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parv. detrimento dativus finalis till locum relinqui. — 2. (sedan han 
låtit frainfora legionen (till mönstring), marker han, att icke hvar 
tionde man (ej en ibland tio) blifvit utan sår'. —  appellat, ut eos  
collaudet atque cohortetur, ovouaozi nagsxål.eotv. — certius ej 
adj. (i sådant fall plur. : certiora cogn.j. cognoscit, 4, 11 n. 6. —  
rem gestam  proponit, (beskrifver hela händelsen’, Sabini och Cottas 
nederlag. —  3. hoc är en ablativus causae, hvarpå det följande 
quod hänsyftar. —  laetatio, Jublande’ (starkare än laetitia), ett 
anal; heyouevov.

53. 1. {a f  Remerna’, för hvilka det var angeläget, att La
bienus så  snart som  möjligt erhöll denna tidning. —  2. oreretur, 
såväl här som  6, 9 och 7, 28 enligt de äldsta codd. Äfven hos 
Livius och Tacitus läses flerestädes formen orerer, hvilken således 
m åste erkännas jcmte orfrer (4de conjug.). — quo clamore (1, 6 
n. 1) —  fieret. Conjunctiven till betecknande af de ropandes af- 
sigt. — circum, 1, 10 n. 9. —  trinis hibernis, j  trenne särskilda 
vinterläger’ (ickedestom indre abl. modi). Deremot terna castra 
m ed distributiv betydelse. —  3. tT y sedan [underrättelsen om] 
den der sorgliga händelsen med Sabini död blifvit allmänt ut
spridd’. de angifver en närmare bestämning till incommodum. —
4. (gjorde sig  underrättade om, hvad beslut de öfriga Gallerna 
fattade’, reltfui så ledes nominativus. — Genom quin —  acciperet 
utföres närmare hvad som  redan i allmänhet blifvit angifvet g e 
nom  det till nullum tempus intercessit fogade sine sollicitudine. — In  
his, sc. quae ex omni Gallia ad eum afferebantur. —  quaestore. 
E ndast några få och mindre ansedda codd. hafva legato. —  lon
gius, likasom amplius (3, 6 n. 3), utan inflytande på constructio- 
nen (om hvilken k. 46 n. 2). Jfr 4, 1 n. 6.

54. 1- demandare, (låta veterligt varda’, om ett tillkännagif- 
vande med bestäm dhet, allvar och hotelser. — alias . . . alias, 
3, 21 n. 3- — )'i officio, k. 3 n. 3. — adventu in Galliam Cee saris 
— adveniente in Galliam Cæsare. —  pubi, consilio att förbinda 
med conati. — 2. J a g a d e  från thron och fädernesland’. Ä fven  
Carnutcrna hade befriat sig ifrån den af Caesar insatte T asgetius 
(k. 25), emedan de icke genom  sådane påtvungna höfdingar ville 
lata göra sig  beroende af Rom . — satisfaciendi här säkrare än 
satis/aciundi, ehuru sådane äldre former (t. ex. faciundi 1, 7) på  
ett och annat ställe synas hafva blifvit brukade af Cæsar. —  ad  
se venire, se. ut parituros se  Cæsari ostenderent senatores et ob 
sidian loco apud eum essent. — dicto dativ. 1, 40 n. 11. — prin
cipes belli inj. (som  gjorde b ö r j a n  med kriget’ ( =  qui p r im i  
bellum intulerunt). — omnibus sc. Galliae populis. — 3. praecipuo 
honore habuit. B. Civ, 1, 77; 3, 47 magno in honore habere. P å  
samma sätt såges bade loco och in loco, numero och in numero 
habere. — 4. Gallici belli officiis, pjenster bevisade under galliska  
kriget (kriget mot gallerna)’. Dylik korthet 4, 16 n. 5. — fuerit, 
2, 21 sista  anm. — 5. (Och jag vet icke om man just så  mycket 
bör förvånas deröfver. Detta öppna tillstående (jfr 3, 10 n. 2) 
blef dock utan inflytande på Cæsars förfarande. Annan mening 
gnfve haud scio an mirandum sit. Haud  är icke enahanda med 
non: der nekar subjektivt och derföre problematiskt, men med 
aflekt; non objektivt och assertoriskt eller apodiktiskt. — compluri-



