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Sosial, búskaparlig, tøknilig og mentanarlig frambrot, men eisini 
samanbrestir, spenningur og valdsbroytingar innanlands og landa 
millum.

Mál
Tá hesin kapittulin er gjøgnumgingin eiga næmingarnir at kenna til 
upp runan til fleiri av týðandi málunum, sum upptaka heimin á okk
ara døgum. Í kapitlinum eru trý høvuðsevni:
•	 Kanningarferðir út í heim og tær mentanir, sum evropearar komu 

í samband við: Kanningarferðirnar byrjaðu seinast í 1400talinum 
og førdi við sær vanlukkur fyri upprunafólkini, serliga í Suður
amerika. Men tær førdu samstundis til eina menning av sam band
inum landanna millum og heimshandlinum – upp á gott og ringt.

•	 Prentlistin og leikluturin henda uppdagingin fekk í gongdini at fáa 
nýggjar tankar og hugskot at spjaðast.

•	 Siðaskiftið, sum lutvíst var við til at máa burtur av valdinum hjá 
katólsku kirkjuni í Evropa, og sum lutvíst var orsøkin til kríggið, 
ið herjaði í fleiri evropeiskum londum.

Uppgávur
Uppgávurnar í hesum kapitlinum snúgva seg um stóru upp dag ing ar
nar, avleiðingarnar av hjálandatíðini og um stýristíð Gustav Vasa í 
Svøríki. Her eru uppgávur, har lagt er upp fyri samstarvi við læru
grein ina myndlist.
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Stóru kanningarferðirnar
 1. Hví leitaðu sjófararar úr Evropa út á høvini júst um hetta 

mundið?

 2. Hvørji evropeisk lond vóru uppi í hesum ferðunum?

 3. Greið frá Kristoffuri Kolumbus í fýra punktum.

 4. Aztekaríkið – hvar var tað? Greið frá teimum, sum búðu har.

 5. Inkaríkið – hvar var tað, og hvørji vóru tey, sum búðu har?

 6. Um endamálið við ferðunum var at handla – hvussu samsvarar 
tað við broytingarnar, sum komu av ferðini hjá Kolumbusi?

 7. Hvørjar avleiðingar fekk ferðin hjá Kolumbusi? Gev dømi um 
góðar og ringar avleiðingar, bæði í samtíðini og í eftirtíðini.

 8. Vís á kortinum hvørjar siglingarleiðirnar vóru: hjá Kolumbusi; 
hjá Vasco da Gama; hjá Magellan.
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Stóru kanningarferðirnar

Kort: Stig Söderlind
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Meksiko verður tikið
Ein teirra, sum var við, tá ið Cortés hertók Meksiko, var her mað ur in 
Bernal Diaz del Castillo. Tá ið Diaz gjørdist gamal skrivaði hann eina 
bók, har hann greiddi frá tí, sum hann hevði verið til at gjørt. Brotini 
niðanfyri eru úr hesi bókini, ið kallaðist La historia verdadera de la 
conquesta de la Nueva España.

Tí tað mundi so vera, at vit vóru teir menn, sum forfedrar hans ara 
(Motezumasar) fyri langari tíð síðani høvdu talað um, tá ið teir søgdu, 
at menn skuldu koma vestaneftir, haðani sólin rísur, og teir skulu ráða í 
hesum londum.

Tí vit høvdu sagt teimum, at vit vóru kristnir og prísaðu hinum eina 
og sanna Gudi, at vit trúgva á hann, men at teir, sum tey hildu vera gudar 
ikki eru gudar men devlar …

Meðan vit leitaðu eftir besta staðnum at seta upp altarið, løgdu 
nakr ir av hermonnum okkara til merkis nøkur merki á vegginum, ið 
sýndu, at her høvdu verið einar dyr, sum nú vóru tiptar við lað að um og 
pussaðum gróti. Tá ið leysasøgur vildu vera við, at Montezuma í hesum 
húsum fjaldi dýrgripirnar hjá pápa sínum Axayacas, høvdu vit illgruna 
um, at dýrgripurin mundi vera har inni, tí dururin var tiptur bert fáar 
dagar frammanundan. Boð vórðu send til Cortés, og í loyndum lótu vit 
durin upp aftur.

