det som en modalsetning med 

uten at slik som det ble gjort ovenfor i nr. 53. 

Den siste absolutte ablativen som jeg vil kommentere er nr. 60. Coepi er strengt tatt 

ikke et deponent verb, men klassifiseres heller som et defekt verb. Grunnen til at coepta luce 

ble tatt med som en absolutt ablativ sammen med de deponente verbene er en kommentar fra 

Miller (2007, 189). Han mener at i kontekster som dette, nemlig hvor tid indikeres, så virker 

det som at coepi brukes deponent og med aktiv betydning og han refererer til et lignende 

eksempel i Annales II med nocte coepta. To andre grunner som gjør at jeg behandler coepi 

som et deponent verb er oppslaget under coepi i latinsk ordbok (2015, 165), hvor nettopp 

dette eksemplet er oppført og orta er satt i parentes sannsynligvis for å angi at coepi brukes 

likt som det deponente verbet orior. I OLDs oppslag under coepi (1968, 343) kommenteres 

det i nr. 4 at partisippet har en kvasi-aktiv betydning som uttrykker at noe har begynt eller 

startet. 
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7.2 Absolutt ablativ av typen te duce i Annales I 

 

Etter å ha undersøkt materialet nøye kom jeg fram til at det er 29 forekomster av denne 

konstruksjonen i Annales I. Tacitus har en svært variert bruk av te duce-konstruksjoner. Han 

konstruerer dem på de vanligste måtene, nemlig et substantiv og et personlig pronomen eller 

personnavn og et adjektiv og et substantiv, men han benytter seg også av mange 

konstruksjoner med partisipp. Av 29 eksempler totalt i Annales I fordeler 20 seg på te duce-

konstruksjoner bestående av et adjektivpredikat, 5 på konstruksjoner bestående av 

substantivpredikat og 5 på konstruksjoner bestående av partisipper. Dette viser at Tacitus i 

høy grad favoriserer konstruksjonen med adjektiv og substantiv, mens han bruker te duce-

konstruksjonene med substantiv og partisipp like hyppig i Annales I.  

7.2.1 Te duce med adjektivpredikat 

 

Det er ikke nødvendig å liste opp alle de 20 eksemplene på denne konstruksjonen så derfor vil 

et utvalg av 8 av de mest interessante konstruksjonene vises. For å se alle i sin helhet henvises 

det til vedlegg nr. 3 

 

(7) Tiberium Neronem et Claudium Drusum privignos imperatoriis nominibus [Augustus] 

auxit, integra etiam tum domo sua (Tac. Ann. 1, 3, 1) 

 
Tiberius Nero og Claudius Drusus, stesønnene hans, hedret han med keiserlige titler, da huset 

hans ennå var usvekket. 

 

(20) extortum invito senatu consulatum, armaque quae [Augustus] in Antonium acceperit 

contra rem publicam versa (Tac. Ann. 1, 10, 2) 

 

Konsulatet ble tilrevet mot senatets vilje, og våpnene som han grep til mot Antonius, 

ble vendt mot staten. 

 
(29) praecipua in Aufidienum Rufum praefectum castrorum ira (Tac. Ann. 1, 20, 1) 

 

Med særlig sinne mot Aufidienus Rufus, leirens prefekt.  

 

(32) Noctem minacem et in scelus erupturam fors lenivit: nam luna claro repente caelo visa 

languescere (Tac. Ann. 1, 28, 1) 

 

Et tilfelle mildnet den truende natten som skulle til å resultere i en forbrytelse: for plutselig 

med himmelen klar syntes månen å formørkes.  

 

(38) Fuere etiam qui legatam a divo Augusto pecuniam reposcerent, faustis in Germanicum 

ominibus; et si vellet imperium promptos ostentavere (Tac. Ann. 1, 35, 3) 
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Det var også de som krevde de testamenterte pengene fra den guddommelige Augustus, med 

tegnene heldige mot Germanicus; og hvis han ønsket makten viste de seg villige.    

 

(41) et nocte concubia vexillum in domo Germanici situm flagitare occipiunt (Tac. Ann. 1, 39, 3)  

 

Og ved midnatt begynner de å kreve fanen plassert i Germanicus’ hus.  

 

 

(42) attonitaque magis quam quieta contione legatos praesidio auxiliarium equitum dimittit 

(Tac. Ann. 1, 39, 6) 

 

Og med forsamlingen mer lamslått enn rolig sendte han bort utsendingene med en eskorte av 

hjelperyttere.  

 

(45) multa quippe et diversa angebant: validior per Germaniam exercitus, propior apud Pannoniam 

[…] at per filios pariter adiri maiestate salva, cui maior e longinquo reverentia (Tac. Ann. 1, 47, 2)  

 

Mange forskjellige ting plaget ham: at hæren i Germania var sterkere, at hæren i Pannonia var 

nærmere […] men gjennom sønnene kunne han besøke begge med keiserverdigheten uskadd, 

som det var større ærefrykt for på avstand.  

 

Nr. 7 integra domo sua er verdt å kommentere ytterligere for den lar seg ikke oversette 

så enkelt. Den kan ikke oversettes på samme måte som den sedvanlige te duce-konstruksjonen 

med preposisjonen med slik som dette: Tiberius Nero og Claudius Drusus, stesønnene hans, 

hedret han med keiserlige titler, med huset hans ennå usvekket, for det nødvendige 

tidsaspektet uttrykkes ikke tydelig nok på norsk så den bør heller oversettes med en temporal 

setning slik som ovenfor. Den er likevel en te duce-konstruksjon formmessig med et adjektiv 

og et substantiv.  

I nr. 20 forekommer et eksempel på en te duce-konstruksjon som ikke kan oversettes 

med den sedvanlige preposisjonen med, men som heller må oversettes med en annen 

preposisjon, nemlig mot for å få en passende oversettelse. Enghofer skriver at nr. 41, nocte 

concubia kan oppfattes som en temporal ablativ, men at han anser det som en absolutt ablativ 

fordi nocte vanligvis står sammen med demonstrativene hac, illa eller ea når det er en 

temporal ablativ (1961, 22). Videre kommenterer Enghofer at nocte concubia virker parallelt 

til nocte serena og caelo sereno som temporale absolutte ablativer som er å oppfatte som en 

forkortelse for cum nox concubia esset for eksempel. Jeg er enig i Enghofers forklaring og 

mener også at det er en absolutt ablativ.  

7.2.2 Te duce med substantivpredikat 

 

(11) Quippe rumor incesserat paucos ante mensis Augustum, electis consciis et comite uno 

Fabio Maximo, Planasiam vectum ad visendum Agrippam (Tac. Ann. 1, 5, 1) 
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For et rykte hadde spredt seg at noen få måneder tidligere hadde Augustus med bare noen 

utvalgte medvitende og med bare Fabius Maximus som følgesvenn seilt til Planasia for å 

besøke Agrippa.  

 

(51) Quidam non Roma eos milites, sed ab L. Asprenate pro consule Africae missos tradidere auctore 

Tiberio, qui famam caedis posse in Asprenatem verti frustra speraverat (Tac. Ann. 1, 53, 6) 

 

Noen fortalte at disse soldatene ikke ble sendt fra Roma, men av L. Asprenas, prokonsulen av 

Afrika, på Tiberius’ befaling, som forgjeves hadde håpet å kunne skyve ryktet om blodbadet 

over på Asprenas 

 

(52) Druso Caesare C. Norbano consulibus decernitur Germanico triumphus manente bello 

(Tac. Ann. 1, 55, 1)  

 

Med Drusus Caesar og C. Norbanus som konsuler vedtas det en triumf for Germanicus selv 

om krigen fortsatt pågår. 

 

(55) Exercitum reduxit nomenque imperatoris auctore Tiberio accepit (Tac. Ann. 1, 58, 5) 

 

Han trakk tilbake hæren og fikk tittelen imperator på Tiberius’ befaling 

 

(75) De comitiis consularibus, quae tum primum illo principe ac deinceps fuere, vix quicquam 

firmare ausim (Tac. Ann. 1, 81, 1) 

 

Jeg kan knapt våge å bekrefte noe som helst om konsulvalgene som da ble holdt for første 

gang og på rad med han som keiser. 

7.2.3 Te duce med partisipp 

 

(4) munia senatus magistratuum legum in se trahere, nullo adversante, cum ferocissimi per 

acies aut proscriptione cecidissent (Tac. Ann. 1, 2, 1) 

 

Han dro til seg senatets, embetsmennenes og lovenes oppgaver med ingen som motstander, da 

de djerveste hadde falt enten i slaglinjen eller ved proskripsjon.  

 

(21) omnesque praeter Lepidum variis mox criminibus struente Tiberio circumventi sunt 

(Tac. Ann. 1, 13, 4) 

 

Og alle bortsett fra Lepidus ble snart ofre for forskjellige beskyldninger med Tiberius som 

bakmann. 

 

(24) Castris aestivis tres simul legiones habebantur, praesidente Iunio Blaeso  

(Tac. Ann. 1, 16, 2) 

 

I sommerleiren holdes 3 legioner samtidig med Iunius Blaesus som leder. 

 

(67) Vitellius primum iter sicca humo aut modice adlabente aestu quietum habuit: mox 

impulsu aquilonis, simul sidere aequinoctii, quo maxime tumescit Oceanus, rapi agique agmen 

(Tac. Ann. 1, 70, 2) 
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Vitellius hadde først en rolig marsj med tørr jord eller mildt skvulpende bølger: snart med 

nordavindens kraft samtidig som med jevndøgnets stjernebilde, hvor havet bruser mest, kastes 

hæren hit og dit.  

 

(68) Non vox et mutui hortatus iuvabant adversante unda (Tac. Ann. 1, 70, 3) 

 

Og ingen stemme eller gjensidige oppmuntringer hjalp med bølgen som motstander. 

 

Nr. 21, struente Tiberio er et bra eksempel på at te duce-konstruksjonen kan dannes 

med partisipper, men bør da heller oversettes med et substantiv i mange av disse tilfellene slik 

som ovenfor. For struente og de andre partisippene i te duce-konstruksjonen oppfatter jeg som 

sagt som substantiverte former av partisippene og ikke som en verbform. 

Nr 67 adlabente aestu vil kommenteres ytterligere på grunn av 

oversettelsesmulighetene. Jeg mener at dette eksemplet også kan oppfattes som en te duce-

konstruksjonen og oversettes med den sedvanlige preposisjonen med og i dette tilfellet kan 

partisippet oversettes direkte til et tilsvarende norsk partisipp, noe som resulterer i bedre norsk 

enn om den skulle oversettes med et tenkt substantiv. Setningen kan derfor oversettes slik som 

ovenfor med det norske partisippet skvulpende for det latinske adlabente.  

