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Forntíðin

Evnið skal stimbra forvitnið hjá næmingunum og geva teimum 
førleika og hug at ímynda sær søguligu gongdina frá upphavi til 
dagin í dag, so hann við tíðarfatan síni gerst førur fyri betur at skilja 
øll onnur evni í tíðarskipan.

Mál
Niðanfyri standa nevnd evnini, sum næmingarnir skulu kenna til, tá 
ið hesin kapittulin er gjøgnumgingin: ferðin úr Afrika, broyttu 
lívsumstøðurnar, áarmentarnirnar við Evfrat, Tigris og Nílá og um 
hvussu valdið skeytst vestur gjøgnum Miðjarðarhav. Tað snúði seg 
um at hava tamarhaldið á knútapunktunum har handilsleiðirnar 
mill um Afrika, Asia og Evropa møttust.

Brotið Langi vegur menniskjunnar fevnir um eitt sera langt tíð ar
skeið, og tað kann vera eitt hugskot at fáa kjak í flokkinum, hvussu 
næm ingarnir síggja fyri sær, hvussu tíðin gongur. Í bókini er ein tíð
ar  ás ur á innaru síðuni á kápuni – men um tíðarskeiðið frá frum menn
iskj unum til Cromagnon fólkini skuldi verið lýst á einum ási av somu 
stødd, ið var javnt vaksandi, so hevði ásurin fylt ein heilan vegg!

Uppgávur
Uppgávurnar í hesum partinum snúgva seg um broytingar í livium
støð unum, menningina av skriftini, kraftina í listini og skapan ar gleð
ina. Umframt eina geopolitiska venjing verður eisini givið innlit í 
sam bandið millum fornfrøði og søgu. Hugsanin er at fáa samband 
mill  um lærugreinirnar søga, føroyskt og list.
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Langi vegur menniskjunnar
 1. Hvar á jørðini búleikaðust fyrstu menniskjuni? Vís á staðið á 

kortinum.

 2. Tekna inn hvønn „veg“ menniskjuni fóru, tá ið tey spjaddust 
um jørðina alla.

 3. Set eina linju millum frumheimin hjá menniskjum og heimið 
hjá tær.

Kort: Stig Söderlind
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGAhistoria

Neandertal-fólkini
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá 
greiðu á, hvat orðini merkja. Brúka orðabøkur 
ella leita á netinum.

Neandertalarar kallast eitt menniskjaslag, sum 
livdi fyri umleið 230.000 árum síðani. Hesi 
menniskjuni vóru til í umleið 200.000 ár. 
Leivd ir frá hesum menniskjum eru funnar í 
stóra økinum millum Miðasia og Vestur
evropa. Í eini 10.000 ár livdu neandertalarar 
síð um síð við Cromagnon fólkini, ið hoyra til 
sama menniskjabólk sum vit. Bæði neandertal 
og Cromagnon hava fingið navn eftir staðnum, 
har fyrstu leivdirnar av teimum eru funnar.

Granskarar royna at finna útav, hvussu 
nær hesi bæði menniskjasløgini vóru ættaði. 
Sam bært einum ástøði blandaðu neander tal
arar seg saman við øðrum menniskjasløgum, 
og mentist modernaða menniskjan útfrá hes
um. Eftir einum øðrum ástøði fingu tey menn
iskjuni, sum fluttu úr Afrika fyri umleið 
hundrað túsund árum síðani ræðið, og neand
ertalararnir doyðu út. Útfrá hesum er modern
aða menniskjan valla í ætt við neandertalara 
fólkini.

Tíðliga í tjúgundu øld varð eitt skallabein 
funnið av einum neandertalarabarni. Við 
teldu tøkni er eydnast at gera eitt 3D bílæt av 
barninum, ið er mett at vera umleið fýra ára 
gamalt. Hinvegin vita vit einki um húð ella 
hárlit.

Vit vita heldur einki um, hvussu neand er
talarar livdu, bert at teir dugdu at brúka eld og 
helst brúktu dýrahúðir at verja seg móti kuld 
anum. Men hvussu sá teirra sosiala lív út? 
Dugdu tey at tosa? Heldur ikki tað vita vit, 
men gravfundir frá hesi tíðini geva ábendingar 
um, at tey vóru góð við hvørt annað, og at tey 
syrgdu síni deyðu.

 1. Tvey ástøði um menningina av modern
aðum menniskjum verða nevnd í teksti
num. Hvørji eru tey? 

 2. Hvør er munurin á menniskjum og djór
um? Ger ein lista yvir munirnar, tú kanst 
koma í tankar um. Skipa so munirnar og 
set teir týdningarmestu ovast. Kjakist í 
flokkinum um úrslitið tit koma til!