Tá ið dururin var opaður fóru Cortés og nakrir kapteynar fyrstir 
inn, og teir sóu tá so mikið gull, at teir gjørdust frá sær sjálv um av frøði; 
har vóru prýði, har vóru gullkubbar, har vóru chalchihuitasteinar og 
annað dýrabart; menninir vistu ikki, hvat teir skuldu siga um alla hesa 
dýrdina.

Tá ið Montezuma frætti hetta, gjørdist hann forfardur og um bar 
seg, og hann svaraði, at hann aldri hevði givið fólkum sínum boð at taka 
til vápnini móti okkum, og at hann sum skjótast skuldi kalla sam an 
kapteynar sínar fyri at fáa fram sannleikan, og at hann skuldi revsa teir. 
Viðvíkjandi spurninginum at fara av borgini og gerast fangi okk ara, 
segði hann seg ikki vera ein persónur, ið tú kundi geva boð av slík um 
slag, og at hann ikki ætlaði sær at akta. Cortés svaraði honum sera kur
teisliga, og Montezuma svaraði aftur uppaftur betri. Soleiðis gekk ein 
hálvur tími við práti, og kapteynarnir hjá okkum sóu, at vit bert spiltu 
tíðina, og at tað ikki longur bar til at bíða við at føra hann burtur frá hú
sum sínum og at taka hann til fanga, og tí søgdu teir í háðandi tóna lagi 
við Cortés: „Hvat vinna vit við fleiri orðum? Lat okkum antin taka 
hann til fanga ella stinga hann niður.“

Fagurt prýddi burðarstólur hansara, ið hann plagdi at verða borin á 
av hirðmonnum sínum, var tikin fram og so var hann førd ur til gyrð ing 
okkara, har hann varð settur í varðhald.

Eftir enn eina sømiliga samrøðu beitti Montezuma hirðleiðarar sín
ar eftir øllum sínum gulli og hinum dýrgripunum, sum vóru at finna í in
nibyrgdu goymsluni.

 1. Hvat hevði Cortés sett 
sær fyri við ferð síni?

 2. Lýs við støði í tekst i
num, hvussu tað gekk, 
tá ið mentanirnar 
møtt ust hjá spaniólum 
og aztekum. Hvat 
heldur tú Montezuma 
mundi hugsa um teir 
fremmandu, sum komu 
handan havið?

 3. Lýs hendingagongdina 
í tekstinum í eini tekni
røð. Kanska kunnu tit 
fáa hjálp úr bóka savni
num og gera eina 
fram  sýning?

Heimssøga  

– Fram til 1700 s. 104-105
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Enska sjórænarakríggið 
móti Spania
Støðan var spent millum Spania og Ongland. 
Millum orsøkirnar til spenningin vóru ensku 
sjórænaraálopini á sponsku skipini, sum førdu 
lastir við silvuri. Aðrar orsøkir vóru spanski 
stuðulin til kvettroyndirnar móti teirri prote
stantisku drotningini í Onglandi; Elisabeth 1. 
drottning. Í 1587 var ein spanskur floti til reið
ar at sigla til Onglands, men áðrenn skipini 
loystu, hepnaðist onglendingum at gera slys
álop við sínum flota og søkkja 24 skip. Ikki 
fyrr enn næsta summar, í juli 1588, var ein 
nýggjur spanskur floti til reiðar at sigla til 
Onglands. Hetta var flotin, ið ber heitið hin 
stóra, ella sigursæla, armadan.

Knappa viku seinni varð spanski flotin 
søktur uttanfyri suðurstrond Onglands. Bar
dagin vardi eina viku, men onglendingar vóru 
tíðliga við yvirlutan. Ensku førini vóru bæði 
skjótari og lættari at stýra enn tey sponsku, og 
við sjórænaraálopum sínum høvdu onglend
ing ar lært seg eitt nýtt bardagakynstur. Í staðin 
fyri at raka skipið hjá fíggindanum, settu teir 
kanónirnar upp á dekkinum og kundi sostatt 
senda avstað ræðandi skotríðir sínar frá einum 
stórum tali av langtberandi kanónum í senn 
(sonevndar breiðsíður). Onglendingar høvdu 
eisini ment kynstrið at halda fjarstøðuna mill
um síni og fíggindans skip heldur enn at leggja 
eftir teimum og berjast umborð hjá hvørjum 
øðrum.