Også i Tacitus’ eksempler kommer det samme agens-aspektet fram i typene med 

presens partisipper. Dette kan en se i nr. 21, hvor Tiberius virker som agens og utpønsker 

beskyldningene6, i nr. 24 er Iunius Blaesus den handlende personen og virker som leder. I de 

to neste eksemplene er dette agens-aspektet mer framtredende, for det er påfallende hvordan 

naturen selv medvirker ved at bølgene i nr. 67 og 68 får roller som agenser. For i nr. 67 ser vi 

hvordan bølgen skvulper mildt og i nr. 68 hvor bølgene påtar en større rolle som agens ved at 

de aktivt kjemper imot Vitellius’ menn i havet. Nr. 4 nullo noscente er også en te duce-

konstruksjon, men agens-aspektet kommer ikke fram på samme måte som i de foregående 

eksemplene. For jeg anser ikke nullo for å være en konkret person eller et konkret objekt, men 

mer som et abstrakt begrep fordi det er ikke mulig å referere til ingen på samme måte som en 

kan referere til de konkrete personene Tiberius, Blaesus og de konkrete objektene aestus og 

unda og det foreligger heller ikke den samme forbindelsen mellom nullo og noscente. Det blir 

enda vanskeligere når det kommer til nullo noscente i nr. 58, fordi i dette eksemplet innleder 

den absolutte ablativen en avhengig spørresetning og da påvises det en forbindelse mellom 

nullo og noscente likevel, noe en kan se nedenfor i eksemplet. Jeg mener at nr. 58 oversettes 

bedre med en modalsetning slik som i den andre oversettelsen enn som en te duce-

konstruksjon i den første oversettelsen.  

                                                 
6 Dette sammenfaller også med hvordan Tiberius ofte portretteres av Tacitus; Tiberius er en som har en finger 

med i alt og som uten kvaler utpønsker alt mulig for å oppnå det som han vil.  
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(58) Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum trium legionum ossa, 

nullo noscente alienas reliquias an suorum humo tegeret, omnis ut coniunctos, ut 

consanguineos aucta in hostem ira maesti simul et infensi condebant (Tac. Ann. 1, 62, 1) 

 

Så var den romerske hæren tilstede 6 år etter nederlaget, triste og forbitret begynte de å 

begrave de tre legionenes bein, med alle uvitende om de dekket sine egnes levninger 

eller andres, alle som forbundne og blodsfrender med økt vrede mot fienden. 

 

Så var den romerske hæren tilstede 6 år etter nederlaget, triste og forbitret begynte de å 

begrave de tre legionenes bein, uten at noen visste om de dekket sine egnes levninger 

eller andres, alle som forbundne og blodsfrender med økt vrede mot fienden. 

7.3 Absolutt ablativ med akkusativobjekt i Annales I 

 

I Annales I er absolutte ablativer med akkusativobjekt en sjelden konstruksjon og av i 

alt 160 absolutte ablativer forekommer det 6 eksempler på denne konstruksjonen. Når det 

gjelder partisippbruken er det en type som også her er svært fremtredende, nemlig presens 

partisipp. For, som nevnt tidligere, finnes det ikke absolutte ablativer i perfektum partisipp 

med akkusativobjekt. Enghofer noterer at han bare har funnet et tilfelle hvor perfektum 

partisipp brukes med akkusativobjekt og det er i Annales 13, 43, 5 filium eius Nerullinum 

aggressis accusatoribus. Det kan derfor virke som at Tacitus foretrekker å bruke denne 

konstruksjonen med bare presens partisipp.  

 

(10) Haec atque talia agitantibus gravescere valetudo Augusti, et quidam scelus uxoris 

suspectabant (Tac. Ann. 1, 5, 1) 

 

Mens de drøftet dette og slike saker begynte Augustus’ helse å forverre seg og noen mistenkte 

en ugjerning fra konens side. 

 

(16) Die funeris milites velut praesidio stetere, multum irridentibus qui ipsi viderant quique a 

parentibus acceperant diem illum crudi adhuc servitii et libertatis improspere repetitae, cum 

occisus dictator Caesar aliis pessimum aliis pulcherrimum facinus videretur (Tac. Ann. 1, 8, 6) 

 

På begravelsesdagen sto soldatene vakt, mens de spottet mye de som selv hadde sett og de 

som hadde hørt av foreldrene om den dagen med det fortsatt nye slaveriet og den forgjeves 

gjenvunne friheten, da drapet på diktatoren Caesar virket som den verste dagen for noen, men 

den vakreste for andre.  

 

(18) Multus hinc ipso de Augusto sermo, plerisque vana mirantibus quod idem dies accepti 

quondam imperii princeps et vitae supremus, quod Nolae domo et cubiculo in quo pater eius 

Octavius vitam finivisset (Tac. Ann. 1,9, 1) 

 

Heretter var det mye snakk om Augustus, og svært mange undret seg over uvesentlige saker 

som at den samme dagen han mottok makten var også hans siste dag og at han avsluttet livet i 

Nola i samme hus og rom som faren hans Octavius. 
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(34) orantibus rursum idem Blaesus et L. Aponius, eques Romanus e cohorte Drusi, Iustusque 

Catonius, primi ordinis centurio, ad Tiberium mittuntur (Tac. Ann. 1, 29, 2) 

 

Mens de ber om det samme igjen sendes Blaesus og L. Aponius, en romersk ridder fra Drusus’ 

kohort, og Iustus Catonius, en kenturion av første rang, til Tiberius.  

 

(63) Haud minus inquies Germanus spe, cupidine et diversis ducum sententiis agebat, Arminio 

sinerent egredi egressosque rursum per umida et impedita circumvenirent suadente, atrociora 

Ingviomero et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent: promptam expugnationem, plures 

captivos, incorruptam praedam fore. (Tac. Ann. 1, 68, 1) 

 

Germaneren ble ikke mindre urolig av håp, begjær og ledernes forskjellige meninger, og 

Arminius rådet at de burde la dem gå ut og omringe dem på fuktig og utilgjengelig lende etter 

at de hadde gått ut igjen, og Ingviomerus rådet enda grusommere og gledelig for barbarene at 

de burde omringe forskansningen med våpen, og at det dermed ville bli en lett erobring, flere 

fanger og urørt bytte. 

 

(73) Centesimam rerum venalium post bella civilia institutam deprecante populo edixit 

Tiberius militare aerarium eo subsidio niti (Tac. Ann. 1, 78, 2) 

 

Da folket ba om å fritas for énprosent-skatten på salgsvarer, innført etter borgerkrigene, 

kunngjorde Tiberius at militærkassen var avhengig av denne støtten.  

 

Et fremtredende trekk som en merker seg ved tre av disse eksemplene, nemlig nr. 10, 

16 og 34 er at ingen av disse har et eksplisitt subjekt. His, illis eller iis må trolig underforstås i 

disse setningene, mens i nr. 18 har den absolutte ablativen blitt tilføyd et subjekt i plerisque. 

Enghofer kommenterer at det er mulig å utelate subjektet i en absolutt ablativ hvis det er et 

ubetont pronomen, oftest et demonstrativt pronomen som henviser til et foregående ord (1961, 

66). Videre skriver Enghofer at dette er en sjelden bruk i klassisk tid med få eksempler i 

Caesar eller Cicero, men at bruken tiltar i senklassisk tid og spesielt hos Tacitus. I 2 av 

eksemplene, nr. 10 og nr. 63 er det ikke bare ett akkusativobjekt som er avhengig av den 

absolutte ablativen, men 2 objekter med haec atque talia i nr. 10 og atrociora et laeta i nr. 63. 

I nr. 73 har Tacitus utvidet bruken enda mer ved å også tilføye akkusativobjektet centesimam 

apposisjonen institutam. Hvis en også ser på verbbruken legger en merke til at også deponente 

verb har blitt brukt i denne konstruksjonen, nemlig miror i nr. 18 og deprecor i nr. 73. 

Multum i nr. 16 kan oppfattes både som et substantiv, jfr. oppslaget av multum1 i OLD 

og som et adverb, jfr. oppslaget av multum2 i OLD.  Jeg er enig med Enghofer som anser det 

som et substantiv (1961, 93).   

7.4 Absolutt ablativ med infinitiv i Annales I 
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Dette eksemplet er det eneste som forekommer i Annales I av i alt 160 absolutte ablativer. Det 

virker som om Tacitus har eksperimentert ved å konstruere den med det semideponente verbet 

audeo. For Enghofer kommenterer at den verbale strukturen i en absolutt ablativ viser seg 

sterkest i tilfellene hvor den er avhengig av blant annet en infinitiv og i forbindelse med dette 

siterer han Horn (1918) som sier at variasjonen i Tacitus’ bruk er så stor at man nesten får 

inntrykk av at man har å gjøre med en forfatter som eksperimenterer med språket (1961, 91). I 

Annales I finnes bare denne typen med perfektum partisipp, men Enghofer henviser til to 

eksempler i Historiae IV hvor også presens partisipp benyttes7. I tillegg til dette forekommer 

det også enda et eksempel på audeo med infinitiv i bok 4 med eksemplet nec ullo legatorum 

tribunorumve obsistere auso 4, 36, 2 (1961, 97). Det er også bemerkelsesverdig at begge disse 

eksemplene med audeo er negerte, mens begge eksemplene med presens partisipp ikke 

inneholder nektelser.   

 

(53) Caesar incenso Mattio (id genti caput) aperta populatus vertit ad Rhenum, non auso 

hoste terga abeuntium lacessere, quod illi moris, quotiens astu magis quam per formidinem 

cessit (Tac. Ann. 1, 56, 4) 

 

Etter å ha tent på Mattium (stammens hovedstad) og herjet det åpne landskapet vendte Caesar 

tilbake til Rhinen uten at fienden våget å egge baktroppen i det de trakk seg tilbake, som var 

hans skikk, hver gang han trakk seg tilbake mer på grunn av list enn frykt. 

7.5 Absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv i Annales I 

 

Av i alt 160 absolutte ablativer i Annales I, forekommer absolutte ablativer med 

akkusativ med infinitiv 4 ganger. Enghofer konstaterer at Tacitus’ upersonlige bruk av 

absolutt ablativ oppviser en økning av hyppighet og en utvikling mot nyere former, slik som 

addito som ikke brukes i Livius’ AUC.   

 

(39) Et miles nomine Calusidius strictum obtulit gladium, addito acutiorem esse  

(Tac. Ann. 1, 35, 5) 

 

Og soldaten med navnet Calusidius tilbydde et dradd sverd, etter å ha tilføyd at det var 

kvassere 

 

(62) Caecina comperto vanam esse formidinem […] clausit viam (Tac. Ann. 1, 66, 2) 

 

Caecina stengte veien etter å ha fått vite at frykten er grunnløs. 

 

                                                 
7 Hist. 4, 8, 5 etiam mediis patrum adnitentibus retinere morem og Hist. 4, 35, 4 aliis redire in castra 

abnuentibus 
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(69) Lux reddidit terram, penetratumque ad amnem [Visurgin], quo Caesar classe 

contenderat. Impositae dein legiones, vagante fama submersas; nec fides salutis, antequam 

Caesarem exercitumque reducem videre (Tac. Ann. 1, 70, 5) 

 

Dagslyset ga tilbake land og de trengte seg gjennom til elven Visurgin, hvor Caesar hadde 

skyndet seg til med flåten. Legionene ble deretter plassert på flåten, og imens spredte ryktet 

seg at de var druknet; og det var ikke visshet om tryggheten deres, før de så Caesar og hæren 

vende tilbake. 

 

(72) Propertio Celeri praetorio, veniam ordinis ob paupertatem petenti, decies sestertium 

largitus est, satis comperto paternas ei angustias esse (Tac. Ann. 1, 75, 3) 

 

Til ekspretoren Propertius Celer som ba om fritakelse fra ordenen på grunn av fattigdom, 

skjenket han [Caesar] 1.000.000 sestertier, etter å ha fått vite at han hadde arvet fattigdom.  

