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71600 – Kongalig  
einaveldistíð

Upprunin og sambandið millum ymsu atburðirnar og tilburðirnar.

Mál
Eftir at hava viðgjørt kapittulin skulu næmingarnir kenna til stýris
hátt in í fremstu evropeisku londunum um hetta mundið. Teir skulu 
eis ini klára at samanbera ymsu londini og javnmeta bæði frameftir 
og aftureftir í tíð.

Kríggj plágaðu 1600talið – ein statur tryggjaði sær framburð 
gjøg num kríggj, og kríggj kosta pengar. Tað gjørdist neyðugt at savna 
sam an pengar til statskassan og tað virkaði við til, at valdið í fleiri 
lond um var savnað hjá kongi og miðjuna av ríkinum.

Osmannararíkið (Turkaland) gjørdist seinasta av heimsveldunum, 
sum gjøgnum túsundatals ár høvdu avloyst hvørt annað í eystasta 
parti av Miðjarðarhavi. Ríkið hevði verið til síðan 1200talið, tá ið 
Konstantinopel varð tikin, og frá miðskeiðis í 1400talinum, vórðu 
enn tá evropeisk landøki tikin.

Russland avbyrgdi seg framvegis frá umheiminum, har helt mið
øld in fram, og miðskeiðis í 1500talinum var Ivan Ræðuligi vorðin 
eina valdskongur – tsarur. Seinast í 1600talinum royndi Pætur Mikli 
at nútímansgera landið.

Uppgávur
Uppgávurnar til kapittulin eru ymiskar. Niðurlond verða viðgjørd – 
Holland, handil og móti. Ein víðfevnd uppgáva viðger Karl 12. úr 
ymsum sjónarhornum. Møguleikin er til staðar at arbeiða saman við 
øðrum lærugreinum, fyrst og fremst myndlist og føroyskum.
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Niðurlond – Holland
 1. Seinast í 1500talinum loystu norðaru landslutirnir av Nið ur

londum, sum vit kenna sum Holland, frá Spania. Lýs hetta 
nýggja hollendska samfelagið.

 2. Fleiri granskarar vilja vera við, at tað var átrúnaðurin og lívs
stíl urin hjá hollendarum, ið elvdi til fíggjarliga framburð teirra. 
Hvussu man tað hanga saman?

 3. Sild og ostur vóru týðandi vørur hjá hollendsku keypmonn u
num. Hvat mundi gera hesar vørur so hentar sum handilsvørur 
tá í tíðini? Finn útav hvørji sløg av hollendskari sild framvegis 
eru at fáa í handlunum. Kemur tú í tankar um nakað hollendskt 
ostaslag?

 4. Hollendarar innførdu talufrælsi. Hvat førdi tað til? Hvat held
ur tú um talufrælsi? Er nakað, sum tú heldur, at man ikki slepp
ur at siga nú á døgum? Próvfør fyri tínum sjónarmiðum.

 5. Viðhvørt verður sagt Holland, viðhvørt Niðurlond. Hvør er 
munurin?
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Sild, pipar, muskat og 
kryddnelikur
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá 
greiðu á, hvat orðini merkja. Brúka orðabøkur 
ella leita á netinum.

Fyrst í 1600talinum stóðu hollendarar fyri 
trimum fjórðingum av siglingini millum havn
irnar kring Norðsjógvin, Eystarasalt, Biscaya
víkina og Miðjarðarhav. Ein fjórðingur av 
fólk  unum í lágu londunum vóru heft at silda
fiskiskapinum. Eftirspurningurin var stórur í 
Evropa eftir turkaðari, royktari og saltaðari 
sild, tí feskt kjøt fekst næstan ikki.

Longu í 1400talinum høvdu hollendarar 
ment ein hátt at salta fiskin á sjónum, og tí 
kundu teir verða verandi burturi í vikuvís 
held  ur enn at skula sigla inn hvørt kvøld. 
Hollend arar fluttu út sild, smør og ost og fluttu 
inn ull, timbur, lín og hamp, salt og vín.