Í enska flotanum dugdu sjómenninir bæði 
at berjast og at føra skip. Orsaka av hesum 
kundi skipini føra hálva manning samanborið 
við sponsku skipini, ið máttu mannast bæði 
við sjómonnum og hermonnum. Ein avgerandi 
fyrimunur hjá onglendingum var, at bardagin 
var við teirra heimligu strendur, og at hollend
ar ar stongdu havnir sínar fyri sponsku skip
unum. 

Tá onglendingar fóru at brúka „helvitis-
brennarar“, ið vóru gamlar dangur uttan 
mann ing, sum vóru sendar at renna á skipini 
hjá fíggindanum, kvettu sponsku skipini sein
astu akkerstogini. Hetta elvdi til ein grumman 
og blóðigan bardaga, og tá ið leið móti enda
num av juli mánaði, førdi vindurin restirnar av 
spanska flotanum norðureftir, móti Norðsjó
num. Ensku skipini fingu sær nýggjan útbún að 
umborð og fóru so eltandi í kjalarvørri 
s panióla.

Mong av sponsku skipunum vórðu sorað 
til pinnabrenni móti skotsku og írsku strondu
num, ella gingu tey til grundar, tí at manningu
num tørvaði bæði mat og vatn. Tapið fyri 
Ong landi broytti støðuna hjá Spania sum stór
veldi og hjálandaveldi.

Fyri at heiðra enska sigrinum á spaniólu
num gjørdist móti millum ungar menn í Lond
on at ganga sum framfýsnastu sjórænararnir 
við ringi í oyranum – og ein av ungu monnu
num, sum fylgdi hesum mótanum var William 
Shakespeare.

 1. Hvørjar vóru orsøkirnar til at ong lend
ingar sigraðu?

 
 2. Viðhvørt verður vindurin, sum førdi 

armaduna í ein norðan, kallaður „prote
stant iski vindurin“ – hví man so vera?

 3. Hvat merkti ósigurin fyri Spania?

 4. Brúka internetið ella alfrøðina at finna 
útav, hvør William Shakespeare var. Hví 
gekk hann við ringi í oyranum?

 5. Tekna eina mynd av einum sjórænara ella 
eina mynd frá hørðu bardøgunum á sjó
num millum onglendingar og spaniólar. Tú 
kanst brúka sjórænarafilmar sum íblástur, 
um tú hevur sæð onkran slíkan film
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„Skemdarrit“ og uppreistur
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá greiðu á, hvat orðini merkja. 
Brúka orðabøkur ella leita á netinum.

Gustav Vasa setti í verk eina nýggja skattaskipan, har ásetingar 
vóru fyri, hvat hvør garður skuldi lata í skatti. Hetta stóð útgreinað 
í sonevndum jarðarbókum. Fútarnir á kongsins festuborgum 
skuldu síggja til, at skatturin varð kravdur inn, og at tegnar kongs 
vóru lýdnir. Kongur hevði sum ein annar heykur eyguni eftir fút
unum, og frá kansilinum hjá sær sendi hann ein stríðan streym av 
brøvum, „skemdarritum“, við boðum av øllum møguligum slag.

Tá ið bøndurnir í Dalarna í ár 1531 gjørdu uppreistur móti, at 
kongsins menn tóku kirkjuklokkur og kirkjusilvur, reið kongur 
sjálv ur hagar og skeldaði teir.

Her eru tvinni brot úr einum brævi til íbúgvarnar í Smálandi 
dagfest 20. Jan. 1537.

… at smálendingar nú í nøkur ár hava verið hansara Kongl. 
Hátign, okkara kærasta, náðiligasta harra, og Svenska ríki
num ógviliga ólýðin og treisk, ikki gjørt teirra lógligu og ár
ligu skyldur og ikki goldið teirra árliga skatt, sum av røttum 
verður kravt.

… tykist sum at  smálendingarnir ikki hava prógva teirra trú
festi móti Hansara náði og Svenska ríkinum, heldur ikki hild
ið trúskap og manning sum tey hava lovað og svorið Hansara 
náði.

Úr brøvunum hjá Gustav Vasa

Á sumri 1542 kom fram, at smálendskir bøndur høvdu dripið bæði 
fútar og aðalsmenn. Leiðarin hjá uppreistrarfólkunum var bóndin 
Nils Dacke, og hann hevði túsundatals viðhaldsfólk. (Dacke er 
onk untíð vorðin borin saman við Robin Hood!) Tað tók kongsins 
monnum meira enn eitt ár at berja niður uppreisturin.