bus aliis de causis Cassari memoratu forsitan o d iosis . ,Man hatte 
sich von der ersten Betäubung erholt, und das Joch war zu neu, 
um nicht zu schm erzen. Gallien zahlte 40 M illionen Sesterticn  
an jährlichem Tribut; Som m er und W inter m usste es die L egio
nen unterhalten; ein Gebiet nach dem anderen wurde verwüstet. 
Die M enge fühlte die Knechtschaft, die G rossen erbitterte über
dies der V erlust ihrer Einkünfte und ihres A nselm s'. Drumann, 
Gesch. R om s 3. p. 3 1 2 .— praeferebantur sc . eo tempore (usque ad 
illud tem pus), quo tantam existim ationis jacturam faciebant.

5 5 .  1. pitiofvade penningesum mor’. Kap. 20  n. 2. — 2. i 
st. f. quum, ut dicebant, bis experti essent. Kap. 6 n. 5. expertos 
absolut : .gjort erfarenhet’. — amplius 1, 35 n. 2. — 3. Det ena 
nomen tjenar att närmare bestäm m a det andra. — 4. tota Gallia, 
,5fver hela G allien’, ^Gallien alltigenom ’. S å  sättes adj. totus u ta n  
in icke allenast vid nomina propria, utan äfven appellativa, som  
hafva ortlig b etydelse, för att beteckna utsträckningen öfver hela 
ytan. Jfr 1, 41 n. 5 locis apertis. — publice prwatimque, såväl för 
sina stater som  för egen del’, (i staternas (statens) och eget namn’.

56. 1. ultro, 4utöfver hvad han fordrat’, (mer än han kunnat 
vänta’ ; ^frivilligt’, tsjelfmant’. t Ultro faciens quasi fines vel p ostu 
lationis vel exspectation is transgredi et addere aliquid de suo  
cogitatur’. Jfr k. 40  n. 7. — deföre, ,torde (kunde) komma att 
saknas’. D e a f det föråldrade fu o , gr. tpvoj, härstammande forem , 
fore innebära egentligen icke samma factiska visshet som essem 
och. fu turum  esse. —  2. H oc , sc . armatum concilium in d ic i.—-quo, 
i. e. ad quod indictum concilium armatum, s. ad cujusmodi con
cilium. — lege communi, d. ä. efter en lag, som  gäller för hela 
Gallien. Samm a abl. 1, 50 n. 1. — 3. ,hvem som då sist inträffar 
vid folkförsam lingen blir inför allas ögon dödad under alla möj
liga marter’, convenit är perfectum. Likasom  efter lagstilen upp
repas samma verbum (convenire, äfven i fråga om en ensam)- Jfr 
6, 37 neque quam in partem  quisque conveniat, provident. Läsarten  
förkastad af Ond. och Schn. (hvilka antaga venit) finnes i femton  
och deribland goda codd. äfvensom  i de äldsta editioner, novis
simus. Antimeria. 1, 47 n. 4. — supra, k. 3. — fidem. 4, 21 n. 4.
—  discessisse, defecisse. —  4. Så uttrycktes romerska senatens 
förfarande mot upprorsstiftare. Jfr 2, 28 till senatores. — huc, ad 
has ipsas civitates. — ac prius, toch dcrtill redan förut’.

57. 1. ,hyste alls ingen farhåga för (i afseende jå) sig  och 
sin legion, var fastmer betänkt på att’. M otsats genem asynde
ton. nihil, 2, 20 n. 4. — 2. i. e. Postquam  a Cingetorige oratio
nem Induciomari cognovit Labienus. Cf. cap. 18 n. 1 rebus cogni
tis a captivis. —  sub, (nära intill’. — alias, 3, 21 n. 3. —  plerum 
que, ,vanligtvis’, är icke att förbinda ined omnes, utar med con

jiciebant. — 3. ,och sökte sålunda på allt möjligt sätt :Öröka fien
dernas förmodan om hans feghet’. Samma strategem  hade Cæsar 
användt em ot Nervierna (k. 4b). timorisqur. que etplicativum. 
augebat, imperf. conatus, såsom  k. 9 n. 5.

