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Rómverjar  
– heimsins leiðarar

4

Næmingarnir skulu kenna til søguna hjá nøkrum leiðandi 
heimsveldum í ymsum tíðarskeiðum.

Mál
Í kapitlinum um Róm verða tvey týðandi evni viðgjørd, sum kunnu 
setast upp sum mál fyri tí, næmingarnir skulu kenna til og kunna lýsa 
við ymsum dømum.
•	 Valdsnýtslan	í	rómverska	heimsveldinum: Hvat var grundarlagið 

undir valdinum og vavinum hjá rómverska ríkunum? Hvussu 
broytt ist stýrisskipanin, sum øldirnar gingu?

•	 Rómverski	mentanararvurin: Rómverjar førdu griksku mentanina 
víðari; latín gjørdist eitt heimsmál, kristindómurin breiddi seg út 
og rómverski livihátturin – bæði tann privati og tann almenni – 
vóru í langa tíð fyrimyndin hjá fólkunum í Evropa.

Uppgávur
Uppgávurnar í partinum um rómverjar eru umfatandi, og inni halds
liga fevna tær um bæði mentanarsøguligar og politiskar uppgávur. 
Tank in er, at kapittulin skal kunna vera knýttur saman við øðrum 
læru greinum, sum t.d. føroyskum, myndlist og kristni/átrúnað – og 
at tað tá skulu vera mong støð, ið knýta lærugreinirnar saman.

Fagurbókmentir:

Kai Munk: Fyri orrustuna við Cannae: 
leikrit í einum tátti. Føroyskað hava 
Alex Sólstein o.a. Varðin bind 56.

Shakespeare, William: Julius Cæsar

Fakbókmentir:

Adams, Simon: Arkæologi detektiver

Biesty, Stephen: Rom – på kryds og 
tværs

Connollt, Peter: Antikkens Rom

Gammeltoft, Inger Byrjalsen: Í gamla 
Róm

Levy, Patricia: Det gamle Rom – De 
skapte historie

Macdonald, Fiona: Romere – praktisk 
historie

Malam, John: Fri mig for at blive 
romersk gladiator

Murrell, Deborah: Gladiator

Neurath, Marie: Soleiðis livdu tey í 
gamla Róm

Parker, Vic: Pompeji år 79 – Da 
katastrofen ramte

Powell, Jillian og Buckingham, Matt: 
Den grusomme sandhed om romerne

Rice, Chris og Melanie: Pompeji – da 
byen blev bbegravet

Ross, Stewart: Det gamle Rom – 
Fortællinger om fortiden

Scharling, Suno: Augustus – Den 
første europæer?

Sheehan, Sean og Levy, Pat: 
Romeriget – Den gamle verden

Sims, Lesley: En rejsefører til det 
gamle Rom

Steele, Philip: Det gamle Rom – Kig 
på

Ørsted, Peter: Arven fra Rom

Filmar:

Spartacus

The Gladiator
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Býarstaturin við Tiberánna

Lýðveldið hjá rómverjum

Tekning:	
Michal Hudak

Einaræðisharri – Diktaror

varð útnevndur at sita í 
seks mánaðir í kreppu ella 

vandatíð, sum t.d. í 
krígsstøðu.

Almúgutribunar

leiddu arbeiðið í fólkatinginum. Hetta 
vóru umboðsmenn hjá teimum fátæk
astu, og var ætlanin við teimum, at teir 
skuldu tryggja skipanina móti valds
mis nýtslu. Teir vóru valdir av fólka ting
inum og høvdu vetorætt í senatinum, 
men gjørdust sum tíðin leið alsamt 
meiri stýrdir av senatinum.

Senatorar

vóru valdir fyri lívið. Teir skuldu virka sum 
ráðgevar hjá fólkatinginum, men í roynd og veru 

høvdu teir ovasta valdið orsaka av royndum 
sínum og vitanini, teir høvdu útvegað sær. 
Senatið skuldi halda skil á fíggjarstøðuni í 

ríkinum og hevði ábyrgdina fyri hervaldinum, 
harumframt skuldi tað hava eftirlit vit teimum 

fólkasløgum og londum, sum høvdu yvirgivið seg 
til Róm, og eisini skuldi senatið standa fyri 

samráðingum við fremmandar statir.