 1. Hvat er Gustav Vasa misnøgdur við hjá smálendingunum?

 2. Vita um tú finnur aðrar upplýsingar um Nils Dacke og Robin 
Hood! Brúka bøkur ella internet.
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Hvør eri eg?

Vel rætta svarið og set bókstavin í rútin.

 1.    Hví skuldi eg klandrast við teir? Teir eru jú gestir úr einum 
gudaheimi, tað hava prestar mínir lisið í stjørnunum. 

 2.    Navnið hjá mær er vorðið rættiliga týdningarmikið, skal eg 
siga tær. Eg havi givið navn til ein heilan heimspart!

 3.    Tað eydnaðist mær at koma úr Evropa til India. Tit skuldu 
bara vita, hvussu nógvar pengar eg vann upp á tað, tá ið eg 
kom heim aftur. 

 4.    Hvat geri eg her? Rúmið er fult av gulli frá gólvinum og 
upp undir takið. Hvat er tað, ið hendur við mínum ríki?

 5.    Uttan mína uppfinning hevði tú kanska ikki havt lisið eina 
einastu bók! Heldur tú, at trykta orðið var framkomið av 
sær sjálvum, ella hvat?

 6.    Hvussu stórt ríkið er hjá mær? Ja, eg kann siga: „Í mínum 
ríki setir sólin ongantíð niður.“ Nú skilir tú kanska, hvussu 
stórt tað er?

 7.    Eg gjørdi kongsvaldið sterkari, skapti frið og ordan og 
gjøgnumførdi siðaskiftið í kirkjuni. Tað hevði pápi mín, 
sum doyði í blóðbaðnum í Stokkhólmi verið errin av! 

 8.    Nú ansar tú tær, so tú ikki kemur fyri ein av dómstólum 
mínum. Eftir avhoyringina og píningina endar tú kanska á 
bálinum. Um tú ert trúarvillingur. 

 9.    Jørðin er ikki fløt, hon er rund. Nú ætli eg mær at prógva 
tað við at sigla tvørtur um Atlantshav til India.

 10.    Kom her so skalt tú síggja ting, tú ongantíð áður hevur 
sæð: tomatir, eplir og tubbak. Tomatirnar og eplini verða 
etin, og tubbakið tað verður roykt! Jú, tað verður tað!

A. Inkin

Á. Johann Gutenberg

B. Ein spanskur sjómaður

D. Vasco da Gama

Ð. Montezuma

E. Kolumbus

F. Gustav Vasa

G. Amerigo Vespucci

H Filip 2.

I. Karl 5.
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Minnist tú?

1 X 2
 1. Hvør lærdi evropearar at gera pappír?

1) Arabar X) Kinesarar 2) Japanar

 2. Hvat kallast syndringin í kirkjuni, ið fór fram í 1500talinum?
1) Tilsipingin X) Siðaskiftið 2) Trúðarvillingin

 3. Hvat kallaðist brævið, sum kundi keypast frá pávanum, um tørvur var á 
syndanna fyrigeving?
1) Syndabræv X) Reinsilsisbræv 2) Avlátsbræv

 4. Hvussu mong ár tók tað Magellan at sigla verðina runt?
1) 1 ár X) 2 ár 2) 3 ár

 5. Hvat æt høvuðsstaðurin í Inkaríkinum?
1) Santiago X) Cuzco 2) Lima

 6. Hvat dýr gjørdi indiánarnar bangnar?
1) Svínið X) Hesturin 2) Hundurin

 7. Hvussu æt høvuðsstaðurin í Bysantiska ríkinum?
1) Konstantinopel X) Róm 2) Jerúsalem

 8. Hvussu kallaðist indiánara fólkið, sum ráddi í landinum, sum nú kallast 
Meksiko?
1) Inkar X) Aztekar 2) Montezumar
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Svar: Hvør eri eg?
1. Ð
2. G
3. D
4. A
5. Á
6. I
7. F
8. H
9. E
10. B

Svar: Minnist tú?

1 X 2

1. 1

2. X

3. 2

4. 2

5. X

6. X

7. 1

8. X


