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Filmurin Einræðisharrin (The Great Dictator) er ein 
amerikanskur filmur frá 1940, sum við grimum skemti 
leggur eftir Hitler og nasismuni. Kendi skemtarin 
Charlie Chaplin (1889-1977) skrivaði handritið 
og leikstjórnaði. Harumframt spældi hann báðar 
høvuðsleiklutirnar: ein fátækur, jødiskur hárskeri 
og einræðisharrin Adenoid Hynkel (sum altso skal 
navnkenna Hitler). Permumyndin vísir eitt kent brot: 
valdsrúsaði Hynkel spælir sær við globusinum og 
droymir um at gerast heimsins harri. Filmurin varð 
bannaður í Týsklandi.

Frá 1900 til í dag

týtt og tillagað:

Jóan Pauli Joensen

Í røðini Heimssøga til 7.-9. flokk í fólkaskúlanum eru tríggjar 
bøkur:

Heimssøga – Fram til 1700 byrjar við fyrstu fornøldini og endar 
síðst í 1600-talinum.

Heimssøga – Frá 1700-1900 byrjar við upplýsingini og viðger 
síðan tær stóru kollveltingarnar, ídnaðargerðina og endar síðst í 
1800-talinum.

Heimssøga – Frá 1900 til í dag byrjar um aldamótið 1900 og 
fylgir søguni fram til okkara tíð.

Lærarar hava møguleika at taka Lærarabókina niður sum pdf-
fílur á www.snar.fo

Fá meir at vita á www.snar.fo/heimssoga
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Hann tordi at gera gjøldur 
burtur úr Hitler. Eitt kent 
brot úr Charlie’s Chaplin 
filmi, Einræðisharrin. Les 
meira um myndina innan á 
umslagnum.



Undir fyrra heimsbardaga vórðu 
flogfør brúkt fyri fyrstu ferð. 
Tey smáu flogførini vóru góð til 
njósning, men tey vóru sein, og 
tað bar til at skjóta tey niður við 
eini vanligari riflu. Lupu fremmand 
flogfør á tey, hevði flogskiparin 
bara eina maskinbyrsu at verja seg 
við. Myndin sýnir enskar kvinnur 
sum flúgvimekanikarar. Veingir og 
motorar eru enn ikki komnir á. Tað 
hevur skund! Skjótt skal flogfarið í 
kríggj.

Hvør vann kríggið
Í kríggi eru eingir vinnarar, bara taparar, verður sagt.
 Tað skilir ein, lesur ein hagtølini frá fyrra heimsbardaga. Yvir 60 
milliónir hermenn vóru í stríðnum. Av teimum fullu umleið 10 milliónir. 
Umleið 30 milliónir mistu bein ella arm, ella vórðu blindir av gassi ella 
granatpettum. Eitt heilt ættarlið av monnum í 20 ára aldrinum varð 
dripið.
 Teir, sum lívbjargaðu sær, høvdu ofta skaða á hoyrnini og livdu við 
marruni frá helvitinum í skotgrøvunum. Allir høvdu teir mist onkran 
ella nakrar av bestu vinum sínum. Næstan øll húski høvdu mist onkran 
skyldmann.
 Skip og bátar í túsundatali lógu á havsins botni. Húsini lógu í smildri, 
og akrarnir vóru fullir av granatholum, minum og píkatráði.
 Tað ónda hevði, so ótýdligt tað ljóðar, tað góða við sær. Læknavís ind-
ini tóku seg eitt fet fram, skurðlæknarnir �ngu meira enn nóg mikið av 
sundursorlaðum menniskjum "at royna" seg við.

Frameftir fyri kvinnurnar
Longu síðst í 19. øld vóru kvinnurnar í Bretlandi farnar at stríðast fyri val-
rætti og javnstøðu millum kvinnur og menn, og við fyrra heimsbard aga 
varð støðan hjá kvinnuni í samfelagnum nógv sterkari enn áður. Bretskar 



kvinnur í øllum samfelagsstættum gjørdu síni krígsátøk á 
heimahermótinum við at halda jarðarbrúk, ídnað og skúlar 
gangandi, meðan mannfólkini bardust móti fíggindanum 
á hermótinum. Nógvar kvinnur røktaðu eisini særdar 
hermenn á hernaðarsjúkrahúsunum.

 Ein, sum stríddist fyri kvinnuligum valrætti í Bretlandi, 
var Emmeline Pankhurst (1858-1928). Hon var í einum 
felagsskapi, sum varð nevndur suffragetturnar. Limirnir 
vóru ikki nøgdir við friðarligar mótmælisgongur á gøtum 
og torgum. Tær brúktu ógvisligar framferðarhættir fyri 
at gera vart við seg. Tær blakaðu seg fyri hestavognar, 

Á hesum postkortinum verða suffragettirnar spottaðar.  
Smábarnið grætur, tí at mamman er úti og mótmælir  
í staðin fyri at vera heima og taka sær av tí. 