Fólkatingið

var staðið, har allir frælsir menn, ið vóru fyltir 
seytjan ár, høvdu atkvøðurætt. Her skuldu lógir 
staðfestast og konslar veljast. Sum ríkið vaks, 
gjørdist farleiðin ov long at fara hjá teimum 
fólka valdu. Hetta gjørdi, at allar týðandi av

gerðir í roynd og veru vórðu tiknar av senatinum.

Sensorar

høvdu eftirlit við embætismonnunum og 
høvdu greiðu á, hvør rindaði skatt, og hvør 
gjørdi hertænastu. Teir høvdu enntá eisini 
eftirlit við ríkisbúskapinum og syrgdu fyri 
at m.a. vegir og akvaduktir vórðu bygdar. 

Sensorarnir høvdu eftirlit við moralinum og 
høvdu eftirlit við, at hinir embætismenninir 
ikki misbrúktu sítt vald. Sensorarnir kundu 

t.d. útihýsa senatorum.

Konslar 

vóru hægstu embætismenninir og vóru valdir 
fyri eitt ár. Teir plagdu at vera orðstýrarar í 
senati og í fólkatinginum. Konslarnir kundi 
hvør sær taka støðu í ymsu málunum, men 

kundu eisini við at leggja veto broyta 
avgerðirnar hjá hvørjum øðrum. Konslarnir 

høvdu eisini hægstu hernaðarligu tign.

Veto: forboð; nei,; valdið at forða einari samtykt
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Býarstaturin við Tiberánna

Uppgávur
 1. Hvørjir høvdu til uppgávu at hava eftirlit við moralinum?

 2. Hvørjir skulu halda skil á fíggjarstøðuni í ríkinum?

 3. Hvørjir høvdu atkvøðurætt í fólkatinginum?

 4. Nær kundi ein einaræðisharri verða útnevndur?

 5. Hvørji høvdu hægstu tign í herinum?

 6. Hvørjir umboðaðu fátækafólk?

 7. Hvat hevði vetorætturin við sær?
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Søgnin um upphav Róms
Einaferð var tað ein kongur, sum æt Numitor; hann ráddi í stat
inum Alba Longa. Numitor kongur var koyrdur frá valdinum av 
beiggja sínum Amulius, sum setti abbabørnini hjá Numitor, tví bur
arnar Romulus og Remus, á áarbakkan í einari kurv. Hann vildi 
forða fyri, at arvingarnir tóku valdið aftur. Men áðrenn dreingirnir 
doyðu av svongd, fann ein úlvstík teir og gav teimum mjólk at 
súgva frá sær. Seinni komu teir aftur til heimstaðin, har teir drupu 
hin grumma Amulius og aftur settu abba sín á trúnuna. Seinni fóru 
teir út í heimin og grundaðu ein bý á áarbakkanum á Tiberánni, 
sum varð kallaður Róm.

Her hevði søgan væl kunnað endað, men í staðin endar hon við, 
at tað kemur til ilnar millum brøðurnar – Romulus drepur Remus 
og gerst fyrsti kongurin í Róm. Ein standmynd á heygnum 
Capitoleum vísir, hvussu Romulus og Remus boppaðu úlvstíkina 
(sí mynd).

 1. Hvussu sigur søgnin, at Róm varð grundlagdur?

 2. Ger eina myndarøð um upprunan hjá Róm! Brúka pappír, 
blýant og linjál, tá ið tú gert rammur um myndirnar í røðini. 
Lat persónarnar fáa lív. Kanska neyðugt er við talubløðrum? 
Brúka hugflogið!

Mynd:	Scala
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

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

Um ár 200 e.Kr, tá ið býurin Róm var størstur, búðu umleið ein 
millión fólk í býnum – altso umleið líka nógv fólk sum í Keyp
mannahavn ella í Stokkhólmi. Hvussu mundu tey klára at útvega 
mat og vatn til øll fólkini? Hvussu tóku tey sær av burturkasti og 
frárensli?

Vatnveitingin gjørdist trupul. Økta fólkamongdin kravdi meiri 
vatn. Vatnleiðingar – akvaduktir, førdu sum áður vatnið inn í býin, 
men nøgdin var ikki longdur nøktandi. Nýggjar akvaduktir máttu 
byggjast, og til endans rakk vatnmongdin 1.000 litrar fyri hvønn 
íbúgva. Tað er meira enn fólkini í Róm á okkara døgum hava í 
part! Gosbrunnar skuldu haldast í gongd, og eisini toilettir og 
bað stovur.