 3. Charles Darwin, ein enskur vísindamaður í 
19. øld, var ein tann fyrsti, sum vildi vera 
við, at menniskjuni eru ment frá øðrum 
sløgum. Mong vóru sera kritisk móti 
ástøði hansara. Hvat mundi vera so stoyt
andi í læru hansara? Hvat heldur tú um 
menningarlæruna hjá Darwin? Skriva 
niður tankarnar hjá tær.

 4. Vit eru enn tey somu menniskjuni sum fyri 
35.000 árum síðani, men vit liva eitt heilt 
annað lív, enn tey gjørdu. Hvørjar avleið
ingar heldur tú, tað hevur fingið?

Mynd: Mundi tað vera soleiðis eitt neandertalarabarn 
sá út? Foto: Ponce de León, M. og Zollikofer, Ch., 
Zürich.
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hellismálningar
Har Cromagnon fólkini hava búð, t.d. í 
Lascaux í Fraklandi og í Altamira í Spania, 
hava tey funnið hellur við fantastiskum máln
ing um av villum dýrum. Elstu málningarnir 
eru um 20.000 – 30.000 ára gamlir. Í 1940 
funnu fýra dreingir og hundur teirra málning
arnar í helluni í Lascaux.

Enn er ikki greitt, hví tey fyrr í tíðini fóru 
undir at mála myndirnar. Helst munnu mynd
ir nar vísa tankar og trúgv hesi veiðifólkini 
hava gjørt sær um dýr og menniskju, tankar vit 
á okkara døgum hava ilt við at ímynda okkum. 
Kanska eru myndirnar gandamyndir, ið fremja 
skulu veiðieydnuna? 

Litirnir, tey hava brúkt, eru frá ymsum 
mine r alum, sum finnast í jørðini, t.d. hitt jarn
ríka okkurið. Úr okkuri fingu tey reyð, gul og 
brún litbrigdi; kol og mangan góvu ein svartan 
lit. Tey avmyndaðu dýrini eru fyrst og fremst 
hestar, bisonar, hjørtir og mamuttar, men eisini 
finnist ein ørgrynna av myndum av lodnum 

nashyrningum, holubjarnum og villum 
svín um.

Tá ið veðurlagið broyttist í endanum av 
ístíðini, broyttust bæði lívskorini hjá fólku
num og teirra hugsanarháttur. Tá góvust tey 
eisini við hellismálningunum.

 1. Hví heldur tú, tey málaðu myndir á 
veggirnar djúpt inni í hellum?

 2. Kanska grafittimálarar nú á døgum kunnu 
samanberast við gomlu hellismálararnar? 
Ímynda tær, at tveir fornfrøðingar í fram
tíð ini fara niður í undirgrundar breytina í 
New York. Har eru veggirnir fullir av 
grafitti. Skriva ta samrøðuna, tú ímyndar 
tær, at fornfrøðingarnir hava!

 3. Kanna myndina í bókini og ger so tín egna 
hellismálning. 
Heimssøga – Fram til 1700 s. 12

Foto: Hugh Sitton/Stone/Getty Images
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Mesopotamia
 1. Skiftið frá at vera ferðandi veiðifólk og savnarar til at vera 

búfastir bøndur verður stundum nevnt „neolitiska koll velt ing
in“, og rokna summir søgufrøðingar tíðina sum ta týdn ing ar
mesta stigið í søguni. Hví heldur tú, at frøðingarnir halda tað?

 2. Hvat samband er millum at vera búfastur jarðarbrúkari og 
tøkniligu menningina og ymsar uppfinningar? Tú mást gjarna 
gera tær eitt tankakort.

 3. Ein av mest umrøddu uppfinningunum er at áseta og rinda 
skatt. Hvussu heldur tú, samfelagið hevði sæð út, um hetta 
hugskotið ongantíð var komið? Kjakast í flokkinum!
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hann vísti teimum, at hann kláraði at 
skriva og lesa kílaskrift til fulnar.