58. 1. P å  en natt insläpptes uti Labieni läger alla grann
staters ryttare. Härigenom lyckades förhemhgandet. — arcessen
dos. arcessiendos Leid. pr. S e  till k. 11. — custodiis, yaktposter’.
—  aut, ,011er tillochm ed’. — 2. curn (af äldre edd. här itelcm nadt)



utsattes ofta af Cæsar äfven dä bestämningen till ett verb uttryc- 
kes genom  ett subst. ined sitt adj. (abl. modi). T. ex. 2, 11 
magno cum strepitu egressi. — dispersi ac dissipati, (at skiljda häll 
och i lö sa  flockar’, ,i spridda och oordnade hopar’. 4, 4 n. 5. —  
3. (befaller uttryckligen’. Jfr k. 22 n. 6. Eller oek kan interdicit 
i öfversättningen förflyttas till det prohibitiva neu quis e tc .— p ro 
territis. Praepos. pro  uttrycker ofta rörelse, fr a in â t  in e d  h ä f 
t i g h e t .  — 4. peterent, impf, efter praes, hist, (blott eodd. inter
polati hafva petant). 4, 6 n. 1. Detoaktadt fortsattes med prae
sens vulneret, likasom för att antyda ifver och häftighet i befall
ningen. Annan vexling k. 11 n. 3. — viderit (pned egna ögon 
se tt’) conj. perf.; occiderint, conj. fut. exact. — mora reliquorum, 
,genom  uppehåll m ed de öfriga’, (genom något af sysselsättning  
m ed de öfriga fienderna uppkommande dröjsmål’. Jfr k. 54 n. 4.
—  his. B ong. pr., Par. pr. etc. fSatis constat, hic pronomen etiam 
ad sequentia spectare et quae nondum commemorata sint, ut 
animo loquentis obversantia et ita praesentia demonstrare’. Schn.
—  5. tMed framgång krönes a f lyckan mannens plan, och just som  
Induciom arus skulle ga öfver floden (således var nära att und
komma) b lef han ertappad’. et explicativum ( =  4då nämligen’). 
F lod en  M aas skiljde Remernas omrade från Trevirernas.

S J E T  T E  B ö  K E IV.

I n n e h å l l .

I. Hotande uppror förekommet. Redan före vintrens slut 
blifva Nervierna genom plötsligt infall underkufvade, och de 
efter föregående årets nederlag återstående sju legionerna 
tillökade ined trenne nya. Tidigt på varen afväpnas likaledes 
Senouer, Carn-uter och Menapier samt genom listigt angrepp 
de starkt rustade Trevirerna, hvilka kallat Germaner till hjelp. 
Kaj). 1— B. U . Förnyad Rhenöfvergång. Sveverna, straffbare 
för hjelpsändningen till Trevirerna, draga sig undan till sin 
yttersta skogsbygd. I stället för bragder beskrifver Cæsar 
Germanernas seder och inrättningar i sammanhang och jem - 
förelse ined Gallornas. K. 9— 29. III. Förödelsekrig mot Ebu- 
ronerna. Med eld och svärd hemsökes land och folk vidt- 
omkring; dock efterspanas förgäfves Eburonerkonungen Am
biorix. Närboende folk inkallas att plundra; men 2000 Su- 
gambriska ryttare äro nära .att intaga ett romerskt läger, 
lv. 29— 43. IV. Räfstetiny. Vinter quarter. K. 44.

1. I. dilectum Hibere, fhålla (anställa, förrätta) utskrifning’. 
Såväl dilectum som delectum habere förekommer hos auetorerne, 
men hvarken, i denna mening, diligere eller deligere, utan legere, mili
tes. Att döinma af codd. synes Cæsar allestädes hafva skrifvit
dilectum. I republikens första tider plägade vid utskrifning rotvis 
fyra ynglingar i sender u t s e s  och f ö r d e la s  på de fyra legio
ner, hvilka då merendels årligen uppsattes. Se Polyb. 6, 20.
Iiär omtalta utskrifning verkstäldes i Italien (kap. 32). Trupp