Flutningur og atkoma at mati voldi heilt aðra stúran. Stóra 
fólkamongdin kravdi nógvan mat, og longdu flutningsleiðirnar 
gjørdu matin dýran. Vanlig fólk høvdu ikki ráð at rinda tað, mat
urin kostaði. Keisarin loysti trupulleikan við, at hann keypti korn, 
sum hann so býtti út ókeypis til sínar tegnar.

Næstan hvør einasta gøta í býnum hevði eina kvørn við bakaríi, 
einum breyðframleiðara. Tyngsta arbeiði var at mala runt høgu, 
tungu kvørnarsteinarnar, sum vóru fyltir við hveitikorni. Aloftast 
mundu múldýr mala kvørnirnar, men tað kom fyri, at fólk vóru 
noydd at gera hetta arbeiði.

Í teimum væl varðveittu toftunum av øðrum antikkum býum, 
sum t.d. Pompeji, eru fult av matstovum  – tavernum – og barrum. 
Vanlig fólk ótu á matstovuni ella tóku við sær heitan mat haðani. Í 
rómversku íbúðarhúsunum høvdu tey ongar eldstaðir orsaka av 
vandanum fyri eldi. Vildi tú gera matin sjálv/ur mátti tú gera hann í 
túninum og brúka leyst eldføri.

Frárensl førdu spillivatn frá baðstovum, gøtum og húsarhaldi 
til goymslubrunnar, ið vóru tømdir eftir tørvi. Innihaldið var selt 
sum tøð. Funnin eru 144 almenn toilett í Róm, og í onkrum teirra 
hevur pláss verið fyri umleið 100 fólkum í senn!

 1. Ímynda tær, at tú sleppur eina ferð við eini tíðarmaskinu. Tú 
verður settur „í land“ á einum rómverskum torgi. Tú noyðist 
yvir til grannatorgið, ein kilometur haðani, fyri at sleppa heim 
aftur í okkara tíð. Greið frá tí, sum tú sært á leiðini!

 2. Hvørjar umhvørvistrupulleikar høvdu teir, sum sótu við 
ábyrgd ini í Róm at dragast við? Ger ein samanburð við um
hvørv istrupulleikarnar nú á døgum!
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Søgan í løgum
Beint við Colosseum liggur San Clemente, ein av óendaliga nógvu 
kirkjunum í Róm. Tá tú trínur inn gjøgnum portrið á ljósagula 
bygn inginum, kemur tú í eitt kirkjurúm av hvítum marmori við 
mongum, vøkrum mosaikki (mynstur gjørd við litaðum steini) av 
hendingum úr lívi Jesusar.

Men San Clemente, sum var bygd í 1100talinum, er eingin 
van lig kirkja. Í øðrum endanum av bygninginum er ein trappa nið
ur til eitt annað rúm. Hetta rúmið er eisini ein kristin kirkja, men 
hon er frá 300talinum og er væl minni enn hin ovara.

Men tað endar ikki har – fert tú eisini oman næstu trappurnar, 
kemur tú til enn eitt høli, sum eisini hevur verið brúkt til guds tæn
ast ur. Hetta rúmið var brúkt um ár 100, og her bóðu tey til persiska 
gudin Mithra. Rómverskir hermenn førdu við sær hesa trúnna til 
Róm frá herferðum sínum við eysturmarkið á ríkinum. Ymiskir 
átrúnaðir og hugsjónir breiddust um stór øki longu um ár 300 f.Kr. 
í sambandi við mongu hertøkurnar hjá Aleksanduri Mikla.

Niðast, undir teimum trimum gudstænasturúmunum, er ein 
gøta frá republikanska tíðarskeiðinum . Fram við gøtuni eru leivd
irnar av einum rómverskum húsum, sum granskarar meta varð 
oyði lagt í stóra eldinum ár 64, tá ið Nero var keisari. 

 1. At vitja kirkjuna San Clemente er sum at ferðast aftur í tíðina. 
Hvat fæst at vit um søguna hjá Rómaríkinum við at vitja 
grevst urin undir kirkjuni?

Altar	fyri	persiska	gudin	Mithra,	sum	tey	
bóðu	til	um	ár	100	e.Kr. 
Foto:	Listri,	Massimo/Corbis/Scanpix
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Gestaboðið hjá 
Trimalchios

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

Í skaldsøguni Satyricon hjá Petronius er ein 
lýsing av eini veitslu (einum gestaboði), sum 
ein vælhavandi rómverji heldur, og kapittulin 
um Trimalchio er so gott sum tað einasta, ið er 
varðveitt. Petronius doyði ár 66 – líkt er til, at 
hann tók egna lív sítt eftir boðum frá Nero 
keisara.