(Reiðmenninir vóru assýrar og leiðari 
teirra æt UsurNinurta)

Úr Prátingarsama krutlið (De språksamma 
krumelurernar)  

eftir Alf Henrikson

 1. Hvat heldur tú síðani hendi? Skriva eitt 
fram hald, har tú fortelur, hvat Shulgi slapp 
við til.

 2. Sambært hesari søgnini var hesturin leingi 
eitt ókent dýr millum sumerar. Lýs søguna 
hjá hestinum.

 3. Søgan um Shulgi vísir, at hertøkur og kríggj 
vóru vanlig longu tíðliga í søguni. Nær 
held ur tú, fólk byrjaðu at kríggjast og 
leggja krígsætlanir? Hví? Skriva niður 
tankar tínar?

skriftin
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá 
greiðu á, hvat orðini merkja. Brúka orðabøkur 
ella leita á netinum.

Ein vakran summarmorgun stóð tá ein 
ung   lingur, sum æt Shulgi og elti saman leir 
í eini grúgvu fýra míl frá Tigris, men einans 
tríggjar míl frá Evfrat. Hann breiddi leirin 
út á ein bakka av bakhatræi og fekk eina 
slætta skivu, sum skjótt tornaði í sólini og 
harðnaði næstan nóg mikið til at kunna 
brúkast sum tigul, men meðan hon enn var 
nóg bleyt til tess, kvikaði hann sær at trýsta 
inn átta røð av kílaskrift eftir fyrimyndini, 
sum stóð fyri honum í eygnahædd uppi á 
einum ruflutum tamariski. Hann kýtti seg 
og hevði longu gjørt eina heila røð av leir
talv um lidnar, sum nú stóðu og tornaðu í 
heitu sólini.

Shulgi var jú hin yngsti vaktmeistarin í 
Niðaru Løgsøgudeildini og hevði til upp
gávu at skula margfalda allar lógirnar hjá 
yvirvøldini og fyriskipanirnar so hvørt tær 
vórðu samtyktar, viðgjørdar og boðaðar 
sum leiðbeining bæði fyri bygdarfólkinum 
og fyri beduinunum.

Sum hann stendur og fæst við hetta 
ar beiði reistist norðantil eitt støvskýggj og 
undan støvskýnum kom nakað, ið var ólíkt 
øllum Shulgi nakrantíð hevði sæð; reið
fólk! Fólk á hestum, reiðfólk við svørðum 
og bogum og longum stoytistavum komu 
buldrandi fram og spjaddu ræðslu og 
undr  an millum øll, ið náddu at hyggja upp. 
Tí hestar vóru ongantíð áður sæddir í land
inum hjá sumerum, og uppaftur minni 
vóru reiðmenn sæddir her, og Shulgi gjørd
ist so bilsin, at hann stóð sum lamsligin 
uttan at leita sær skjól í leirhelluni. Reið
menninir vóru skjótir at umgirða hann, og 
ein teirra bendi seg fram og roytti hann. 
Ræðslusligin og ørkymlaður var hann, 
meðan reiðmannaleiðarin hjálptur av 
tulki, ið dugdi hálvbrotið sumeriskt, 
avhoyrdi seg. Shulgi noyddist at vísa 
teimum, hvat hann hevði verið í holt við, 
og tað vakti ikki lítla undran og ekka, tá ið 

Orðfrágreiðing: 

ein tamariskur er eitt slag av runni

Mynd: Kílaskrift-talva frá uml. 1900 f.Kr. 
Foto: de Luca, Araldo/Corbis/Scanpix 
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Egyptaland, Ísrael og Fønikia
Her sært tú, hvussu víða Persaríkið rakk uml. ár 500 f.Kr. Hvar 
vóru Egyptaland, Ísrael og Fønikia? Set frámerki á kortið og skriva 
nøkur lyklaorð fyri hvørt øki. Ger so eitt tankakort um eitt av 
londunum.

Kort: Stig Söderlind
Evfrat

Tigris

Nilá

Indus

MIÐJARÐARHAV

INDIAHAV 

 Svartahav

   Kaspiskahav
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hieroglyffurnar
Hieroglyffurnar eru upprunaliga ein myndaskrift, eitt so kallað 
piktogramm. Myndaskriftin mentist so líðandi til stavilsistekn, og 
komu nøkur teirra við tíðini at standa fyri støk ljóð. JeanFrançois 
Champollion var hin fyrsti, sum megnaði at týða egyptisku 
hieroglyffskriftina. Dømi um bókstavahieroglyffur:

 1. Dugir tú at skriva navn títt við hieroglyffum?

 2. Skriva fimm ymisk orð við hieroglyffum.

 3. Hvussu eitur skúlin hjá tær? Hvat hevði tær dámt, um for
bókstavirnir í navninum á skúlanum vóru skrivaðir við hiero
glyffum? Gev grund fyri svarinum. Tekna/skriva neyðugu 
hieroglyffurnar.