Niðurlendsk skip sigldu til Indonesia, Java, 
Sumatra og kryddoyggjarnar (Molukkurnar, 
Bandaoyggjarnar og Ambonina) fyri at keypa 
bíligar kryddurtir, serliga pipar, muskat og 
kryddnelikur. Tá ið eystindiafeløgini vóru 
skip   aði øktist kappingin um handilin í Asia 
serliga millum hollendarar, portugisar og ong
lend ingar. Niðurlendska felagið skrivaði ein 
sáttmála við fólki á Ambonia um einkarætt til 
alla framleiðsluna av kryddnelikum á oynni. 
Ósemjurnar millum evropeisku londini førdi 
til harðskap og hernaðarligar samanbrestir í 
Asia.

So líðandi fór niðurlendski handilsfelags
skapurin at leggja seg eftir at føra vøru millum 
ymsar havnir í Eysturasia og á tann hátt vinna 
pening til tær vørur, sum keyptar vóru við sølu 
fyri eyga á evropeisku marknaðunum. Skipini 
førdu klæði, kryddurtir, aðalmetal og sukur. 
Felagskapurin mentist gjøgnum 1600talið og 
gjørdist heimsins størsta felag. Fyrr høvdu 
evropearar goldið fyri næstan allan inn flutn
ing  in úr Asia við gulli og silvuri. Nú kundu 
Niðurlond í staðin selja tænastur innan handil 
og sjóflutning.

Í bókini Millum Gud og Mammon (Mellan 
Gud och Mammon) útgreinar Simon Schama 

eina skipslast, ið løgd var upp í Amsterdam 
tann 17. juni 1634:

 326733,5 Amsterdamskálarpund av Malacka-pipari 
 297443 pund av kryddarnelikum 
 292626 skálarpund av salpeturi 
 141278 pund av indigo 
 483082 pund av sappan-træi 
 219027 mál av bláum ming-postalíni 
 52 kistur við koreanskum og japonskum 
  postalíni 
 75 stórir vasar og krukkur við niðursjóðaðari kon- 
  fekt, harav er stórur partur kryddið ingifer 
 660 pund av japonskum kopari 
 241 mál av fínum japonskum lakki 
 3989 tungir rá-diamantar 
 93 eskjur við perlum og rubinum (av ymsum  
  karat) 
 603 bundi av tilvirkaðum persiskum siden og  
  grosgrain 
 1155 pund av kinesiskum rá-siden 
 199800 pund av sukri úr Kandy (Ceylon; nú Sri  
  Lanka)

Tá alsamt fleiri før úr evropeiskum londum í 
1600talinum fóru at ferðast til havnirnar í 
Fjareystri, mistu gomlu karavanuvegirnir frá 
Miðjarðarhavi og eystureftir sín týdning. 
Higartil hevði miðjarðarhavsøkið og Mið eyst
ur verið staðið har Evropa, Asia og Afrika 
møttust. Nú kom knútapunktið fyri handl i
num fyrst at liggja í Amsterdam og seinni í 
London.

 1. Finn dømi um vørur, sum vórðu førdar úr 
Asia at verða seldar í Evropa.

 2. Hvussu mundi tað síggja út, tá ið lastin 
varð lossað í havnini í Amsterdam? Tekna 
eina tekning, mála eina mynd ella ger eina 
teknirøð, har tú vísir, hvussu tú heldur tað 
sá út. Brúka hugflogið!

Orðafrágreiðingar:

Sappan – littræ av slagnum caesalpinia; verður m.a. 
brúkt til framleiðsluna av reyðari liting og til fínari 
snikkaravirksemi

Grosgrain – klæði úr silki við smølum uppløgdum 
rondum
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Klæðini veita tignina
Set striku undir tey orð, tú ikki skilir og fá 
greiðu á, hvat orðini merkja. Brúka orðabøkur 
ella leita á netinum.