 

Det første jeg legger merke til er at 3 av de 4 eksemplene er upersonlig brukte 

absolutte ablativer som innleder akkusativ med infinitiv. Siden dette ikke forekommer i BC 8 

så er det mulig at Tacitus har blitt inspirert av Livius’ bruk, fordi Livius bruker også cognito 

og comperto flere ganger for å innlede akkusativer med infinitiver. Det kan også være andre 

historieskrivere som har vært til inspirasjon, som vi ikke kjenner til og hvis verk har gått tapt. 

Tacitus går imidlertid et steg lengre enn Livius, ved at han bruker disse upersonlige absolutte 

ablativene oftere innenfor den samme boken enn hva Livius gjør, ettersom de forekommer 

fem ganger i Annales I hvorav tre innleder en akkusativ med infinitiv og de to resterende 

innleder avhengige spørresetninger. Hos Livius forekommer de mer spredt og opptrer aldri 

mer enn en gang i noen av bøkene av Ab urbe condita. Utgiveren av Annales I, N. P. Miller 

(2007, 31) kommenterer også at Tacitus’ bruk av upersonlige absolutte ablativer er verdt å 

merke seg. Han skriver at den upersonlige absolutte ablativen i nøytrum perfektum partisipp 

finnes i alle perioder av latin, men at det Tacitus gjør, nemlig å la den innlede en underordnet 

setning, er en senere utvikling som finnes tidvis hos Cicero og i større grad hos historikerne.  

Slik som de absolutte ablativene med akkusativ med infinitiv hos Livius besto av verb 

knyttet til ytringer, tanker og informasjon så er dette også tilfellet med verbene i Annales I. I 

de tre eksemplene av den upersonlige akkusativen med infinitiv er det informasjon som står i 

fokus da vi i nr. 39 blir informert om at sverdet er spissere, i nr. 62 at frykten er grunnløs og i 

nr. 72 at Propertius Celer har arvet økonomiske vanskeligheter.  

Eksempel nr. 69 fremstår som spesielt interessant fordi det er den eneste absolutte 

ablativen som ikke er upersonlig brukt og som heller ikke står i perfektum partisipp, men 

presens.  

 

                                                 
8 Det forekommer heller ikke i bok 1 av de bello Gallico 
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7.6 Absolutt ablativ med avhengige spørresetninger i 

Annales I 

 

Det forekommer 6 eksempler på absolutte ablativer som innleder avhengige 

spørresetninger i Annales I. Tacitus’ bruk av denne konstruksjonen er meget variert og siden 

Livius har Tacitus trolig utviklet denne bruken med nye former. 2 av eksemplene brukes med 

en upersonlig perfektum partisipp slik akkusativ med infinitiv-setningene, 3 eksempler brukes 

med presens partisipp og ett eksempel, nemlig nr. 13 med bare et adjektiv i nøytrum.  

 

(13) Quod postquam Sallustius Crispus particeps secretorum (is ad tribunum miserat 

codicillos) comperit, metuens ne reus subderetur, iuxta periculoso ficta seu vera promeret 

monuit Liviam ne arcana domus, ne consilia amicorum, ministeria militum vulgarentur  

(Tac. Ann. 1, 6, 3) 

 

Etter at Sallust Crispus, som var innviet i hemmelighetene og som hadde sendt ordren til 

tribunen, fikk vite dette, fryktet han at han ville anses som skyldig og fordi det ville være like 

farlig om han skulle si sannheten eller løgn advarte han Livia mot å avsløre husets 

hemmeligheter, vennenes planer og soldatenes oppgaver.  

 

(44) At Romae nondum cognito qui fuisset exitus in Illyrico (Tac. Ann. 1, 46, 1) 

 

Men i Roma hadde det ennå ikke blitt kjent hvilket utfall det hadde vært i Illyricum. 

 

(47) Tunc signo inter se dato inrumpunt contubernia, trucidant ignaros, nullo nisi consciis 

noscente quod caedis initium, quis finis (Tac. Ann. 1, 48, 3) 

 

Etter å ha deretter gitt hverandre et tegn angriper de teltet og slakter dem uvitende om dette 

ettersom ingen bortsett fra de innvidde visste hva som var begynnelsen eller ville være slutten 

på denne massakren. 

 

(48) Et quidam bonorum caesi, postquam intellecto in quos saeviretur pessimi quoque arma 

rapuerant (Tac. Ann. 1, 49, 1) 

 

Når også de verste hadde grepet til våpen, etter å ha forstått hvem sinnet gjaldt, så ble også 

noen gode drept. 

 

(58) Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum trium legionum ossa, 

nullo noscente alienas reliquias an suorum humo tegeret, omnis ut coniunctos, ut 

consanguineos aucta in hostem ira maesti simul et infensi condebant (Tac. Ann. 1, 62, 1) 

 

Så var den romerske hæren tilstede 6 år etter nederlaget, triste og forbitret begynte de å 

begrave de tre legionenes bein, uten at noen visste han de dekket sine egnes levninger eller 

andres, alle som forbundne og blodsfrender med økt vrede mot fienden. 

 

(71) mox Tiberius, consultante Pompeio Macro praetore an iudicia maiestatis redderentur, 

exercendas leges esse respondit (Tac. Ann. 1, 72, 3) 

 

Da pretoren Pompeius Macrus forhørte seg om det ikke skulle settes i gang rettssaker for 

forræderi, svarte Tiberius derpå at lovene må håndheves.  
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Jeg legger med en gang merke til det samme trekket som også var tilstede i de 

absolutte ablativene som innleder akkusativ med infinitiv, nemlig at 2 av disse 6 eksemplene 

innledes med en upersonlig brukt absolutt ablativ, i nr. 44 med cognito og nr. 48 med 

intellecto. Bruken av disse upersonlige konstruksjonene er åpenbart ikke like hyppig som 

bruken er med akkusativ med infinitiv-setningene da bare 2 av de 6 avhengige 

spørresetningene benytter et upersonlig perfektum partisipp i motsetning til 3 av 4 upersonlige 

perfektum partisipper i akkusativ med infinitiv-setningene  

Jeg noterer meg også her paralleller til både den upersonlige absolutt ablativ-bruken 

med akkusativene med infinitiver. I disse to upersonlig brukte eksemplene dreier det seg også 

om informasjon og tankevirksomhet. For i nr. 44 har innbyggerne i Roma ennå ikke blitt 

informert om hvordan utfallet i Illyricum var og i nr. 48 har de dårlige soldatene forstått hvem 

de raser mot og derfor grepet til våpen.   

Nr. 13, 47, 58 og 71 vil jeg kommentere ytterligere ettersom de skiller seg ut fra den 

vanligere måten å danne en avhengig spørresetning på. Nr. 13 er et spesielt tilfelle fordi her 

innledes ikke den avhengige spørresetningen med den sedvanlige spørrepartikkelen utrum 

foran den første delen av spørsmålet og den andre spørrepartikkelen an foran den andre delen 

av spørsmålet. Spørresetningen innledes nemlig med seu og bare én gang slik at et andre seu 

nok er å underforstå. I nr. 47 virker det som at verbene som står til spørresetningen er å 

underforstå, først kanskje et verb i fortid slik som esset til quod initium og deretter et verb i 

framtid slik som futurum esset til quis finis. I nr. 58 brukes spørrepartikkelen an for å innlede 

den avhengige spørresetningen i motsetning til utrum som er den vanligere måten å innlede 

disse setningene på, og i tillegg til det så forkortes spørresetningen ved å bare bruke én 

spørrepartikkel. I nr. 71 brukes også an istedenfor utrum, fordi i denne setningen tilsvarer 

consulto et verb som haud scio og dubito og i disse tilfellene oversettes an med om ikke, jfr. 

latinsk ordboks oppslag under an og OLDs oppslag nr. 3 under consulto, hvor dette eksemplet 

oppføres.  

7.7 Absolutt ablativ med relativsetninger i Annales I 

Den neste konstruksjonen som vil kommenteres er en absolutt ablativ sammen med en 

relativsetning. Dette er en sjelden og fascinerende konstruksjon i Annales I blant kategoriene 

som har blitt utvalgt som ekstra interessante. Denne typen forekommer 5 ganger, hvorav 4 er 
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med perfektum partisipp og i bare ett av eksemplene nr. 56 er et eksplisitt subjekt tilstede, 

mens i de fire andre må et demonstrativpronomen underforstås som relativsetningens korrelat. 

 
(16) Die funeris milites velut praesidio stetere, multum irridentibus qui ipsi viderant quique a 

parentibus acceperant diem illum crudi adhuc servitii et libertatis improspere repetitae, cum 

occisus dictator Caesar aliis pessimum aliis pulcherrimum facinus videretur (Tac. Ann. 1, 8, 6) 

 

På begravelsesdagen sto soldatene vakt, mens de spottet mye de som selv hadde sett og de 

som hadde hørt av foreldrene om den dagen med det fortsatt nye slaveriet og den forgjeves 

gjenvunne friheten, da drapet på diktatoren Caesar virket som den verste dagen for noen, men 

den vakreste for andre.  

 

(30) Mox disiectis quorum per umeros sustinebatur, praeceps et singulorum pedibus 

advolutus tantum consternationis invidiaeque concivit, ut pars militum gladiatores, qui e 

servitio Blaesi erant, pars ceteram eiusdem familiam vincirent, alii ad quaerendum corpus 

effunderentur (Tac. Ann. 1, 23, 1) 

 

Så etter å ha splittet fra hverandre de som han ble båret på skuldrene til og hodestups kastet 

seg foran enhvers føtter vekket han så stor forferdelse og forbitrelse, at én del av soldatene 

bandt gladiatorene som var fra Blaesus’ slaveflokk, mens en annen del bandt den øvrige 

husholdningen hans og noen andre ble spredt ut for å finne liket.  

 

(40) Simul exterritis qui obstiterant, raptum vexillum ad ripam vertit, et si quis agmine 

decessisset, pro desertore fore clamitans (Tac. Ann. 1, 38, 2) 

 

Samtidig etter at de hadde blitt forskrekket de som hadde motsatt seg, rettet han kursen mot 

elvebredden etter å ha grepet fanen idet han ropte at hvis noen skulle forlate marsjkolonnen, 

ville de anses som desertører.  

 

(46) Illi temptatis quos idoneos rebantur, postquam maiorem legionum partem in officio 

vident, de sententia legati statuunt tempus, quo foedissimum quemque et seditioni promptum 

ferro invadant (Tac. Ann. 1, 48, 3) 

 

Etter å ha undersøkt de som de anså som passende og etter at de så at den største delen av 

legionene var lojale, bestemte de, på kommandørenes forslag, tidspunktet de skulle angripe 

alle de villeste og mest opprørske med sverdet. 

 

(56) Igitur cupido Caesarem invadit solvendi suprema militibus ducique, permoto ad 

miserationem omni qui aderat exercitu ob propinquos, amicos, denique ob casus bellorum et 

sortem hominum (Tac. Ann. 1, 61, 1) 

 

Følgelig kom det et begjær over Caesar til å utføre de siste ritene for soldatene og hærføreren, 

etter at hele hæren som var tilstede hadde blitt rørt til medlidenhet på grunn av slektningene, 

vennene og til slutt på grunn av krigenes utfall og menneskenes lodd. 