Mynd: Michal Hudak 
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helluristingar
Á myndini í neðra er ein helluristing. Vit vita ikki, hví fólk í Norð
ur londum skaptu hesi vøkru listaverkini. Kanska var meiningin at 
betra veiðieydnuna, ella kanska vóru hetta boð til gudarnar? 
Mynd evnini kundu vera menniskju, dýr, bátar ella vognar.

 1. Hvat vísir helluristingin? Skriva eina frásøgn um tað, ið fer 
fram.

 2. Hvat dámar tær at fáast við í frítíðini? Ger eina helluristing, ið 
vísir tíni yndis ítriv. Royn at herma eftir stílinum á myndini.

Mynd: ATA.
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skatmossen
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá greiðu á, hvat orðini 
merkja. Brúka orðabøkur ella leita á netinum.

Elsta kenda búplássið í Svøríki er í Veddige. Fornfrøðiligir 
fund  ir, sum vórðu grivnir fram úr eini mýru í ár 2000 hava víst 
seg at vera umleið 13.000 ára gamlir.

Garvingarknívar, borar, ørvaroddar og onnur amboð úr 
tinnusteini, sum vóru funnin í Skatmossen í Veddige í Norður
hallandi, eru elstu slóðir, funnar eru av búplássum í Svøríki. Tað 
vísa lýsingarnar av tilfarinum, sum er grivið fram har. Fyrstu 
fundirnir á staðnum vórðu gjørdir longu í 1980’unum, tá ið ein 
fimm ára gamal drongur fór sína kanningarferð í einum nývelt
um akuri. Hann var í dagpleigu hjá Bengt Bengtsson og konuni; 
og tá ið Bengt, sum var fornfrøðingur, sá tað drongurin hevði 
funnið í jørðini, visti hann, at tað mundi fara at loysa seg at 
leita víðari á staðnum. Tað smádrongurin hevði funnið var 
tinnuleivdir frá tilvirkan av amboðum.

– Hevði bóndin ikki havt pløgt jørðina, og drongurin ikki 
hevði funnið tinnuna, so hevði kanska búplássið framvegis ikki 
verið funnið, segði Bengt Bengtsson.

Sum árini gingu fann hann støðugt fleiri tinnur, og í mai 
mánaði ár 2000 var ein fornfrøðiligur grevstur gjørdur á stað
num. Leivdirnar, sum vórðu grivnar fram, vístu greið spor av at 
hava ligið á bloti bæði í salt og feskvatni. Sambært jarðfrøð
ing um, ið hava kannað tinnuna, er hetta greitt tekin um, at tær 
eru umleið 13.000 ára gamlar. 

Tá búðu veiðifólk og savnarar á støðum, sum innlands ís ur
in, ið hvussu er lutvíst, var horvin frá. Skatmossen var ein av 
fleiri oyggjum í einum skergarðslandslagi. Tað er mikið møgu
ligt, at fólkini, sum búðu har, ikki dvøldu leingi á sama stað, tí 
tey fluttu aftaná fiskinum, og eftir hvussu veiðidýrini gingu. 
Men í Skatmossen høvdu tey um ikki annað stundir at leggja 
nóg nógv spor eftir seg, at fornfrøðingar á okkara døgum klár
aðu at uppdaga tey.

Jøkulssandur, ið sambært jarðfrøðiligum rannsóknum er 
umleið 13.000 ára gamal, er funnin á staðnum.

Kelda: Lovisa Vasell, Göteborgs-Posten 2001-03-02 

 1. Hvussu bar tað til, at jarðfrøðingar fingu áhuga fyri 
Skatmossen? 

 2. Hvørjir fundir eru gjørdir á staðnum?

 3. Hvussu sóu náttúran og landslagið út í Veddige í Norðurhal
landi fyri 13.000 árum síðani?

 4. Hvussu livdu fólkini, sum tá í tíðini búleikaðust um hesar leiðir?
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steðgistaður: Kavamaðurin
 1. Fortel hvørjar umstøðurnar vóru, ið gjørdu, at kavamaðurin 

(Øtzi) varð funnin.

 2. Hví er Øtzi so væl varðveittur?

 3. Øtzi hevur stórar nøgdir av eitrandi arsenikki í kroppinum. Hví 
hevði hann tað?

 4. Hvør man frágreiðingin vera til tattoveringarnar hjá Øtzi? Hví 
heldur tú, at so mong munnu fáa sær tattoveringar nú á 
døgum?