Klæðini hjá kongi høvdu týdning. Hetta tí tey 
bæði lýstu vald hansara, men eisini tí at tey 
gingu høgt upp í, hvussu fólk gingu klødd í 
hirðini. Hvønn morgun varð Ludvík 14. vakt
ur av sínum fremsta kamartænara, sum plagdi 
at sova við føtur hansara. Skósveinar – pagar 
– lótu hurðarnar upp og køkurin fekk boð, at 
kongur var vaknaður.

Tað var ein stórur heiður at vera til staðar, 
tá ið kongur kom upp. Seks ymsir bólkar vóru 
sleptir inn í skipaðari røð. Fyrsti bólkurin kall
að ist Entrée familière og vóru í honum øll 
børn og abbabørn kongs, lækni og skurðlækni 
hansara umframt kongsins fyrstipagi.

Meðan tveir teir fyrstu bólkarnir vitjaðu, 
lá kongur framvegis í songini. Síðani varð 
hann latin í av teimum hjástøddu eftir ávísum 
serligum reglum, men altíð hevði hann ein lítl
an parykk á høvdinum, eisini áðrenn sjálv ílat
ingin byrjaði.

Eftir at embætismenn og skrivarar høvdu 
vitjað, sluppu útvaldir aðalsmenn og aðals
kvinn ur innar. Sera umráðandi var hjá fólki at 
sleppa í tann sætta bólkin, og tey børn og fam
ilju limir, sum sluppu inn sum tey seinastu, 
kundu sleppa inn gjøgnum bakdyrnar. Hetta 
skuldi ímynda, at tey vóru serliga útvald og 
høvdu meir ella minni fría atkomu hjá kongi.

Hóast Ludvík 14. hevði sínar egnu læknar, 
var heilsustøða hansara einki serligt frægari 
enn hjá vanligum fólki. Hann misti t.d. tíðliga 
tenninar og fekk eftirgjørdar tenn úr viði í 
staðin. 

 1. Hvat sigur ílatingarløtan um hvussu kong
ur sá seg sjálvan og støðu sína?

 2. Hvussu týðandi eru klæði kongs nú á døg
um? Hvussu týðandi heldur tú klæðini 
vera hjá tær og vinfólki tínum? Grundgev 
fyri svari tínum.

 3. Hygg at tekningunum niðanfyri. Hvør 
held ur tú boðskapurin er hjá listafólkinum, 
sum teknaði hesa keipumyndina av Ludvík 
14.?
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Karl 12.

Kolknappurin
Til eru nakrar gamlar sagnir, ið lýsa hending ar
nar, tá ið Karl XII varð skotin. Ebbe Schön skriv
ar í sínari bók Kongar, kríggj og vanlukkur 
(Kungar, krig och katastrofer) um hermannin 
Nordstjärna úr Öxnevalla í syðra Västergötland:

Nordstjärna var av tilvild í nánd av Karli 12. 
í skotgrøvini, tá ið skotið rakti kongin hin 
30. november 1718. Hann kláraði at finna 
kúluna í einum messingknappi, sum var 
fullur av blýggi. Nordstjärna stakk kúluna 
upp á seg. Men tá ið kríggið var av, og Nord
stjärna aftur vendi heim til sín sjálvs, dámdi 
honum einki at hava knappin í varðveitslu 
og bað tí prest ráðgeva sær. Eftir ráðum 

prests tveitti hann knappin í ein grúsdunga 
við kirkjuna í Öxnevalla.