förstärkning var nödig efter det Titurianska nederlaget (5 .2 6 —37, 
jfr 5, 24 n. 3), hvilken framgång för fienderna, ehuru den blef utan 
vidare påföljd, eggade dem till nya företag. —  2. Pom pejus hade 
år 55 f. Chr. fått sig  tillerkändt proconsulatet i Spanien på 5 år, 
men lät denna provins förvaltas af sina Denater Afranius och P e 
trejus, och under förevändning att han m aste sörja för republi
kens väl —  helst öfveruppsigten öfver hufvudstadens proviantering 
och hela spanm ålshandeln blifvit honom uppdragen — qvarstan- 
nade han sjelf v id  (i närheten af) Rom utan att nedlägga det 
militäriska öfverbefälet (cum imperio). I n o m  sjelfva staden fick 
ingen uppehålla sig, som stod  i spetsen  för en armé. Såsom  
(sörjande för republikens väl’ borde Pom pejus nu kunna afstå till 
Cæsar den truppafdelning, som  i dennes egen provins blifvit ut- 
skrifven för att användas i Spanien, consulis sacramento rogavisset, 
(låtit afgifva trohetsed  till sig  såsom  consul (den ed han såsom  
consul egde att fordra)’, eg. frågat (rogavisset), om de ville ined 
ed (sacramento, abl. instr.) förpligta sig till krigstjenst (an velint 

ju ra ti nomen dare militiae. Festus). Sacramentum  (a f sacrare), en 
ed hvarigenom någon fullkomligt hängifver, viger sig  åt en annan, 
har ej samma allmänna betydelse som  jusjurandum. — 3. (i det 
att han ansåg det vara särdeles maktpåliggande i afseende på 
Galliens tänkesätt äfven för framtiden’. Genom ad  vid interest ut- 
tryckes i h v i l k e t  h ä n s e e n d e ,  stundom  äfven f ö r  h v i lk e t  
ä n d a m å l  ( h v a r t i l l )  något är angeläget. Jfr 5, 40  n. 4. — vi
deri =  cerni, intelligi. 2, 18 sista  anm. —  facultates, jijelpm edel’, 
^tillgångar’, (krafter’. — id, sc . quod detrimento affectum sit. —  
sarciri, tnavoQ&ovo&ai, gr. öfvs. D et pleonastiska com positum  
resarciri, som  hvarken tillhör C’æsars eller i allmänhet gyllene ål
derns språkbruk, läses väl i de flesta codd. (tem pore resarciri), 
men har sannolikt tillkommit genom  dubbelskrifning. sarciri, Hann. 
pr., Vind. pr., Oxon. et fortasse A nd., edd. Aid. et. sqq. — au
geri, plerique codd. et edd. prim. —  4. ,Da Pompejus gjort den
na uppoffring för det allmänna bästa och den enskilda vänskapen’. 
Han var ännu i godt förstånd m ed sin svärfader Cæsar och till
sände honom  en fullständig legion, utan att härom tillfråga sena
ten, hvilket tillkännagifver det tillstånd af anarki, hvari republiken 
befann sig. Vid borgerliga krigets utbrott återtog Pom pejus sam 
ma (jförsta’) legion (8, 54), hvilket ej litet bidrog till f ien dsk ap .— 
confecto — constitutis (<bildade’, (uppstälda’) 3, 1 n. 3. — duplica- 
toque. que expi. (,och  sålunda’). D e af Eburonerna tillintet
gjorda cohorterna voro till antalet femton (5, 24 n. 3). — disci
plina, (tukt’, (goda sam hällsordning’, ^stränga militärsystem’.

2 .  1. fü e  uppvigla o u p p h ö r l i g e n ’. Jfr 1, 1(' ire contendit.
— Inventis n. civitatibus, sc. a quibus impetrare poterant. —  2. .de 
gifva hvarandra edeliga försäkringar’, confirmant sc. rem, eller 
fastmer att fatta absolut. — obsidibusque de pecunia cavent sc. T re- 
viri Germanis et Germani a Treviris, illi dandis, hi accipiendis 
obsidibus. —  societate blifver närmare bestäm dt genom foedere  
(liksom  en <helig allians’): foedus  är näml. det med viss helgd af- 
slutade förbundet. —  3. I den asyndetiska satsraden Nem'os cet. 
. . esse in armis, Senones ad  imperatum non venire, Treviros Germa
nos . . sollicitare (men i anseende till tvetydigheten uttryckt pas-



sivt) behöfde den först anförda satsens subjekter en närmare sam 
manslutning och begränsning (ac Menapios). Jfr 3, '20 n. 6. —  
ad  imperatum, .på (efter) hans befallning’. Hvarom se  5, 54. —  
consilia communicare icke blott .meddela sina planer’, utan (göra  
gem ensam  sak’. — maturius, .temligen tidigt’.