Verturin Trimalchio vísir gjøgnum alla 
veitsluna, hvussu ríkur hann er:

Forrætturin stóð á einum borðskapi, har 
ein asni av korintiskari bronsu stóð við 
tveimum kurvum á bakinum; í aðrari lógu 
ljós oljuber og í hinari lógu myrk. Asnin 
stóð undir tveimum silvurføtum, har navn 
Trimalchiosar og vektin á føtunum var 
ritað í. Á smáum hvítleiksfetum lá stokt 
heslinøtumos, sum var stroytt við hunangi 
og valnøtufræi. Harumfram vóru grillaðar 
pylsur á eini silvurgrind, og undir teimum 
lógu sýriskar blommur og granat  epla
kjarn  ur.

Meðan gestirnir leska seg við matinum, verður 
Trimalchio borin innar, liggjandi á smáum 
kodd um, meðan tónleikurin ljómandi spælir.

Síðani verður borðreitt við páfuglaeggum 
úr eini kurv við eini bølandi hønu úr træi liggj
andi á. Trimalchio ávaraði um, at tað longu 
kundi vera komin ungi í eggini, men tá ið gest
irnir dukaðu á skølini, sóu teir, at tey vóru bak
aði av deiggi, og at tað innan lógu snípur í pip
ar kryddaðum eggjareyða.

Høvuðsrætturin var av gestunum hildin at 
síggja heldur enn ikki soltin út. Á eini mynd av 
teimum tólv teknunum í dýrakringinum var 
matur lagdur, sum hóskaði til heitið á stjørnu
tekninum. Á skjúttanum lá ein skógarfuglur, á 
leyvuni fikur úr Afrika, á tarvinum neytakjøt 
o.s.fr. Í miðjuni lá ein hunangskøka á einum 
grønum beði, og júst sum teir smávegis vón
brotnu gestirnir skulu fara at fáa sær, rópaði 

Trimalchio: „Nú skal etast!“ Og so var allur 
yvirparturin á borðreiðingarpottinum lyftur 
upp, og undir tí lógu feitir geldhanar. Í miðjuni 
var ein hara, sum var prýdd við veingjum fyri 
at líkjast Pegasus. Í einari kanal lá fiskur, sum 
smáar standmyndir við leðurposum stoyttu 
ymiskar kryddaðar sósir omaná. Gestirnir 
klapp aðu og leskaðu sær á matin.

Tá ið øll høvdu fingið mettuna, vórðu rest
irnar bornar út og fólkini fóru at tosa saman, 
m.a. um stóra ríkidømið Trimalchios. Sagt var, 
at hann ikki sjálvur visti, hvussu nógv hann 
átti. Onkur fortaldi, at kona Trimalchio ikki 
einans var turr, avhaldandi og skilagóð, men 
eisini hevði ein ljótan munn og var ein ordans 
slatritaska. Leysasøgur vildu eisini vera við, at 
Trimalchio var ein leysgivin trælur.

Síðani greiddi verturin frá, hví hann hevði 
valt at knýta stjørnuteknini aftrat máltíðini. 
Sjálvur var hann, Trimalchio, føddur í tekni 
krabbans og hevði tí nógvar føtur at standa á 
og mangar ágóðar bæði á landi og á sjógvi. Alt 
gongur í ringi sum ein kvørn, vildi hann vera 
við, summi verða fødd, onnur doyggja. 
Trimalchio endaði røðu sína við hesum orð
unum: „Tá tit sóu grøna beðið í miðjuni við 
hunangskøkuni á, var eisini ein ætlan við tí. 
Jørðin, móðir okkara, er í miðjuni, rund sum 
eitt egg og hevur alt gott í sær, júst sum 
hunangskøkan.“

Síðani var eitt villsvín borið inn í salin sam
an við stoktum smágrísum – tað sá út, sum 
lógu teir og boppaðu mammuna. Men tá ið so 
ein veiðiklæddur maður rendi svørð sítt inn í 
síðuna á svíninum, flugu trøstir út gjøgnum 
opið. Trimalchio rak teir saman og lovaði 
hvørjum gesti, at teir skuldu sleppa at fáa ein 
trøst við til hús. So vóru bjóðaðar dadlur úr 
kurvunum, sum hingu niður úr grópu tonn u
num á villsvíninum.