Í 1924 fortaldi ein smiður úr bygdini, 
at hann hevði funnið knappin í eini grús
last, ið tikin var úr grúsdunganum við 
kirkjuna. Knappurin var latin fornminnis
savn inum í Varberg, og tá ið savnvørðurin 
hevði framt sínar umfatandi kanningar av 
gomlu sagnunum, gjørdist hann sannførd
ur um, at knappurin var ektaður. Niður
støð an hjá honum var tann, at knappurin 
var sligin leysur úr koti kongs og var síðani 
farin beint gjøgnum skalla hansara og var 
endaður inni í einum steini, har hann var 
sligin flatur. Har hevði so hermaðurin 
funnið knappin, sum seinni fekk tey ráð frá 
presti at blaka hann burtur; og til endans 
var hann so góð tvey hundrað ár seinni 
funnin aftur, og tá varð staðfest, at hetta 
var knappurin, sum drap kong á sinni.

 1. Hvat er ein søgn? Kann søgnin hava nakað søguligt virði?
 2. Hvat heldur tú sjálv/ur um kolknappin?

Hvør skeyt kong?

Rættiliga stutt eftir deyða Karl 12. tóku iva
mál ini seg upp. Var kongur fallin fyri fígg ind
ans kúlu? Ella var hann myrdur? Hvør kundi 
vinna av at kongur doyði?

Í søgugreinini Deyði Karl 12. og onnur 
morð, sum stendur í bókini Förflatenhetens 
landskap lýsir Peter Englund eitt Svøríki, sum 
alt ov leingi hevði verið í kríggi. Eitt ríki við 
tungum skatti, neyð og deyða, har hermanna
tørv urin gjørdi, at mangir unglingar vórðu 
tvingaðir at gera tænastu. Matvørusaknur var, 
og umleið 200.000 menn vóru deyðir. Mis
nøgd in var so stór á heysti 1718, at mong 
høvdu orsøk at ynskja sær kong deyðan.

Hvør skuldi taka yvir eftir hin barnleysa 
Karl XII var heldur ikki upplagt, og kjakast 
hevði verið um spurningin, meðan kongur enn 
var á lívi. Tvey høvuðsevni vóru:

	 • Karl Fríðrik, ið var systirsonur kong, var 
evni Karl 12. stuðlaði.

	 • Ulrika Eleonora, lítlasystir kongs, var hitt 
høvuðsevnið. Ulrika Eleonora var gift 
týska greivanum Fríðrik av Hessen.

Hesi evni høvdu hvør sín bólk av viðhalds
fólki, og klandur var millum bólkarnar. Har
um framt vórðu tveir aðrir bólkar, ið vildu 
sleppa til orðanna, nú einaveldigi krígs kong ur
in so brádliga var tikin burtur. Hetta vóru lut
vís ein bólkur av aðalsmonnum og hægri em
bæt ismonnum, ið vildu hava meiri vald og 
ávirkan, við at ráðið aftur fekk ta støðu, tað 
hevði havt í 1600talinum; lutvíst var hetta ein 
bólkur av borgarum, embætismonnum, her
leið arum og lægri embætismonnum, sum vildu 
styrkja ríkisdagin og valdið hjá teim fýra 
stætt unum.

Søgurnar, sum gingu, at kongur skuldi vera 
myrdur, byrjaðu næstan beinanvegin aftaná 
skotið. Hvør av hesum bólkum hevði so 
størsta fyrimunin av, at kongur var deyður? 
Tað er ein av spurningunum, sum Peter 
Englund viðgerð í grein síni.

Møguleikin hjá Fríðriki av Hessen at ger
ast kongur øktist munandi. Ein av næstu 
monn um Fríðriks, André Sicre, skuldi eitast at 
hava verið í skotgrøvini stutt áðrenn, skotið 
fall. Haraftrat fær Fríðrikur beint fyri Görtz 
baróni, ið var ein av næstu monnum Karl 12. 
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kong; barónurin stuðlaði eins og kongur Karl 
Fríðriki. Sagt verður, at André Sicre í fepur
ørsku nøkur ár seinni skuldi rópa, at hann 
hevði myrt kong. Hann var so við og við mett
ur at vera sinnissjúkur, og varð hann læstur 
inni í trý ár, áðrenn hann til endans varð send
ur heim aftur til Fraklands, haðani hann í sín
ari tíð var komin. Ein annar høgtstandandi 
her ovasti, Carl Cronstedt, sum var kendur fyri 
at hava stuðlað Fríðrik av Hessen, viðgekk á 
deyðslegu síni, at hann hevði verið við til at 
fremja morðið.