3. 1. Conjunctiven uttrycker Caesars a f s i g t  att förekomma 
Nervierna. Jfr 2, 12 n. 1. —  praeda militibus concessa. Cæsar var 
alltid frikostig m ot sina soldater. Den dagliga solden blef af h o 
nom förökad från 5 till 10 ass. — 2. i. e. instituto sno (1, 50 n. 1), 
s. ut quotannis facere consuerat (5, 1). — 3. på det att man tyd 
ligen m åtte se, att en sammansvärjnings undertryckande ansågs 
a f honom  vara mera angeläget, än hvad annat som  helst. —  civi- 
tatemque patrum  suorum memoria conjunxerant Parisii iisdem S en o 
nibus, quibus erant confines; sed  hujus conspirationis participes 
fuisse non existimabantur. — 4. I sitt läger vid Samarobriva (5, 53) 
uppträdde Cæsar på talarplatsen och förkunnade inför hären och  
de galliska höfdingarne, att de uteblifna Senonerna m. fl. m åste  
betraktas såsom  upproriska, hvadan för det närvarande ingen  
landtdag kunde hållas, utan skulle efter upprorets dämpande för
läggas till Lutetia, p ro  suggestu aliquid pronunciare, likasom p ro  
tribunali edicere, p ro  rostris laudare, ,på (från) talarestoleii’, då 
man vid p ro  har att tänka sig ett f r a m tr ä d a n d e . På midten 
af lägrets lmfvudgata (via principalis, s. principia) var en upphöjd 
plats, suggestus, bildad af sten, torf eller timmer. Från denna 
höllos tal till soldaterna, afkunnades domar o. s. v. Yid den
samma funnos äfven gudarnes altaren och arméens standarer.

4. 1. T o v t o  S’ avrove rto iû v  in ty tiço vvra ç  (scil. eiç rå s  
Trôkteç ovvitvai) g ro v  K a ioaqoç rrçotqid'aotv åyyskia . Gr. öfvs.
—  2. i. e. negotium adeundi et deprecandi suscipiunt Haedui. Cf. 
adire aliquem p er  numcios, per epistolam. Alita adire i sådan bet. 
som  då i svenskan säges t. ex. .g å  t i l l  Ilofrätten’, (in g å  m ed  
ansökan’, . in s o m n ia  med en skrifvelse’. — f d e ,  .skydd’. — pet. 
Haeduis, abl. abs. (ej dat.). — veniam dare, låta ngn fa som han 
vill, hafva öfverseend^ med hvad ngn begått (mindre än ignosce
re). —  aestivum tempus# tempus instantis belli, non tempus quaestio
nis esse arbitratur (så  de bästa codd ., andra arbitrabatur); så att 
tempus i afseende på de följande genitiverna antager betydelse af 
opportunitas. Skulle, efter vanliga åsigten, genit. bero blott af 
esse, borde man äfven kunna säga aestatem instantis belli esse o. s. v.
— 3. I. e. Obsides imperat centum : hos etc. Jfr 5, 44 n. 6. —  
Ferre  ej sällan i bet. af accipere (såsom  responsum, repulsam, dona, 
laudem, praemia fe rre ), dock så, att det tillika innebär, att ngn 
b o r t g å r  med livad han fått. — Peragit concilium Lutetiam trans
latum.

5 . 1. .Sedan han i denna landsdel skaffat lugn, vänder han 
all sin diktan och traktan till kriget mot Tr.’ et mente et anirno 
insistit ( =  incumbit) är således ,med hela sin själ’, tanke- och  
viljekraft. 3, 19 n. 8. Grekerna sade tlva i o ko v eller Öko v x a l  
7 i å r z a  Trpof n  eller tv  xivi. — 2. ,det hat, han ådragit s ig ’, 
em edan han af Cæsar hade blifvit insatt till konung, merere, m a- 
hånda beslägtadt med p tç o s ,  uttrycker här blott d e l a k t i g h e t  
af ngt. Gen. civitatis hörer mera till det följande motus, än till