7.8 Absolutt ablativ med ut/ne-setninger i Annales I 

 

Det første jeg vil kommentere er Tacitus’ bruk av absolutt ablativ som innleder ut/ne-

setninger. Tacitus er så vidt jeg vet den eneste som gjør dette, uten å ha undersøkt alle bøkene 
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av AUC. Enghofer kommenterer at denne bruken er hyppigere i Annales I enn i Historiae 

(1961, 95). Det finnes 5 forekomster av denne konstruksjonen i  Annales I, nemlig:  

 

(22) Candidatos praeturae duodecim nominavit, numerum ab Augusto traditum; et senatu 

hortante ut [Drusus] augeret, iure iurando obstrinxit se non excessurum (Tac. Ann. 1, 14, 4) 

 

Han utnevnte tolv kandidater til preturet, et antall overlevert fra Augustus; og fordi senatet 

oppfordret at han skulle øke antallet, forpliktet han seg ved ed at han ikke ville overskride det. 

 

(23) Moderante Tiberio ne plures quam quattuor candidatos commendaret sine repulsa et 

ambitu designandos (Tac. Ann. 1, 15, 1)  

 

Tiberius begrenset seg for ikke å anbefale at flere enn fire kandidater velges uten avslag eller 

stemmesanking. 

 

(57) Praemisso Caecina ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et aggeres umido paludum 

et fallacibus campis imponeret (Tac. Ann. 1, 61, 1) 

 

Etter at Caecina hadde blitt sendt ut i forveien for å undersøke de ukjente skoggrodde strøkene 

og for å legge broer og demninger over de fuktige myrene og de svikefulle slettene. 

 

(63) Haud minus inquies Germanus spe, cupidine et diversis ducum sententiis agebat, 

Arminio sinerent egredi egressosque rursum per umida et impedita circumvenirent suadente, 

atrociora Ingviomero et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent: promptam expugnationem, 

plures captivos, incorruptam praedam fore  

(Tac. Ann. 1, 68, 1) 

 

Germaneren ble ikke mindre urolig av håp, begjær og ledernes forskjellige meninger, og 

Arminius rådet at de burde la dem gå ut og omringe dem på fuktig og utilgjengelig lende etter 

at de hadde gått ut igjen, og Ingviomerus rådet enda grusommere og gledelig for barbarene at 

de burde omringe forskansningen med våpen, og at det dermed ville bli en lett erobring, flere 

fanger og urørt bytte. 

 

(74) Orantibus Florentinis ne Clanis solito alveo demotus in amnem Arnum transferretur 

idque ipsis perniciem adferret (Tac. Ann. 1, 79, 1) 

 

Florentinerne ba om at ikke Chiana fjernes fra sitt sedvanlige elveleie og overføres til elven 

Arno.  

 

Den første observasjonen som jeg vil kommentere er at av disse 5 eksemplene er bare 

ett i perfektum partisipp, mens de 4 andre er presens partisipper. Det overrasket meg at kun i 

ett eksempel ble perfektum brukt, fordi perfektum partisipp er jo vanligvis den hyppigste 

verbformen som en absolutt ablativ består av i alle disse tre forfatternes verk. En mulig grunn 

til dette kan være at presens partisipp bedre formidler tempusbruken som Tacitus er ute etter, 

det vil si at presens partisipp passer bedre med hensyn til verbtidene brukt tidligere i avsnittet 

og at det vil passe bedre med tempusbruken etter den absolutte ablativen.  Det vil si at presens 

partisipp ikke foretrekkes over perfektum eller vice versa, men at det bare brukes for å skape 

en sammenheng med resten av verbtidene. Det kan også være at i ut/ne-setningene foretrekker 
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Tacitus presens over perfektum og at det muligvis er en preferanse fra hans side. Den andre 

observasjonen som jeg vil notere er at i nr. 22, 63 og 74 styres ut/ne-setningene av predikatet i 

den absolutte ablativen: hortante, ut, suadente, ut og orantibus, ne, mens i de to andre 

eksemplene styrer hele den absolutte ablativen ut- og ne-setningen. I nr. 23 er det hele 

moderante Tiberio-konstruksjonen som styrer ne-setningen, og i nr. 57 det hele praemisso 

Caecina som styrer ut-setningen.  

7.9 Absolutt ablativ med adjektiver i Annales I 

 

I Annales I forekommer det bare ett eksempel på et adjektiv som en absolutt ablativ av i alt 

160 absolutte ablativer i hele verket. Adjektivablativen periculoso innleder også en avhengig 

spørresetning.  
 

(13) quod postquam Sallustius Crispus particeps secretorum (is ad tribunum miserat 

codicillos) comperit, metuens ne reus subderetur, iuxta periculoso ficta seu vera promeret 

monuit Liviam ne arcana domus, ne consilia amicorum, ministeria militum vulgarentur (Tac. 

Ann. 1, 6, 3) 

 
Etter at Sallust Crispus, som var innviet i hemmelighetene og som hadde sendt ordren til 

tribunen, fikk vite dette, fryktet han at han ville anses som skyldig og fordi det ville være like 

farlig om han skulle si sannheten eller løgn advarte han Livia mot å avsløre husets 

hemmeligheter, vennenes planer og soldatenes oppgaver.  
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8 Konklusjon 

Jeg vil konkludere denne oppgaven med å først foreta en generell sammenligning av 

disse tre forfatterne på bakgrunn av forekomstene av absolutt ablativ. Deretter vil jeg 

sammenligne bruken av de tre første interessante typene, nemlig absolutt ablativ med 

deponente verb, absolutt ablativ av typen te duce og absolutt ablativ med akkusativobjekt. Jeg 

kommer bare til å sammenligne de tre første typene fordi det er bare disse tre typene Sallust 

benytter seg av blant de 9 interessante typene.   

Sallusts bruk av absolutt ablativ skiller seg ut betraktelig fra både Livius’ og Tacitus’ 

bruk som er mer like hverandre. Sallusts bruk er ikke like variert eller like hyppig som Livius’ 

bruk med sine 201 eksempler på absolutt ablativ eller Tacitus’ bruk med sine 160 eksempler. 

Sallust er heller mer konservativ i sin bruk i BC og benytter seg sjelden av konstruksjoner 

med bare adjektiver eller bare substantiver eller konstruksjoner med flere partisipper og 

substantiver. Han bruker overveiende bare ett substantiv sammen med enten ett presens 

partisipp eller ett perfektum partisipp. Av i alt 66 absolutte ablativer i Bellum Catilinae så er 

48 av denne konstruksjonen med ett substantiv og ett presens partisipp eller perfektum 

partisipp, det vil si at 72 % av alle de absolutte ablativene er konstruert slik, mens i Livius’ 

AUC II er antallet 134 noe som gir en lavere prosentandel på 66 % og i Tacitus’ Annales I er 

antallet 98 noe som gir en enda lavere prosentandel på 61 %. Sallusts bruk ligner derfor mer 

på Caesars bruk i Commentarii de bello Gallico, hvor dette også er en hyppig konstruksjon. 

Jeg har også funnet 32 eksempler på absolutte ablativer i Bellum Catilinae som jeg mener er 

parallelle med Caesars absolutte ablativer i De bello Gallico I, disse er listet opp i vedlegg nr. 

4.9 

Etter å ha funnet alle eksemplene på de absolutte ablativene i disse tre forfatterne ble 

det fort klart at eksemplene i Sallusts BC i høy grad var i undertall med 66 eksempler mot 201 

i Livius’ AUC II og 160 i Tacitus’ Annales I. Denne observasjonen fikk meg til å tenke og 

reiste spørsmålet hvorfor det var så få absolutte ablativer i Sallust sammenlignet med Livius 

og Tacitus? Jeg skal presentere to grunner som kan gi svaret. 

Jeg mener at denne forskjellen har å gjøre med de forskjellige sjangrene til disse 

verkene. For BC er en monografi, mens AUC og Annales er begge annaler. Disse to sjangrene 

legger ulike føringer for hvordan verkene skrives. For det virker som det ligger i annalenes 

natur å bruke absolutte ablativer hyppig ettersom forfatteren vil fokusere på visse hendelser 

                                                 
9 For en oversikt over Caesars parallelle eksempler refereres det til vedlegg nr. 7 med eksempler hentet fra min 

bacheloroppgave Bruken av absolutt ablativ hos Caesar i Commentarii de bello Gallico I. 
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eller personer og bare kort markere tidsrammen med en absolutt ablativ for å kunne gå videre 

til noe annet. Til dette formålet så er en absolutt ablativ et perfekt verktøy for de annalistiske 

forfatterne. Dette er ikke like fremtredende i en monografi som BC der det virker som om det 

heller skal fokuseres på et kortere tidsrom og mer på detaljer, og derfor blir ikke behovet for 

like mange absolutte ablativer nødvendig.  

En annen grunn som kanskje også er avgjørende for den forskjellige hyppigheten av 

denne konstruksjonen er lengden på verkene. For i utgavene som har blitt brukt fra Bristol 

Classical Press er det stor forskjell på lengden. BC er på 26 sider, mens Annales I er på 44 

sider og AUC II er på 100 sider. Skriftstørrelsen og utformingen av tekstene virker like, så 

ingen stor forskjell kan spores der. Det er mulig at lengden er en medvirkende faktor, fordi 

hvis BC var like lang som AUC II altså fire ganger så lang og hvis 66 absolutte ablativer 

fortsatte å være antallet på de fire neste 26 sidene, ville antallet vært 264 absolutte ablativer, 

altså 63 flere absolutte ablativer enn i AUC II.  

Livius har en spennende bruk av absolutt ablativ og den skiller seg markant ut fra 

Sallusts bruk. I motsetning til Sallust så er Livius mer innovativ og mer variert i sin bruk og 

benytter seg av absolutt ablativ på flere forskjellige måter og konstruerer den mer variert enn 

Sallust i BC. For i AUC II forekommer 8 av de 9 interessante typene, mens i BC finnes bare 

de tre første typene, nemlig absolutt ablativ med deponente verb, absolutt ablativ av typen te 

duce og absolutt ablativ med akkusativobjekt. Livius er også den første av disse tre forfatterne 

som bruker absolutt ablativ til å innlede en infinitivsetning, jfr. nr. 2 audire iussis i AUC II, 

den første av disse tre som bruker absolutt ablativ sammen med en relativsetning, den første 

som bruker en upersonlig absolutt ablativ til å innlede både akkusativ med infinitiv og 

avhengige spørresetninger og den første til å bruke bare et adjektiv som en absolutt ablativ og 

i tillegg la den innlede en avhengig spørresetning, jfr. nr. 70 incerto i AUC II.  

Tacitus skiller seg ut vesentlig fra Sallust og i mindre grad fra Livius når det kommer 

til hvordan absolutt ablativ konstrueres. Blant disse tre forfatterne står han for nye måter å 

bruke en absolutt ablativ på som jeg ikke har sett verken i Sallusts BC eller i AUC II. Han er 

den eneste av disse tre som innleder en ut/ne-setning med en absolutt ablativ, jfr. nr. 22, 22, 

57, 74 i Annales I. Bok 1 av Annales er også det verket av disse tre med det hyppigste antallet 

av kun én komponent som absolutt ablativ med 10 forekomster til sammen, slik som for 

eksempel nr. 27, properantibus, nr. 30, disiectis, nr. 34, orantibus og nr. 49 stratis hvor 

subjektet, ofte iis, his eller illis er underforstått. Tacitus skiller seg også ut i fra både Sallust 

og Livius ved å svært ofte utelate subjektet i den absolutte ablativen slik som i eksemplene 

nevnt ovenfor, mens Livius og Sallust nesten aldri utelater subjektet i sine respektive verk.   
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Gjennom eksemplene på absolutte ablativer er det klart av Tacitus’ bruk har mer til 

felles med Livius’ bruk enn den har med Sallusts bruk, da både Tacitus og Livius benytter seg 

av de samme typene av absolutt ablativ bortsett fra ut/ne-setningene. Det kan derfor virke som 

at Tacitus har blitt inspirert av Livius i mange aspekter av sin bruk. Det er en også en parallell 

i Tacitus’ drapsablativer til militærablativene hos Livius, hvor det er alle de beseirede 

stammene som får handlingen til å gå videre og får nye hendelser til å skje som en konsekvens 

av at den og den stammen har blitt slått, mens hos Tacitus så er det alle dødsfallene som fører 

historien videre og påvirker resten av handlingsforløpet, disse typene forekommer så 

regelmessig at de nesten kan brukes som tidsregning både hos Livius og Tacitus.  