Tíðin beint eftir deyða kongs var merkt av 
stríðnum millum ymsu bólkarnar at fáa valdið. 
Høgu aðalsmenninir og embætismenninir lov
aðu at stuðla Ulriku Eleonoru, um hon lovaði 
at stjórna landinum við at lata ráðið hjálpa 
sær. Ulrika Eleonora segði til síðst einaveld is
rættin frá sær og varð útnevnd drottning av 
Svøríki, men við hesum noyddist hon at ganga 
við til ein heilt nýggjan stjórnarhátt, har 
regent urin ikki longur hevði fingið vald sítt frá 
Gudi, men frá stættunum í ríkisdegnum.

 1. Hvørjir vóru teir ymsu bólkarnir, sum royndu at fáa ávirkan í Svøríki í sambandi 
við at Karl 12. var deyður?

 2. Um ein samansvørjing var móti kongi, í hvørjum bólki heldur tú so, at hon hevur 
verið. Kann hesin bólkur hava væntað sær stuðul frá nøkrum av hinum bólkunum?

 3. Hvør vann uppá, at nýggja stýrisskipanin var sett í verk?
 4. Hvat heldur tú um hendingarnar – hvør stóð aftanfyri, at kongur varð skotin?

Ørur ella hetja?

Longu í livitíð síni var Karl 12. ein nógv um
rødd ur persónur, bæði í Svøríki og í restini av 
Evropa. Franski heimspekingurin Voltaire 
skrivaði eina vítt fevnandi ævisøgu um hann. Í 
tí krígstroytta Svøríki hevði hann bæði vinir 
og fíggindar.

Summir søgufrøðingar vilja ver við, at 
krígs átøk hansara vóru neyðug verja móti 
hætt isligum fíggindum, meðan aðrir meta 
hann sum øran mann, ið ikki dugdi at hugsa 
um annað enn kríggj. Myndin av kongi eftir 
deyða hansara hevur fram um alt verið merkt 
av stríðnum, hann førdi móti gamla fígg inda
num Russlandi. Tann standmyndin, sum síðan 
1868 hevur staðið í Kungsträdgarði í Stokk
hólmi, sýnir kong peikandi í ein eystan. Hetta 
verður tolkað, sum stendur hevndarhugur 
hans til Russlands.

Í 1900talinum varð Karl 12. samanborin 
við nazistarnar orsaka av krígsatsóknum teirra 

móti Stalin og teirri sovjettisku komm un ism
uni, og í 1980árunum fóru fremmanda fígg
ind arligir høgravíðgongdir bólkar í Svøríki at 
brúka hann sum ímynd. Deyðadagurin hjá 
Karl 12., 30. november, er seinnu árini vorðin 
ein dagur við staðfestingum og mótmælum, 
sum stundum hevur ført til órógv og harðskap.

Eingin var Karli 12. nóg nær at kunna siga, 
hvussu hann var innast inni, og hvørjum hann 
stóð fyri. Men eitt er ið hvussu er heilt greitt, 
og tað er, at hann hevði onnur áhugamál enn 
bara at kríggjast. Í samstarvi sínum við 
Osmanna raríkið í stríðnum móti Russlandi, 
vísti hann seg sera áhugaðan í ymsum turkisk
um siðum. Í 1703 varð ein nýggj týðing av 
Bíbl iuni útgivin, Bíblian hjá Karl 12. kallað, 
sum kom í staðin fyri bíbliuna hjá Gustav 
Vasa. Kongur innførdi eisini ein nýggjan skatt, 
ið var ætlaður sum stuðul til teir fátækastu 
sviarnar.