det föregående odio, exsistat, subito oriatur. V anligtvis nyttjas 
detta verbum om hvad som  o v ä n t a d t  frambryter, inträffar. —•
3. .emedan han ansåg det för alldeles afgjordt, att Amb. icke 
skulle i öppet fältslag mäta sig  med honom, to g  han i noggrannt 
öfvervägande, hvad annat denne möjligen kunde taga sig till’. I 
det vanligare proelio decertare  är mera att tänka på det a f g ö -  
r a n d e  i striden, än pä någon t ä f l i n g .  — perpetuis, .samman
hängande’, .fortlöpande’. —  congredi cogeretur, i st. f.0 necessitate  
coactus (s. quum cogeretur) congrederetur. 2, 19 n. 2. A  ena sidan  
var angeläget att M enapiernas hjelp i förväg undandrogs Am bio
rix, a andra borde han hindras att —  såsom  sista  utväg — stöta  
till Trevirerna och de med dem förbundna Germanerna från an
dra sidan Rhen. congredi, o v p p a y ia v  n o ttlo & a i ; annat 1, 39 n. 3.
—  ad Labienum in Treviros. Labienus, som i början af vir.tren 
hade sitt läger i Rem ernas land, m åste så ledes — livad förut icke 
blifvit omnämndt —  efter Induciomari nederlag hafva flyttat sig  
öfver M aas. Jfr kap. 7.

6. 1. .Cæsar delar nu sina troppar . . . och framrycker i 
trenne divisioner’, partitus  (a f det deponentiala partior)  förekom
mer ofta i abl. absol. med passiv b etydelse. — quaestore. 1, 52 n. 1.
—  legatos, .underhandlare’. —  2. .Han . . sade dem (bestäm dt) 
uttryckligen, att han skulle betrakta (behandla) dem såsom  fien
der, derest’ o. s. v. Stundom  utsättes praep. in i denna förbin
delse, t. ex. kap. 32 in hostium numero duceret. Jfr 5, 54 n. 3. —  
finibus recipere. A bl. instrumenti (ej loci). S å  ock castris se tene
re (exercitum continere). — 3. .Sedan dessa saker blifvit noga b e
stäm da’, genom  de öm sesidiga försäkringarne om freden och freds- 
vilkoren. — custodis loco, .såsom  uppsynii.gsm an’. Gommius hade 
att tillse och för Cæsar inberätta, huru Menapiernn betedde sig. 
Om samma man se  4, 21 och 27.

7. 1. peditatus etc. 5, 47 n. 6. — bidui via. A f  andra för
fattare (t. ex. Cic. A tt. 5, 16 quae aberant bidui) utelem nas ofta 
via ; Cæsar derem ot afhåller sig  äfven från vanliga ellipser, via 
är att fatta såsom  för sig  bestående ablativ angifvande afståndet 
(beror icke a f det efter comparativen utelemnade quam). 5, 46 n. 2.
—  2. ,men då  få de höra, att tvänne legioner, som blifvit skicka
de af Cæsar, hade ditkommit’. En med quuni tem porale inskri
dande händelse af hufvudsaklig och afgörande betydelse kan i 
svenskan lösas från bisatsform en. —  a mil. p . se till 5, 32. — 
aliquam. 5, 10 n. ,2. — impedimentis. Labienus hade nu hela ar
m eens tross i sin vård (k. 5). —  flumen, möjligen en biflod till 
M aas eller M osel. —  neque hostes transituros, nisi eos elicuisset.
— auxiliorum sc. Germanorum. — spes, .väntan’. — Loquitur ita
que. Jfr 5, 49 n. 4. — 3. (han ville icke sätta på spel ( äfven- 
tyra) sin egen och krigshärens hela välfärd’. N eddragandet från 
en lugn och lycklig till en osäker och vådlig ståndpunkt af bildas 
mera genom  uttrycket in dubium devocare, än genom  det vanligare 
in dubium vocare. — 4. .såsom  [det var att förmoda då] a f det 
stora antalet galliska ryttare sjelfva sakens natur åtminstone b e
vekte n å g r a  att såsom  galler vara galliskt sinnade’, ut expl. 3 ,8  
n. 3. D et af membranerna bestyrkta Gallos hehöfver så ledes icke 
uteslutas, b lott fattas såsom  apposition och icke förbindas med