Nå vil jeg sammenligne ytterligere hvordan disse tre forfatterne benytter seg av de 8 

interessante typene og jeg begynner med å kommentere hvordan de bruker absolutt ablativ 

med deponente verb. Sallust har det laveste antallet av deponente verb med bare ett eksempel, 

nr. 3 adepta libertate, men til gjengjeld så er det et meget interessant eksempel, for det er det 

første eksemplet blant disse tre verkene hvor et transitivt deponent verb brukes i en absolutt 

ablativ med passiv betydning. Livius har en hyppigere bruk med 5 eksempler og bruker 

deponente verb i en absolutt ablativ på to måter, i presens partisipp i motsetning til Sallust i 

BC og i perfektum partisipp og har med det en mer variert og utstrakt bruk av deponente verb 

i absolutt ablativ enn Sallust i BC. Livius har også ett eksempel på et transitivt deponent verb 

med passiv betydning i nr. 23 utraque re experta. Livius er også den første av disse tre 

forfatterne som bruker et deponent verb i presens partisipp som en del av en absolutt ablativ. 

Hos Tacitus har hyppigheten mer enn tredoblet seg med 17 eksempler totalt og verbbruken er 

enda mer variert. Tacitus har også ett eksempel på et transitivt deponent verb med passiv 

betydning nr. 15 adepto principatu som er med det samme verbet som i BC.  

Når det gjelder bruken av te duce-konstruksjoner så er Sallusts bruk hyppigere enn 

bruken hans med deponente verb var. I BC forekommer det 6 eksempler på te duce-

konstruksjoner, men det er ikke like variert bruk av denne typen som det er i AUC II og 

Annales I, men Sallust skiller seg likevel ut med å være den første av disse tre som bruker te 

duce-konstruksjoner med presens partisipper. I AUC II har bruken av te duce-konstruksjoner 

økt med 21 eksempler til sammen, noe som tilsvarer en økning på 250 %. Livius benytter seg 

av flere nye adjektiver slik som integer, funestus og orbus samt nye presens partisipper som 

adversante, comitante og concitante. Hos Tacitus i Annales I har bruken av denne 

konstruksjonen økt enda mer med 29 eksempler totalt, noe som tilsvarer en økning på 38 % 

fra Livius og en økning på 383 % fra Sallust. Tacitus’ bruk har også utviklet seg videre fra 

Livius’ ved at han benytter seg av flere nye adjektiver slik som faustus og siccus, flere nye 
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partisipper som struente og praesidente og nye substantiver som comes og princeps, men 

bruker også de samme adjektivene og partisippene som Livius gjør slik som integer og 

adversante.  

Når det kommer til bruken av akkusativobjekt så har Sallust i BC bare ett eksempel, 

nr. 7 haec illis volventibus. Dette antallet øker til 6 eksempler i AUC II noe som også er 

tilfellet i Annales I. En annen likhet mellom Tacitus’ og Livius’ bruk er at ingen av de 

absolutte ablativene brukes med perfektum partisipp, hos begge er det bare presens partisipper 

som tar akkusativobjekter. Tacitus er den eneste som benytter seg av deponente verb med 

akkusativobjekter, noe som forekommer 2 ganger, med miror og deprecor. I bruken av 

akkusativobjekter ligner Tacitus’ bruk mer på Sallusts bruk, noe som har vist seg å være 

uvanlig blant mange av de utvalgte typene. For Sallusts nr. 7 er lik Tacitus’ nr. 10 haec atque 

talia agitantibus, hvor begge bruker haec og et verb for å tenke eller overlegge, med den ene 

forskjellen at subjektet i Tacitus’ eksempel er underforstått.  

 For å konkludere sammenligningen og hele oppgaven vil jeg si at etter å ha analysert 

bruken av disse 9 interessante typene og den generelle bruken av absolutt ablativ kan jeg 

konstatere at Sallusts BC er det verket som oppviser minst variasjon når det kommer til 

konstrueringen av absolutte ablativer. BC virker mer konservativ og holder seg mer til den 

konvensjonelle absolutte ablativen bestående av ett substantiv og ett perfektum eller presens 

partisipp. Livius har imidlertid en mer variert og spennende bruk av absolutt ablativ og 

konstruerer konstruksjonen på flere forskjellige måter og bruker i større grad den absolutte 

ablativen som et fortellerteknisk virkemiddel for å få handlingen til å gå forover. På samme 

bruker også Tacitus absolutt ablativ på i drapsablativen. Tacitus er den forfatteren av disse tre 

med den mest varierte og mest interessante bruken av absolutt ablativ. Blant disse forfatterne 

er han den eneste som innleder ut/ne-setninger med en absolutt ablativ og innenfor de 9 

interessante typer bruker han enda mer varierte konstruksjoner enn de to foregående. Det 

virker som Tacitus gjerne eksperimenterer med språket og er litt mer poetisk i sin skrivestil. 
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10 Vedlegg 

 

 

Vedlegg nr. 1 
 

Liste over interessante abs. abl. i BC 
 

1. Aenea duce, 6.1 te duce 

2. Sedibus incertis, 6.1 te duce 

3. Adepta libertate, 7.3 dep. verb 
4. L. Caesare et C. Figulo consulibus, 17.1 te duce 

5. L. Tullo et M'. Lepido consulibus, 18.2 te duce 

6. Adnitente Crasso, 19.1 te duce 

7. Haec illis volventibus, 41.3 obj.  
8. Languentibus aliis, 43.3 konsessiv 
9. Consulente Cicerone, 48.6 te duce 
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Vedlegg nr. 2 
 

Liste over interessante abs. abl. i AUC II  
 

1. Quo adiutore, 2, 46 te duce 
2. Audire iussis, 7, 29 inf.  
3. Sufficientibus viribus, 8, 11 te duce 
4. Ignaris omnibus, 12, 12 te duce.  

5. Fortuna adfirmante, 12, 14 obj. 
6. Agrippa Menenio, P. Postumio consulibus, 16, 23 te duce 

7. Fusoque ingenti exercitu, 16, 29 militærabl. 
8. Multis hostium volneratis et occisis, 17, 7 genitiv imellom komponentene 

9. Vineis refectis aliaque moli belli (refecta) – underforstått partisipp, 17, 15  
10. Dedita urbe, 17, 17 kondisjonal 

11. Concitante Octavio Mamilio, 18, 7 te duce 
12. His consulibus, 19, 3 te duce 
13. Referentibus pedem Romanis, 20, 1 med obj. og i begynnelsen.  
14. His consulibus, 21, 3 te duce 
15. Volscis levatis, 22, 11 militærabl. 
16. Hernicis adsumptis, 22, 12 militærabl. 
17. Uno aut altero arrepto, 23, 58 kondisjonal 
18. Signo dato, 25, 4 repetisjon 
19. Dato signo, 25, 12 repetisjon 
20. Fusis Auruncis, 27, 1 militærabl. helt i begynnelsen 
21. Desperato consulum senatusque auxilio, 27, genitiv imellom komponentene 

22. Dimisso senatu, 28, 22, periodeender og innleder ny. 
23. Utraque re experta, 29, 1 i begynnelsen og dep. verb 
24. quaestionem postulantibus iis qui pulsati fuerant, 29, 18 relativsetning og obj. 
25. Decernente ferocissimo quoque, 29, 19 te duce 

26. Volscis devictis, 31, 11 militærabl. 
27. Iis consulibus, 33, 12 te duce 

28. M. Minucio et A. Sempronio consulibus, 34, 25 te duce 

29. Adversa invidia, 35, 16 konsessiv 
30. Auctore Attico Tullio, 37, 2, te duce 
31. Adiunctis Aequis, 40, 48 militærabl. 
32. Auctoribus patribus, 41, 13 te duce  
33. Omni plebe adversante, 41, 13 te duce dep. verb 
34. Servio Cornelio, Q. Fabio consulibus, 41, 44 te duce 

35. Devictis Volscis Aequisque, 42, 4 militærabl. 
36. Duce Aemilio, 42, 14 te duce  
37. Qualicumque urbis statu, 44, 36 genitiv imellom komponentene 

38. Proelio restituto, 47, 1 i begynnelsen. 
39. Fuso altero cornu, 47, 10 militærabl. 
40. Rapto consulis corpore, 47, 33 genitiv imellom komponentene 
41. Decernente senatu triumphum, 47, 38 obj.  

42. Familia funesta, 47, 41, te duce 
43. Re publica orba, 47, 42 te duce 
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44. Comitante Fabiorum agmine, 48, 43 te duce, dep. verb, genitiv imellom 

komponentene 

45. Populo Romano tranquillam pacem agente, 49, 6 obj. 
46. Luce orta, 51, 27 dep. verb 
47. et advecto ex Campania frumento, et postquam timor sibi cuique futurae inopiae abiit, 

eo quod abditum fuerat prolato, 52, 1 i begynnelsen. Stor avstand mellom 

komponentene og relativsetning. 
48. C. Nautio et P. Valerio consulibus, 52, 20, te duce 
49. Accitis Latinorum Hernicorumque auxiliis, 53, 3 genitiv imellom komponentene 
50. Tamquam Veiis captis. 53, 11 irreell 
51. Adsumptis Hernicis, 53, 21 militærabl. 
52. Violatis lictoribus, 55, 35 repetisjon 
53. Violatis consulibus, 56, 7 repetisjon 
54. Dimisso tandem concilio plebis, 57, 2 i begynnelsen. 

55. Effuso agmine, 59, 32 militærabl. 
56. Collectis militibus, 59, 35 avstand mellom komponentene 

57. L. Valerio T. Aemilio consulibus, 61, 1 te duce 

58. Integro bello, 62, 16 te duce 
59. Perfusis vano timore Romanis, 63, 10 militærabl. 

60. Magna accepta clade, 63, 13 militærabl. 
61. Consule ingresso, 63, 23 dep. verb 

62. Velut quiete sumpta, 64, 25 Irreell konstr. 
63. Aures agitante sonitu, 64, 39 obj.  

 

Liste over absolutt ablativ med akkusativ med infinitiv og avhengige spørresetninger i 

AUC 

 

64.  Stuberram deinde petit atque ex Pelagonia frumentum quod in agris erat conuexit; inde ad 

Pluinnam est progressus, nondum comperto quam regionem hostes petissent. 31, 39, 4 

(Avhengig spørresetning) 

 

65. Inde satis comperto Eordaeam petituros Romanos, ad occupandas angustias, ne superare 

hostes artis faucibus inclusum aditum possent, praecessit. 31, 39, 7 (Akk. m. inf.)  