 1. Ger eina lýsing av Trimalchio útfrá tí, sum 
tú fært at vita í tekstinum.

 2. Brúka upplýsingar úr grundbókini og 
tekstin omanfyri og ger tína egnu útgávu 
av heiminum hjá einum ríkum rómverja. 
Brúka pappír og litir.

      Heimssøga – Fram til 1700 s. 60-64
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Hvør eri eg?

Vel rætta svarið og set bókstavin í rútin.

 1.    Eg eri ein smádrongur við eini heilt óvanligari mammu. 
Hon er úlvstík! Beiggi mín eitur Remus.

 2.    Eg eri ein rýmdur trælur. Nú havi eg ein her upp á 70.000 
menn! Vit fara at berjast móti rómversku hermonnunum.

 3.    Hví spyrt tú? Bara tí at eg var teirra millum, ið myrdu 
Julius Cæsar? Jú, víst er satt, at eg ein av bestu vinum 
hansara …

 4.    Hvør eg eri? Vágar tú tær at spyrja meg um tað? Eg eri 
fyrsti rómverski keisarin!

 5.    Vælkomin! Kom innar. So skal eg vísa tær mítt atrium. 
Aftaná verður døgurði. Vilt tú hava eta?

 6.    Hjálp! Himmalin er svartur og jørðin ristist. Hvat er tað, 
sum hendir?

 7.    Eg innførdi arbeiðsfríar sunnudagar og bannaði 
kross  festingum.

 8.    Eg rætti tær vatn, so tú kanst vaska tær um hendurnar. 
Skalt tú spýggja, so hjálpi eg tær eisini við tí.

 9.    Eg hertók Gallia. Seinni varð eg valdur til einaræðisharra.

 10.    Hvør eg eri? Eitt er ið hvussu er víst, meg hevði tú ikki 
viljað hitt, tá ið eg havi øll vápnini hjá mær. Eg havi eitt 
svørð, ein skjøldur og eina nót.

Á.  Ein ríkur rómverji

A.  Brutus

B.  Ein íbúgvi í Pompeji

D.   Augustus

Ð.  Konstantin

E.  Ein trælur í húsunum hjá  
 einum ríkum rómverja

F.  Ein gladiator

G.  Romulus

H.  Julius Cæsar

I.  Spartacus
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Minnist tú?

1 X 2
 1. Hvussu eitur málið, rómverjar tosaðu?

1) Latín X) Grikskt 2) Persiskt

 2. Hvussu kallaðust teir rómverjar, ið vóru so fátækir, at teir einans áttu 
atkvøðurættin?
1) Pionerar X) Protestantar 2) Proletarar

 3. Hvussu kallaðu rómverjar Miðjarðarhav?
1) Egeahav X) Mare Nostrum 2) Oceania

 4. Hvussu kallast múrurin rómverjar reistu at verja seg móti skotum?
1) Rómverjamúrur X) Skotamúrur 2) Hadrianmúrurin

 5. Fyri at halda fólkini nøgd, bjóðaði keisarin teimum:
1) Bomm og mat X) Breyð og sjónleik 2) Ítrótt og sang

 6. Hvussu gomul skuldi ein rómversk genta vera, áðrenn hon bleiv gift 
burtur?
1) 12 ár X) 14 ár 2) 17 ár

 7. Hvør var keisarin, ið gjørdi kristindómin til statsátrúnað?
1) Konstantin X) Hadrian 2) Nero

 8. Hvat annað navn verður brúkt um Eysturrómverska ríkið?
1) Osmannaríkið X) Bysantiskaríkið 2) Konstantinopel

 9. Hvussu eitur uttanduraleikhúsið í Róm, har gladiatorarnir  
bardust fyri lívinum?
1) Colosseum X) Globosseum 2) Forum Romanum

 10. Hvat var týdningarmesti gjaldsmiðilin hjá rómverjum?
1) Silvurmyntir X) Seðlar 2) Gullplátur
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Svar: Hvør eri eg?
1. G
2. I
3. Á
4. D
5. A
6. B
7. Ð
8. E
9. H
10. F

Svar: Minnist tú?

1 X 2

1. 1

2. 2

3. X

4. 2

5. X

6. X

7. 1

8. X

9. 1

10. 1