nonnullos. Jfr 5, 27 N on  facile  (rallos Gallis ner/are potuisse. —  
p r . ordinibus, 5, 30. — convocatis. Paulo vehementius, quod prae
bent nonnulli codd ., coactis. C o g u n t u r  milites, manus, cohortes, 
similia; c o n v o c a n t u r  centuriones (3, 5), principes (1, 16), leyati 
(4, 23), consilium (1, 40). — 5. tbryta upp med mera buller och 
förvirradt skri, än romerska folkets vana medför’, utbrister Cæsar 
m ed romarens stolta sjelfkänsla, maj. strepitu abl. modi; eljest 
äfven med c um (5, 58 n. 2). — in, 2, '22 n. 2.

8 . 1. quurn med praes, indic. i det lifligt fortskridande talet.
Kap. 7 n. 2. — 2. ,då romrarne nu voro så förskräckte, var det 
för långsam t (blott tidspillan) att’ etc. Acc. c. inf. beroende af 
ett i cohortati liggande verbum dicendi. — praesertim, 2, 30. —  
impeditam, ^ ela sta d  med packning’. — 3. (tveka icke [i sitt be
slut] att sätta öfver floden och inlåta sig i drabbning [tillochmed] 
pa en för dem ogynnsam  mark’. Heldre ville Trevirerna afståen- 
de från Germanernas hjelp öfvergifva sin förmånliga ställning och, 
hvarhelst ödet så fogade, leverera batalj, än släppa ur händerna 
fiender så fåtaliga och så uppskrämda. Beslutet att öfvergå flo
den innebar alltså tillika ett beslut att hålla fältslag med romrar
ne, hvilka de snart m åste upphinna. I)et förra öfvergick till hand
ling, hvaremot det sednare, till följe af Labieni krigslist, icke kun
de verkställas. Uttrycket transire et proel. comm, non dubitant blif- 
ver således här icke helt och hållet liktydigt med ,de öfvergå och 
sammandrabba intan tvekan’ (jfr k. 2 n. 1). U tgående från sådan 
åsigt har Schneider funnit sig föranlåten att utesluta ordet proe
lium och fatta committere i betydelse af se committere. — 4. (ännu 
alltjem t gifvande sig  skenet af att aftåga drog sig Labienus fram
åt i sakta mak, för att locka a l l a  fienderna öfver floden. Ku 
(sedan  alla väl hunnit komma öfver) . . . utropar han: S e här, 
mina krigare, det tillfälle J hafven ästundat: fienden hafven J fast 
på en trang och obeqväm  p lats’ o. s. v. Rimligtvis hade solda- 
terne, hvilka planen hittills icke fått delgifvas, med knot uppbru
tit. Fienderna åter hade ingenting lärt af det strategem, hvilket 
sam m e anförare kort tid förut mot dem hade brukat (5, 58). —
5. ,M ed detsamma kommenderar han frontförändring och rätning 
af lederna för att gå em ot fienden’. Se 2, 25 till signa inferre, 
ad  —  contra, adversus. —  infestis signis ad se ire, d. ä. i angri
pande stälining, anfallsvis. —  6. fkunde icke uthärda a n f a l l e t  
en g a n g  (så m ycket som första anfallet)’ — för att ej tala om 
något längre m otstånd, hvilket väl ingen gång varit att vänta. Jfr 
2, 17 n. 6. — 7. Mera regelbundet: Quorum civitatem recepit L a
bienus eos equitatu consectatus ; men den framträngande bisatsen  
dragier till sig  och styrer relativet. civ. recepit, fåtertog staten’, 
bragtre de aftällige; åter till lydnad. Trevirerna hade nämligen fore- 
gaemde art t (5, '2—4) underkastat sig romrarne, men gjort upp
ror. — pescepta säger mera än cognita eller audita; antyder <5 c k 
storheten af häjodelsen. —  receperunt. Upprepandet af samma 
ord är hos Caps&r icke ovanligt. B lott fa mss. hafva contulerunt, 
hvilket O ulendor’p föredragit. tCerte in verbo recipere inest etiam 
tim oris significatiio’. Cf. 4, 16 se trans Rhenum in f .  S. receperat. 
—- Cum iis tpå samma gång som de’. — 8. ,högsta civila och 
militära linkten’. Principatus är den furstliga eller konungsliga 
värdighete», imperium det dermed förbundna öfverbefälct.