 

66.  Et postquam nihil conceptae temere spei succedebat, urbis quidem amplius temptandae in 

praesentia conatu absistit; ceterum satis gnarus iam in Thessalia regem esse, nondum 

comperto quam in regionem uenisset, milites per agros dimissos uallum caedere et parare 

iubet. 33, 5, 4 (Avhengig spørresetning) 

 

67. Oram Asiae legens peruenit in Lyciam, Patarisque cognito uiuere Ptolomaeum nauigandi 

quidem in Aegyptum omissum consilium est. 33, 41, 5 (Akk. m. inf.) 

68. Ibi ex agrestibus cognito hostium naues ad Aethaliam stare, consilium habitum, utrum 

extemplo decernerent, an Rhodiam expectarent classem. 37, 13, 5 (Akk. m. inf.) 

 

69. Cognito deinde in latere altero quinquaginta onerarias suarum stantibus in ostio portus 

Eumenis rostratis, quibus Damius praeerat, inclusas esse, circumuectus propere ac summotis 

terrore hostium nauibus, onerarias datis, qui prosequerentur, decem lembis in Macedoniam 

mittit, ita ut in tutum prosecuti redirent Tenedum. 44, 28, 4 (Akk. m. inf.) 
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Liste over absolutt ablativ med adjektiv i AUC 

 

70. Multique adnantes navibus, incerto prae tenebris, quid aut peterent aut vitarent, foede 

interierunt. 28, 36, 12  

 

71. In Lucanis caelum arsisse adferebant, Priverni sereno per diem totum rubrum solem 

fuisse, Lanuvi in templo Sospitae Iunonis nocte strepitum ingentem exortum. 31, 12, 5 
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Vedlegg nr. 3 
 

Liste over interessante abs. abl. i Annales I 
 

1. Bruto et Cassio caesis, 2.1 (drapsablativ) 

2. Exutoque Lepido, 2.1 (drapsablativ) 

3. Interfecto Antonio, 2.1 (drapsablativ) 

4. Nullo adversante, 2.1 te duce med dep. verb 

5. invalido legum auxilio, 2.2 te duce 

6. Defuncto Marcello, 3.1 (drapsablativ) dep. verb 

7. Integra etiam tum domo sua, 3.1 te duce 

8. Drusoque extincto, 3.3 (drapsablativ) 

9. nulla in praesens formidine, 4.1 te duce 

10. Haec atque talia agitantibus 5.1 obj. 

11. comite uno Fabio Maximo, 5.1 te duce 

12. Extincto Maximo, 5.2 (drapsablativ) 

13. iuxta periculoso ficta seu vera promeret, 6, 3 adjektiv og avh. spørresetn. 

14. Defuncto Augusto, 7.5 (drapsablativ) dep. verb 

15. Adepto principatu, 7.5 dep. verb 

16. multum irridentibus qui ipsi viderant, 8.6 relativsetning og obj. 

17. longa potentia, 8.6 te duce 

18. Plerisque vana mirantibus, 9.1 dep. obj. 

19. Caesis Hirtio et Pansa, 10.2 (drapsablativ) 

20. Extortum invito senatu consulatum, 10.2 te duce 

21. Struente Tiberio, 13, 4 te duce 

22. Hortante senatu ut, 14, 4 ut-setning med dep. verb 

23. Moderante Tiberio ne, 15, 1 ne-setning med dep. verb 

24. praesidente Iunio Blaeso, 16, 2 te duce 

25. dilapsis melioribus, 16, 3 dep. verb 

26. promptis aliis ministris, 17, 1 te duce 

27. Properantibus, 18, 3 bare ett partisipp. 

28. profecto iuvene, 19, 5 dep. verb. 

29. praecipua ira, 20, 1 te duce 

30. disiectis, 23, 1. relativsetning bestående av kun ett partisipp 

31. nullis certis mandatis, 24, 1 te duce 

32. claro caelo, 28, 1 te duce 

33. orto die, 29, 1 dep. verb  

34. orantibus, 29, 2 Obj.med kun ett partisipp. 

35. Sublatis seditionis auctoribus, 29, 4 genitiv imellom. 

36. magna spe, 31, 1 te duce 

37. orto initio, 31, 3 dep. verb 

38. faustis ominibus, 35, 3 te duce 

39. addito acutiorem esse, 35, 5 akk. m. inf. 

40. exterritis qui obstiterant, 38, 2 relativsetning 

41. nocte concubia, 39, 3 te duce 
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42. attonitaque magis quam quieta contione, 39, 6 te duce 

43. nullo ipsius iussu, 44, 3 te duce 

44. cognito qui fuisset exitus in Illyrico, 46, 1 avh. spørresetn. 

45. maiestate salva, 47, 2 te duce 

46. illi temptatis quos idoneos rebantur, 48, 3 Relativsetning 

47. nullo noscente, 48, 3 avh. spørresetn.  

48. intellecto in quos saeviretur, 49, 1 avh. spørresetn. kun ett partisipp 

49. stratis, 50, 4 bare ett partisipp 

50. mediis impedentiis, 51, 2 te duce  

51. auctore Tiberio, 53, 6 te duce  

52. Druso Caesare, C. Norbaro consulibus, 55, 1 te duce 

53. non auso hoste terga abeuntium lacessere, 56, 4 infinitivkonstr. semidep. verb 

54. validiore apud eos Arminio quoniam bellum suadebat, 57, 1 te duce 

55. auctore Tiberio, 58, 5 te duce 

56. permoto ad miserationem omni qui aderat exercitu, 61, 1 relativsetning. 

57. Praemisso Caecina ut, 61, 1 ut-setning 

58. nullo noscente alienas reliquias, 62, 1 avh. spørresetn.  

59. aucta in hostem ira, 62.1 te duce 

60. coepta luce, 65, 3  

61. libero incursu, 65, 4 te duce 

62. comperto vanam esse formidinem, 66, 2 akk. m. inf.  

63. Arminio circumvenirent suadente, atrociora Ingviomero et laeta barbaris, ut vallum 

armis ambirent: promptam expugnationem, plures captivos, incorruptam praedam fore, 

68, 1 obj. og ut-setn. 

64. orta die, 68, 2 dep. verb. 

65. raro super milite et quasi ob metum defixo, 68, 2 avstand mellom komponentene 

66. Sicca humo, 70, 2 te duce 

67. modice adlabente aestu, 70, 2 dep. verb 

68. adversante unda, 70, 3 dep. verb og te duce 

69. impositae dein legiones, vagante fama submersas [esse], 70, 5 dep. verb med akk. m. 

inf.  

70. armis modo et equis ad bellum sumptis, 71, 2, avstand mellom komponentene 

71. consultante Pompeio Macro praetore, 72, 3 avh. spørresetn.  

72. satis comperto paternas ei angustias esse, 75, 3 akk. m. inf. med ett partisipp 

73. centesimam institutam deprecante populo, 78, 2 obj. og dep. verb 

74. orantibus Florentinis ne, 79, 1 ne-setning 

75. illo principe, 81, 1 te duce 
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Vedlegg nr. 4 
 

Liste over alle absolutte ablativer i BC 
 

1. Aenea duce, 6.2 te duce 

2. Sedibus incertis, 6.2 te duce 

3. Immutato more, 6.9  

4. Adepta libertate, 7.3 dep. verb 

5. Accepta iniuria, 9.6 Parallell bruk med Caesar i BG I 

6. Recepta re publica, 11.4 

7. Necato filio, 15.3  

8. L. Caesare et C. Figulo consulibus, 17.1 te duce 

9. L. Tullo et M'. Lepido consulibus, 18.2 te duce 

10. Consilio communicato, 18.5 Parallell bruk med Caesar i BG I 

11. Fascibus conreptis, 18.5 

12. Ea re cognita, 18.6 Parallell bruk med Caesar i BG I 

13. Adnitente Crasso, 19.1 te duce 

14. Omnibus arbitris amotis, 20.1  

15. Oratione habita, 22.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

16. Causa cognita, 23.4 Parallell bruk med Caesar i BG I 

17. Sublato auctore, 23.4  

18. His rebus conparatis, 26.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

19. Perterritis ac dubitantibus ceteris, 28.1 kausal  

20. Superbia atque deliciis omissis, 31.3  

21. Amisso patrimonio, 33, 1 

22. Volentibus omnibus bonis, 33.2 

23. Re cognita, 35.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

24. Patrimoniis amissis, 37.5  

25. Eo praesente, 40.6 Parallell bruk med Caesar i BG I 

26. Haec illis volventibus, 41.3 obj.  

27. Consilio cognito, 41.5 Parallell bruk med Caesar i BG I  

28. Causa cognita, 42.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

29. Paratis magnis copiis, 43.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

30. Contione habita, 43.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

31. Perculsis omnibus, 43.2 

32. Languentibus aliis, 43.3 konsessiv 

33. Data atque accepta fide, 44.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

34. His rebus actis, 45.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

35. Constituta nocte, 45.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

36. Praesidiis conlocatis, 45.2 Parallell bruk med Caesar i BG I 

37. Cognito consilio, 45.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

38. Quibus rebus confectis, 46.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

39. Coniuratione patefacta, 46.2 Parallell bruk med Caesar i BG I 

40. Tantis civibus deprehensis 46.2 
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41. Cognito indicio 46.4 Parallell bruk med Caesar i BG I 