 1. Hvussu uppfatar tú Karl 12.? Lýs hann.
 2. Hvussu verður Karl 12. settur saman við teimum fremmandafíggindaligu? Er nakað 

í tekstinum, sum talar fyri ella ímóti, at hann veruliga var ein 
fremmandafíggindaligur persónur?

 3.  Tað verður sagt, at samband er millum Karl 12. og svenska matin kåldormar. Brúka 
netið fyri at finna útav, hvussu hetta hongur saman.
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Hvør eri eg?

Vel rætta svarið og set bókstavin í rútin.

 1.    Eg eri ein høgur katólskur prestur, og stjórnarleiðari hjá 
kongi!

 2.    30.000 menn havi eg við mær. Tá ið vit koma til Týskland, 
fara vit upp í part við protestantunum.

 3.    Vit hava øll fingið møguleikan at hepnast og at fáa 
framburð – frá Gudi. Arbeið hart og liv eitt einfalt lív, so 
skalt tú síggja.

 4.    Sjálvandi, eingin trupulleiki. Sjórænarar kunnu kapra 
sponsk før, sum føra silvur í lastini.

 5.    Kom, so skal eg vísa tær posan eg havi við trektum 
tonnum.

 6.    Eg sleppi ikki ganga við síðum koti. Hann krevur skatt av 
líkkistum og hattum. Nú vil hann eisini klippa skeggið av 
mær!

 7.    Vilt tú eta døgurða saman við mær? Matarseðilin ljóðar 
soleiðis: froskalør, kips, sniglar, lambshjørtu og ísur.

A. Ein russiskur aðalsmaður

Á. Ein kalvinistur

B. Ein franskur aðalsmaður

D.  Richelieu kardinalur

Ð. Elisabeth 1.

E. Gustav 2. Adolf

F. Pætur Mikli
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AVRITSSÍÐA HEIMSSØGA

Minnist tú?

1 X 2
 1. Hvat kallast tíðin eftir at Ivan Ræðuligi var deyður?

1) Ófriðartíðin X) Stóra óskilið 2) Kaostíðin

 2. Hvussu kallaðist leiðarin hjá osamannum?
1) Sultanurin X) Farao 2) Keisarin

 3. Hvat annað navn verður brúkt um Ludvík 14.?
1) Sólkongurin X) Sigurskongurin 2) Gullkongurin

 4. Hvussu eitur risastóra slottið uttanfyri París?
1) Vetrarslottið X) Louvre 2) Versailles

 5. At flyta inn lítið og bíligt, men flyta út nógv og dýrt verður kallað:
1) Minimalisma X) Merkantilisma 2) Kommunisma

 6. Hvat kallast friðurin eftir tríatiárakríggið?
1) Versaillesfriðurin X) Borgarfriðurin 2) Westfalski friðurin

 7. Hvussu nógv fólk búðu í Fraklandi í 1600talinum?
1) 5 milliónir X) 20 milliónir 2) 100 milliónir

 8. Hvat var fyrst í 1600talinum í Hollandi hægri virðismett enn gull?
1) Tulipanleykir X) Kryddnelikur 2) Kanónir

 9. Hvussu nógv skip vóru í hollendska handilsflotanum?
1) 5.000 X) 10.000 2) 16.000

 10. Norðastu landspartarnir í Niðurlondum verða eisini kallaðir:
1) Belgia X) Flandern 2) Holland
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Svar: Hvør eri eg?
1. D
2. E
3. Á
4. Ð
5. F
6. A
7. B

Svar: Minnist tú?

1 X 2

1. X

2. 1

3. 1

4. 2

5. X

6. 2

7. X

8. 1

9. 2

10. 2