9. 1. F ortsättn ing till kap. 6. —  duabus de causia. Jeinför 
de IV , 16, 19 angifna bevekelsegrunder. —  contra ste. Snarare 
hade ipsmn varit att vänta. —  miserant Germani qui trans Rhenum 
incolebant. —  paulum supra  etc., alltså något sydligare, närmare 
Coblenz. 4, 17 n. 1. paulum  angifver en utsträckning. E ljest paulo 
supra  (c. 19). — 2. <På det (a f 4, 17) bekanta och vedertagna sä t
tet’ att bygga bro. —  oreretur. 5, 53 n. 2. —  3. A f  de många 
ställen (t. ex. I, 24, 48,. V , 8, 17, 18), hvarest equitatus af Cæsar 
näinnes särskildt och i m otsats till exercitus, copiae, milites, legio
nes, visar sig, att rytteriet numera betraktades såsom  en egen
dom lig och afskiljd corps, icke såsom  en verklig del a f  legioner
na. — petunt har allmännare betydelse än det bifogade orant. —
4. (så  att icke till följe a f hans allmänna hat m ot G.’ comrn. odio 
abl. causal. — 5. tom han skulle önska ännu mera gislan (mera t i l l  
hvad han redan fatt), amplius subs t ant i v isk t för ampliorem numerum; 
ej enahanda med plus. vellet, jfr 5, 11 n. 3. —  dare poll. 2, 30 sista  
anm. — Cognita Cæsar etc. Jfr 5, 49 n. 3. Cognoscere causam, 
^undersöka saken’. —  accepit — perquirit, en vanlig temporal- 
vexling; t. ex . 2, 13 accepit —  ducit. I en sämre cod ex  lärer lin- 
nas accipit. N ipperdey (likasom fordom  Clarke) har antagit detta  
och, som  vanligt, dragit med sig Gelder, Kraner, Doberenz etc.

10. 1. D et synes som  om Cæsar verkligen väntat och ön
skat sig  ett anfall a f Sveverna inom U biernas område. Sjelf för- 
skansad hade han ingenting att frukta a f en illa utstyrd här, hvil- 
ken af brist på lifsm edel snart skulle i en m issgynnande ställning  
tvingas till en afgörande strid. — rem f r .  providet S e  till 5, 8, 
hvarest rei f r .  prov. —  deducant sc. de pascuis. — penitus, ,djupt 
in i landet’. —  2. B isatsen  i oratio obliqua står med indicativus 
såsom  förklarande (likasom  parenthetisk) tillsats af den skrifvan- 
de. U tgjorde den derem ot en del a f det indirecta talet, m åste  
stå conjunctivus, som  härvid alltid förblifver regelm ässig. Jfr
5, 11 n. 4. — 3. jdenna sträckte sig  långt inåt och (stängande) 
skyddande likt en naturlig mur af höll den Cheruskerna från S ve
verna och Sv . från Ch. och förhindrade dem (å öm se sidor) frän
oförrätter och infall’. V erbet prohibere har likasom en dubbel
function, då dermed äfven närmare bestäm m es, hvad den mellan
liggande skogen af höll det ena folket ifrån att utöfva mot det 
andra.

11. 1. ,Då vi nu kommit till detta ställe’, begynt att tala
om Germanien och dess folk. D å dessutom  inga bortom  Rhen 
utförda bedrifter voro att beskrifva, fann Cæsar sa m ycket mera 
läm pligt att här gifva en sammanhängande skildring af Gallien och  
Germanien, för efterverlden vigtigare än berättelsen om någon  
slagtning. — in omn. pagis partibusque, ,i alla distrikter och delar’. 
T illägget a f det allmänna namnet partibus utvisar att pagis här 
icke far tagas för noga i en bestäm d (för Gallien egendom lig) 
och speciel betydelse. Parti-hufvudmännens gem ensam het var 
nämligen icke gifven i och med någon v iss politisk indelning. 
N äm nda tillägg har N ipperdey icke förstått och derföre velat ut
m ö n stra .— 2. U telem nandet af praep. in i detta sednare meinbrum 
( in omnibus codd. praeter interpolatos’) låter de följande orden  
hastigare och starkare framträda ( utan snartsagdt hvartenda hus').