42. Perlectis litteris 47.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

43. Abdicato magistratu 47.3  

44. Coniuratione patefacta 48.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

45. Mutata mente 48.1  

46. Consulente Cicerone 48.6 te duce 

47. Adpellato Crasso 48.7 

48. More suo suscepto 48.8  

49. Conprobato indicio 50.1  

50. Grege facto 50.2 Parallell bruk med Caesar i BG I 

51. Dispositis praesidiis 50.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

52. Convocato senatu 50.3 Parallell bruk med Caesar i BG I 

53. Praesidiis additis 50.4 Parallell bruk med Caesar i BG I 

54. Bello confecto 51.5 Parallell bruk med Caesar i BG I 

55. Devictis Atheniensibus 51.28  

56. Capta urbe 52.4  

57. Deprensis hostibus 52.26 

58. Effeta parente 53.5 

59. Praesidiis dispositis 55.2 Parallell bruk med Caesar i BG I 

60. Contione advocata 57.6 Parallell bruk med Caesar i BG I 

61. Amissis bonis 58.13 

62. Remotis equis 59.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

63. Exaequato periculo 59.1  

64. Omnibus rebus exploratis 60.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

65. Confecto proelio 61.1 Parallell bruk med Caesar i BG I 

66. Amissa anima 61.2  
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Vedlegg nr. 5 
 

Liste over alle absolutte ablativer i AUC II 
 

1. superbo exacto rege, 1, 9 

2. concedente collega, 1, 28 

3. intervallo facto, 2, 11 

4. pulso Superbo, 2, 14 

5. Additaque alia ignominia 2,44 

6. Rebusque suis omnibus translatis, 2, 45 

7. Quo adiutore, 2, 46 te duce 

8. Aequato iure, 3, 8 

9. Remotis arbitris, 4, 19 

10. Proditoribus in vincla coniectis, 4, 27 

11. Contacta regia praeda, 5, 4  

12. Aliis invectis, 5, 14  

13. Direptis bonis, 5, 18 

14. Eminente animo patrio, 5, 35 

15. His nuntiatis, 6, 1  

16. Omissa inrita re, 7, 2  

17. Vocato populo, 7, 24,  

18. Submissis fascibus, 7, 25 

19. Audire iussis, 7, 29 inf.  

20. Matura gloria se vertente, 7, 31 

21. Sufficientibus viribus, 8, 11 te duce 

22. Receptis regibus, 9, 19 

23. Tiberi obiecto, 10, 3 

24. Deserto praesidio, 10, 11  

25. Obversis armis, 10, 19  

26. Exigua parte relicta, 10, 25 

27. Revocantibus, 10, 25  

28. Clamore sublato, 10, 33  

29. Superincidentibus telis, 10, 42 

30. Consiliis versis 11, 1 

31. Praesidio locato, 11, 2 

32. Navibus accitis, 11, 4  

33. Saeptis omnibus viis, 11, 34 

34. Ignaris omnibus, 12, 12 te duce 

35. Fortuna adfirmante, 12, 14 obj.  

36. Abdito ferro, 12, 18 

37. Concursu facto, 12, 28 

38. Alienato animo, 12, 47 

39.  Composita pace, 13, 13 

40. Honorata virtute, 13, 17  

41. Productis omnibus, 13, 34 
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42. Pace redintegrata, 13, 38  

43. Populo immisso, 14, 12  

44. Significante titulo, 14, 14 

45. Omisso Romano bello, 14, 17 

46. Proelio inito, 14, 22  

47. Concitato impetu, 14, 23  

48. Conversis signis, 14, 26  

49. Duce amisso, 14, 28  

50. Curatis volneribus, 14, 31 

51. Foedere icto, 15, 27  

52. Spe omni incisa, 15, 28 

53. Additis novis tribulibus, 16, 14 

54. Agrippa Menenio, P. Postumio consulibus, 16, 23 te duce 

55. Fusoque ingenti exercitu, 16, 29 militærablativ 

56. Vineis incensis, 17, 6 

57. Multis hostium volneratis et occisis, 17, 7 genitiv mellom komponentene 

58. Interiecto magno spatio, 17, 11 

59. Viribus auctis, 17, 14 

60. Vineis refectis aliaque moli belli 17, 15 

61. Dedita urbe, 17, 17 kondisjonal 

62. Concitante Octavio Mamilio, 18, 7 te duce 

63. Creato dictatore, 18, 24 

64. Quibus orantibus, 18, 32 

65. His consulibus, 19, 3 te duce 

66. Referentibus pedem Romanis, 20, 1 obj. og i begynnelsen 

67. Equo retardato, 20, 10 

68. Labentibus armis, 20, 11 

69. Aequato genere pugnae, 20, 37 

70. His consulibus, 21, 3 te duce 

71. Suppleto numero, 21, 22 

72. Volscis levatis, 22, 11 militærablativ 

73. Hernicis adsumptis, 22, 12 militærablativ 

74. Relata re, 22, 19 

75. Uno aut altero arrepto, 23, 58 kondisjonal 

76. Misso senatu, 24, 14 

77. Mercede accepta, 24, 21 

78. Hoc proposito edicto, 24, 29 

79. Parvo dirimente intervallo, 24, 36 

80. Signo dato, 25, 4 repetisjon 

81. Fossis repletis, 25, 6 

82. Dato signo, 25, 12 repetisjon 

83. Legionibus circumdatis, 25, 16 

84. Audito perfectoque bello Sabino, 26, 13 

85. Fusis Auruncis, 27, 1 militærablativ i begynnelsen 

86. Desperato consulum senatusque auxilio, 27, 30 genitiv mellom komponentene 

87. Dilectuque decreto, 27, 38 

88. Furente Appio et insectante, 27, 39 
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89. Dimisso senatu, 28, 22 

90. Utraque re experta, 29, 1 dep. verb i begynnelsen.  

91. Postulantibus iis qui pulsati fuerant, 29, 18 relativsetning med obj.  

92. Decernente ferocissimo quoque, 29, 19 te duce 

93. Omisso certamine, 30, 20 

94. Defixis pilis, 30, 38 

95. Equitatu immisso, 31, 3 

96. Volscis devictis, 31, 11militærablativ 

97. Relictis castris, 31, 22 

98. Re bene gesta, 31, 25 

99. Quo facto, 32, 7  

100. Iis consulibus, 33, 12 te duce 

101. Caedeque facta, 33, 29 

102. Capta urbe, 33, 34 

103. Sextantibus collatis, 33, 46 

104. Conterritis animis, 34, 20 

105. M. Minucio et A. Sempronio consulibus, 34, 25 te duce 

106. Adversa invidia, 35, 16 konsessiv 

107. Dispositis clientibus, 35, 18 

108. Amissa iuventute, 35, 36 

109. Commisso spectaculo, 36, 3 

110. Consilio adhibito, 36, 23 

111. Auctore Attico Tullio, 37, 2 te duce 

112. Arbitris remotis, 37, 6 

113. Castris positis, 39, 14 

114. Custodibus missis, 39, 15 

115. Abductis legionibus, 40, 37 

116. Adiunctis Aequis, 40, 48 militærablativ 

117. Auctoribus patribus, 41, 13 te duce 

118. Omni plebe adversante, 41, 13 te duce med dep. verb 

119. Cognita causa, 41, 13  

120. Servio Cornelio, Q. Fabio consulibus, 41, 44 te duce 

121. Dempto auctore, 42, 2 

122. Devictis Volscis Aequisque, 42, 4 militærablativ 

123. Duce Aemilio, 42, 14 te duce 

124. Crescente cura, 43, 5 

125. Solo equitatu emisso, 43, 27 

126. Perturbatis patribus, 44, 4 

127. Qualicumque urbis statu, 44, 36 genitiv mellom komponentene 

128. Manente bello, 44, 37 

129. Collega concedente, 45, 46 

130. Pilis abiectis, magis quam emissis, 46, 10 

131. Telo extracto , 46, 18 

132. Obiectaque parma, 46, 21 

133. Proelio restituto, 47, 1 i begynnelsen 

134. Fuso altero cornu, 47, 10 militærablativ 

135. Impetu facto, 47, 17 
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136. Missis ad consules nuntiis, 47, 19 

137. Milite opposito, 47, 23 

138. Rapto consulis corpore, 47, 33 genitiv mellom komponentene 

139. Decernente senatu triumphum, 47, 38 obj. 

140. Familia funesta, 47, 41 te duce 

141. Re publica orba, 47, 42 te duce 

142. Consule altero amisso, 47, 42 

143. Comitante Fabiorum agmine, 48, 43 te duce med dep. verb og genitiv mellom 

komponentene 

144. Populo Romano tranquillam pacem agente, 49, 6 obj.  

145. Instructo agmine, 49, 10 

146. Accito ex Etruria exercitu, 49, 38 

147. Pavore iniecto, 50, 22 

148. Coeuntibus Etruscis, 50, 25 

149. Multiplicatis in arto ordinibus, 50, 29 

150. Omissa pugna, 50, 30 

151. Annona premente, 51, 5 

152. Recepto pristino animo, 51, 11 

153. Traiecto enim nocte Tiberi, 51, 22 

154. Luce orta, 51, 27 dep. verb 

155. et advecto ex Campania frumento, et postquam timor sibi cuique futurae 

inopiae abiit, eo quod abditum fuerat prolato, 52, 1 relativsetning med avstand 

mellom komponentene og i begynnelsen 

156.  C. Nautio et P. Valerio consulibus, 52, 20 te duce 

157. Die dicta, 52, 21 

158. Accitis Latinorum Hernicorumque auxiliis, 53, 3 genitiv mellom komponentene 

159. Tamquam Veiis captis. 53, 11 irreell 

160. Adsumptis Hernicis, 53, 21 militærablativ 

161. Frumento stipendioque imperato, 54, 4 

162. Duce occiso, 54, 39 

163. Adiuvantibus advocatis, 55, 24 

164. Repulso lictore, 55, 25 

165. Violatis lictoribus, 55, 35 repetisjon 

166. Fascibus fractis, 55, 35 

167. Conticescente tumultu, 55, 37 

168. Multis ferociter dictis sententiis, 55, 39 

169. Privato dolore habito, 56, 6 

170. Violatis consulibus, 56, 7 repetisjon 

171. Deficiente oratione, 56, 34 

172. Negotio dato, 56, 58 

173. Dimisso tandem concilio plebis, 57, 2 i begynnelsen 

174. Spatio interposito, 57, 5 

175. Compositis rebus, 58, 8 

176. Se unico consule electo, 58, 14 

177. Omni nequiquam acerbitate prompta, 58, 27 

178. Remissa contione, 59, 25 

179. Effuso agmine, 59, 32 militærablativ 
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180. Collectis militibus, 59, 35 avstand mellom komponentene  

181. Advocataque contione, 59, 35 

182. Signo amisso, 59, 40 

183. L. Valerio T. Aemilio consulibus, 61, 1 te duce 

184. Signo dato, 62, 5 

185. Integro bello, 62, 16 te duce 

186. Manente discordia, 63, 1 

187. Educta iuventute, 63, 8 

188. Perfusis vano timore Romanis, 63, 10 militærablativ 

189. Magna accepta clade, 63, 13 militærablativ 

190. Consule ingresso, 63, 23 dep. verb 

191. Multiplicique capta praeda, 64, 15  

192. Impetu facto, 64, 22 

193. Velut quiete sumpta, 64, 25 irreell 

194. Sedato tumultu, 64, 30 

195. Insueto sedente equite, 64, 39 

196. Aures agitante sonitu, 64, 39 obj.  

197. Fixis in terram pilis, 65, 12 

198. Effusis missilibus telis, 65, 13 

199. Clamore renovato, 65, 22 

200. Effusoque cursu, 65, 25 

201. Castrisque amissis, 65, 31 
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Vedlegg nr. 6 

 

Liste over alle absolutte ablativer i Annales I 
 

1. Gliscente adulatione, 1.2 

2. Florentibus ipsis, 1.2  

3. Bruto et Cassio caesis, 2.1 (drapsablativ) 

4. Exutoque Lepido, 2.1 (drapsablativ) 

5. Interfecto Antonio, 2.1 (drapsablativ) 

6. Posito nomine, 2.1 

7. Nullo adversante, 2.1 te duce med dep. verb 

8. Suspecto imperio, 2.2  

9. invalido legum auxilio, 2, 2 te duce 

10. Defuncto Marcello, 3.1 (drapsablativ) 

11. Integra etiam tum domo sua, 3.1 te duce 

12. Posita puerili praetexta, 3.2  

13. Drusoque extincto, 3.3 (drapsablativ) 

14. Verso statu, 4.1  

15. Exuta aequalitate, 4.1 

16. nulla in praesens formidine, 4, 1 te duce  

17. Haec atque talia agitantibus 5.1 obj.  

18. electis consciis, 5.1 
19. comite uno Fabio Maximo, 5.1 te duce 

20. Extincto Maximo, 5.2 (drapsablativ) 

21. Quaesita morte, 5.2 

22. iuxta periculoso ficta seu vera promeret, 6, 3 adjektiv med avh. spørresetn. 