 5. Ímynda tær, at tú ert á ferð í fjøllunum við vinfólki. Knappliga 
síggja tit eina hond, sum stingur fram úr kavanum. Tit hava 
funnið eina mumiu! Skriva eina frágreiðing um hendingina. 
Brúka hugflogið! Hvat navn høvdu tit givið tykkara mumiu?

Grundbok 1 s. 28-31

stadiebok s. 28-31
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hvør eri eg?

Vel rætta svarið og set bókstavin í rútin.

 1.    Um eg ikki var, so hevði tú kanska ikki tosað um vikur við 
sjey døgum, ella at sirkulin hevur 360 stig. Harumframt 
skalt tú vita, at eg eri óførur stjørnuskoðari. 

 2.    Eg havi eitt fantastiskt bókasavn! Í tí eru túsundatals 
leirtalvur.

 3.    Ikki havi eg stundir at fortelja um meg sjálvan! Sært tú ikki, 
at eg eri upptikin av at bókføra allar skattirnar? Vilt tú 
sleppa at skriva fyri meg? Tað rokni eg ikki við, at tú 
megnar. Mínir bókstavir síggja heilt øðrvísi út enn tínir.

 4.    Eg havi heldur ikki stundir at tosa við teg! Vit mugu finna 
ein svartan tarv við einum serligum merki í pannuni. Hevur 
tú sæð nakran, sum líkist?

 5.    Vit eru her fyri at keypa tin. Síðani skulu vit til Kýpros at 
keypa kopar. Dagurin hevur verið drúgvur, nú má eg fara 
og leggja meg.

 6.    Eg havi fingið lógina frá Gudi – Tíggju Guds boð.

 7.    Ætlanin er, at eg skal læra hesi fólkini at smíða vápn og 
prýði úr bronsu. Spennandi verður at síggja, hvussu tað 
man ganga.

 8.    Eg eri 5.300 ár. Er tað meiningin, at eg skal verða lagdur í 
eitt glasbúr, so fólk fær hugt at mær? Tað er líka við, at mær 
leingist at sleppa niðan aftur í fjøllini.

 9.    Sum dagurin er langur! Eg eri fullkomiliga fyrilagstur. Men 
vit skulu jú liva upp til navnið – „Hitt sterka liðið“.

 10.    Segði nakar nakað um Tíggju Guds boð? Kom og hygg eftir 
mínari lóg, hon hevur 282 greinar.

A.  Ein egyptiskur skrivari

Á.  Móses

B.  Assurbanipal kongur

D.  Ein pýramiduarbeiðari í 
Giza

Ð. Hammurabi kongur

E.  Ein fønikiskur sjómaður

F.  Øtzi – kavamaðurin

G.  Ein sumeriskur prestur

H.  Ein egyptiskur prestur

I.  Ein útlendskur hand verk
ari í Norðurlondum
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Minnist tú?

1 X 2
 1. Fyri 10.000 árum síðani fóru menniskju frá Eldru steinøldtil:

1) Ídnaðarsamfelag X) Yngru steinøld 2) Bóndasteinøld

 2. Hvat navn fekk frummenniskjan, sum varð funnin í Etiopia í 1974?
1) Jane X) Mary 2) Lucy

 3. Hvat kallast menniskjaslagið, sum vit hoyra til?
1) Undanmenniskjan X) Cromagnon 2) Fornaldarmenniskjan

 4. Hvat var fyrsta stóra dýrið í Norðurlondum, aftaná at  
innlandsísurin tók seg aftur?
1) Reindýrið X) Elgurin 2) Bjørnin

 5. Hvussu leingi vardi bábylonska útlegdin?
1) 25 ár X) 100 ár 2) 60 ár

 6. Hvussu eita vísindini at gera landmátingar?
1) Geometri X) Geologi 2) Geografi

 7. Hvussu eita egyptisku skriftteknini?
1) Hieroglyffur X) Rúnir 2) Arabeskur

 8. Hvussu kallaðist egyptiski kongurin?
1) Keisari X) Faðir 2) Farao

 9. Hvussu eitur lívgevandi áin í Egyptalandi?
1) Huang He X) Nilá 2) Tigris

 10. Hvat brúktu sumerar at skriva kílaskrift sína við?
1) Eitt rørgras X) Eina fjøður 2) Eitt krukkuskar
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svar: hvør eri eg?
1. G
2. B
3. A
4. H
5. E
6. Á
7. I
8. F
9. D
10. Ð

svar: Minnist tú?

1 X 2

1. X

2. 2

3. X

4. 1

5. 2

6. 1

7. 1

8. 2

9. X

10. 1