23. Defuncto Augusto, 7.5 (drapsablativ) 

24. adepto principatu, 7.5 dep. verb 

25. Se mandante, 8.4 

26. multum irridentibus qui ipsi viderant, 8, 6 relativsetning 

27. longa potentia, 8.6 te duce 

28. Provisis opibus, 8.6 

29. Plerisque vana mirantibus, 9.1 obj. med dep. verb 

30. Caesis Hirtio et Pansa, 10.2 (drapsablativ) 

31. Extortum invito senatu consulatum, 10, 2 te duce 

32. Concepta necdum edito partu, 10, 5 

33. Sepultura more perfecta, 10, 8 

34. Sociatis laboribus, 11, 1 

35. Senatu ad infimas obtestationes procumbente, 12, 1 

36. Collecto animo, 12, 2 

37. Ducta in matrimonium Vipsania, 12, 4 

38. Struente Tibero, 13, 4 te duce 

39. Hortante senatu ut, 14, 4 ut-setning med dep. verb 

40. Moderante Tiberio ne, 15, 1 ne-setning med dep. verb 
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41. praesidente Iunio Blaeso, 16, 2 te duce  

42. Initiis Tiberii auditis, 16, 2 

43. flexo in vesperam die, 16, 3 

44. dilapsis melioribus, 16, 3 dep. verb  

45. promptis aliis ministris, 17, 1 te duce 

46. Truncato ex vulneribus corpore, 17, 2 

47. Properantibus, 18, 3 ett partisipp  

48. profecto iuvene, 19, 5 dep. verb. 

49. direptis proximis vicis ipsoque Nauporto, 20, 1 

50. praecipua ira, 20, 1 te duce 

51. carcere effracto, 21, 3 

52. disiectis, 23, 1. relativsetning bestående av kun ett partisipp 
53. adhibitis cruciatibus 
54. fracta vite, 23, 3 

55. uno retento Clemente Iulio, 23, 4 
56. nullis certis mandatis, 24, 1 te duce 

57. delecto milite, 24, 2 
58. viso Caesare, 25, 2 
59. interrupto tumultu, 25, 3 

60. claro caelo, 28, 1 te duce 
61. commotis mentibus et inter se suspectis, 28, 6 

62. orto die, 29, 1 dep. verb  
63. vocata contione, 29, 1 
64. orantibus, 29, 2 ett partisipp 
65. Sublatis seditionis auctoribus, 29, 4 genitiv imellom komponentene 
66. magna spe, 31, 1 te duce 
67. orto initio, 31, 3 dep. verb 
68. tractis legionibus, 31, 3 
69. audito fine Augusti, 31, 4 
70. acto in urbe delecto, 31, 4 
71. destrictis gladiis, 32, 1 
72. audito legionum tumultu, 34, 1 
73. prensa manu eius, 34, 2 
74. faustis ominibus, 35, 3 te duce 

75. addito acutiorem esse, 35, 5 akk. m. inf. med ett partisipp 
76. intumescente motu, 38, 2 
77. exterritis qui obstiterant, 38, 2 relativsetning 

78. nocte concubia, 39, 3 te duce 
79. concursuque ad ianuam facto, 39, 3 
80. intento mortis metu, 39, 3 

81. audita consternatione, 39, 4 
82. attonitaque magis quam quieta contione, 39, 6 te duce 

83. signis acceptis, 42, 3 
84. destrictis gladiis, 44, 2 

85. nullo ipsius iussu, 44, 3 te duce 

86. compositis praesentibus, 45, 1 
87. cognito qui fuisset exitus in Illyrico, 46, 1 avh. spørresetn. med ett partisipp. 
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88. motu audito, 46, 1 
89. adulta auctoritate, 46, 1 
90. maiestate salva, 47, 2 te duce 

91. contracto exercitu, 48, 1 56stk 
92. parata in defectores ultione, 48, 1 
93. illi temptatis quos idoneos rebantur, 48, 3 relativsetning 
94. signo dato, 48, 3 
95. nullo noscente, 48, 3 avh. spørresetn. 
96. intellecto in quos saeviretur, 49, 1 avh. spørresetn. med ett partisipp 
97. iunctoque ponte, 49, 3 
98. delecta longiore via, 50, 3 
99. stratis, 50, 4 ett partisipp 

100. antepositis vigiliis, 50, 4 

101. mediis impedentiis, 51, 2 te duce  

102. missione festinata, 52, 1 

103. florentibus Gaio et Lucio Caesaribus, 53, 1 

104. auctore Tiberio, 53, 6 te duce 

105. addito sodalium Augustalium sacerdotio, 54, 1 

106. Druso Caesare, C. Norbaro consulibus, 55, 1 te duce 

107. manente bello, 55, 1 

108. principibus amotis, 55, 2 

109. positoque castello, 56, 1 

110. L. Apronio relicto, 56, 1 

111. temptatis frustra condicionibus pacis, 56, 3 

112. omissis pagis vicisque, 56, 3 

113. incenso Mattio, 56, 4 

114. non auso hoste terga abeuntium lacessere, 56, 4 dep. verb med inf. 
115. validiore apud eos Arminio quoniam bellum suadebat, 57, 1 te duce 
116. rebusque motis, 57, 1 
117. compressis intra senum manibus, 57, 4 
118. auctore Tiberio, 58, 5 te duce 
119. permoto ad miserationem omni qui aderat exercitu, 61, 1 relativsetning 
120. Praemisso Caecina ut, 61, 1 ut-setning. 
121. nullo noscente alienas reliquias, 62, 1 avh. spørresetn. 

122. aucta in hostem ira, 62.1 te duce 
123. reducto ad Amisiam exercitu, 63, 3 
124. sumpta quiete, 64, 3 
125. humo et obruto, 64, 3 
126. coepta luce, 65, 3  
127. capto campo, 65, 3 
128. libero incursu, 65, 4 te duce 

129. excussis rectoribus, 65, 5 
130. suffosso equo, 65, 6 
131. omissa caede, 65, 6 
132. vesperascente die, 65, 6 
133. abruptis vinculis, 66, 1 
134. comperto vanam esse formidinem, 66, 2 akk. m. inf. med ett partisipp. 



 

68 

 

135. Arminio sinerent egredi egressosque rursum per umida et inpedita 

circumvenirent suadente, atrociora Ingviomero et laeta barbaris, ut vallum 

armis ambirent: promptam expugnationem, plures captivos, incorruptam 

praedam fore, 68, 1 Avh. spørresetn. med avstand mellom komponentene 
136. orta die, 68, 2 dep. verb. 

137. raro super milite et quasi ob metum defixo, 68, 2 avstand mellom komponentene 
138. sicca humo 70, 2 te duce  
139. modice adlabente aestu 70, 2 te duce 
140. subtracto solo, 70, 2 
141. adversante unda, 70, 3 te duce med dep. verb 
142. impositae dein legiones, vagante fama submersas [esse], 70, 5 akk. m. inf. med 

dep. verb 
143. laudato studio, 71, 2 
144. armis modo et equis ad bellum sumptis, 71, 2, avstand mellom komponentene 

145. censente senatu, 72, 1 
146. male gesta re publica, 72, 2 

147. consultante Pompeio Macro praetore, 72, 3 avh. spørresetn.  
148. venditis hortis, 73, 2 
149. subscribente Romanio Hispone, 74, 1 

150. occultis libellis, 74, 2 
151. amputato capite, 74, 3 

152. rupta taciturnitate, 74, 4 
153. satis conperto paternas ei angustias esse, 75, 3  akk. m. inf. med ett partisipp 
154. silente Tiberio, 77, 3 
155. deprecante populo, 78, 2 obj. med dep. verb 
156. orantibus Florentinis ne, 79, 1 ne-setning 
157. additis Achaia ac Macedonia, 80, 1 
158. illo principe, 81, 1 te duce 

159. subtractis candidatorum nominibus, 81, 2 
160. ea quoque significatione subtracta, 81, 2 
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Vedlegg nr. 7 

 

Liste over parallelle eksempler til BC i Commentarii de bello Gallico I 

 
Eo opere perfecto, praesidia disponit […] 1, 8, 6 

Hoc proelio facto, […] pontem in Arare faciendum curat atque ita exercitum. 1, 13, 1 

Hoc responso dato discessit. 1, 14, 24 

[…] convocatis eorum principibus […] graviter eos accusat […] 1, 16, 11 

[…] sed, quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, celeriter concilium dimittit […] 1, 18, 2 - 3 

[…] propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo. 1, 18, 10 

Quibus rebus cognitis […] satis esse causae arbitrabatur quare in eum aut ipse animadverteret 

aut civitatem animadvertere iuberet. 

1, 19, 1 

[…] simul commonefacit quae ipso praesente in concilio Gallorum de Dumnorige sint dicta […] 1, 19, 18 

Petit atque hortatur, ut […] vel ipse de eo causa cognita statuat, vel civitatem statuere iubeat. 1, 19, 21 

[…] commutato consilio […] nostros a novissimo agmine insequi ac lacessere coeperunt. 1, 23, 12 

Caesar primum suo, deinde omnium […] remotis equis […] proelium commisit. 1, 25, 2 

Ea disiecta […] in eos impetum fecerunt.  1, 25, 5 

[…] nocte intermissa, circiter hominum milia sex […] ad Rhenum finisque Germanorum 

contenderunt.  

1, 27, 8 

Bello Helvetiorum confecto, totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem 

gratulatum convenerunt […] 

1, 30, 1 

Ea re permissa, diem concilio constituerunt […] 1, 30, 15 

Eo concilio dimisso, idem principes civitatum qui ante fuerant ad Caesarem reverterunt […] 1, 31, 1 

Ea re impetrata, sese omnes flentes Caesari ad pedes proiecerunt […] 1, 31, 4 

Hac oratione ab Diviciaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere 

coeperunt. 

1, 32, 1 

His rebus cognitis, Caesar Gallorum animos verbis confirmavit […] 1, 33, 1 

Hac oratione habita concilium dimisit. 1, 33, 4 - 5 

His responsis ad Caesarem relatis, iterum ad eum Caesar legatos cum his mandatis mittit […] 1,  35, 1 

[…] quoniam M. Messalla M. Pisone consulibus senatus censuisset uti quicumque Galliam 

provinciam obtineret […] Aeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet […] 

1, 35, 16 

Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis […] eum neque suam neque populi Romani 

gratiam repudiaturum. 

1, 40, 8 - 9 

Hac oratione habita, mirum in modum conversae sunt omnium mentes […] 1, 41, 1 

Eorum satisfactione accepta […] de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est. 1, 41, 10 - 11 

Cognito Caesaris adventu, Ariovistus legatos ad eum mittit […] 1, 42, 1 

[…] magnamque in spem veniebat […] cognitis suis postulatis, fore uti pertinacia desisteret. 1, 42, 8 



 

70 

 

Caesar […] commodissimum esse statuit, omnibus equis Gallis equitibus detractis, eo 

legionarios milites legionis decimae, cui quam maxime confidebat, imponere […] 

1, 42, 17 - 18 

[…] Ariovistus […] exercitu suo praesente conclamavit […] 1, 47, 19 

Ita nostri acriter in hostis signo dato impetum fecerunt […] 1, 52, 5 

Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat […] 1, 53, 21 
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Vedlegg nr. 8 

 

Tabeller over antallet av interessante typer  

 
Verk Abs. abl. med 

dep. verb 

Te duce Abs. abl. med 

akkusativobj. 

Abs. Abl. med 

infinitiv 

Absolutt abl. med 

akk. med . inf. 

BC 1 6 1 0 0 

AUC II 5 21 6 1 0 

Annales I 17 29 6 1 4 

Totalt 23 56 13 2 4 

 

 

Verk Abs. abl. med avh. 

spørresetn. 

Abs. abl. med 

relativsetn. 

Abs. abl. med 

ut/ne-setn. 

Abs. abl. med 

adjektiver 

BC 0 0 0 0 

AUC II 0 2 0 0 

Annales I 6 5 5 1 

Totalt 6 7 5 1 

 