Politiið dregur eina suffragettu burtur.
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framdu spreingimorðroyndir og brutu vindeygu. Løgreglan tók nógv ar 
og fór illa við teimum. Emmeline Pankhurst sat �eiri ferðir í fongsli.  
Úr fongsl inum helt hon fram við at stríðast við hungursverkfalli og 
fekk so leiðis gjørt vart við krøv síni. Undir sjálvum krígnum sleit hon 
stríð sítt og arbeiddi við at fáa herinum hermenn.

 Beint eftir kríggið náddu Emmeline Pankhurst og su�ragetturnar 
mál um sínum – bretsku kvinnurnar �ngu fyri fyrst avmarkaðan val-
rætt og seinni fullan valrætt (1928), eins og kvinnurnar í �eiri øðrum 
evrop eisk um londum t.d. Danmark í 1915.

Aldri aftur kríggj
Beint eftir kríggið varð Fólkasamgongan, FS, stovnað, ein heims felags-
skapur, sum skuldi loysa stríðsmál við samráðingum: ”Aldri aftur 
kríggj!” varð til eitt herróp. Men Fólkasamgongan varð ikki til tað, 
sum fólk høvdu vónað. Orsøkin var, at USA, tað einasta stórveldið,  
sum hevði kunnað sett megi aftan fyri avgerðirnar, varð uttanfyri.
 Ein týdningarmikil spurningur fyri Fólkasamgonguna var at fáa 
gongd á avvápnanina. Tað vóru ov nógv vápn, og nógv lond høvdu ikki 
ráð til slíkt hervald. Norðurlondini vóru tey einastu, sum sjálvboðin 
av vápnaðu seg. Týskland varð noytt at gera tað. Øll onnur lond hildu 
fram at dubba seg hernaðarliga.

1 Fá meira at vita um Fólkasamgongana, FS. Hví var felagsskapurin 

stovnaður, og hvønn leiklut fekk felagsskapurin? 

2 Tað var Wilson forseti, sum skeyt upp at stovna FS, og kortini fór 

USA ikki uppí. Fá greiði á, hvørji ríki vóru uppií, og hvørji ikki vóru 

uppií, og hvar høvuðsskrivstovan hjá FS endaði. Hugsa so um, hví FS 

miseydnaðist.

?
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 Russiska kollveltingin

Ísland verður sjálvstøðugt ríki. 
Tað varðveitir tó kongsfelags-

skapin við Danmark

Sovjetsamveldið
verður stovnað

Mussolini tekur valdið í Italia

Sameindu Tjóðir (ST) verða stovnaðar

India verður 
sjálvstøðugt ríki

Ríkið Ísrael verður stovnað

Fólkalýðveldið Kina verður stovnað

Evropeiski Búskaparligi 
Felagsskapurin verður 

stovnaður (upprunin til ES)

Búskaparkreppan í 90-árunum tekur seg upp, 
og í 1992 fara Føroya Banki og Sjóvinnubankin 

av knóranum

Vestur- og Eysturtýskland verða savnað

Sovjetsamveldið syndrast

Nelson Mandela verður forseti 
í Suðurafrika. Apartheid-

stýrið endar

Svøríki verður limur í
 Evropiska Samveldinum (ES)

USA verður rakt av eini yvirgangsat-
sókn og byrjar “kríggið móti yvirgangi”

Altjóða búskapar-
kreppa

Barack Obama verður 
fyrsti afroamerikanski 

forsetin í USA
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Nógv afrikonsk lond verða 
sjálvstøðug í 1960- og 

1970-árunum

Oljukreppa

Danmark fór
inn í EF.

20. øld og okkara tíð

Fróðskaparsetur Føroya 
verður stovnað

Amerikanski forsetin John F. 
Kennedy verður myrdur

Jóannes Patursson verður
valdur á fólkating. 
Tjóðskaparrørslan 
var vorðin politisk

Danska stjórnin gevur 
løgtinginum “tilboðið” 
at umsita ávís mál og at 

fáa heimild at krevja 
inn skatt

Týskur kavbátur 
søkkir eftir einum 

samdøgri 8 før-
oyskar sluppir 
á Føroyabanka

Føroyskir studentar í Keypmannhavn 
við Jens Oliveri Lisberg á odda gera 

fyrsta føroyska “Merkið”

Loyvt verður at undirvísa á føroyskum
 í skúlanum. Árið eftir verður loyvt at 

prædika á føroyskum í kirkjuni

Tjóðskaparstíðið 
verður partapolitiskt.

Nógvir húsagangir á 
keypskálanum í New 
York. Altjóða búskap-

arkreppa fylgir 
í kjalarvørrinum

Hitler tekur valdið í Týsklandi

Bretar herseta 
Føroyar og týskarar 

herseta Danmark
Fólkaatkvøða um ríkis-
rættarligu støðu Føroya

 K
ALD

A KRÍGGIÐ

Heimastýrislógin verður sett í gildi.
Andras Samuelsen er løgmaður

Fyrstu menniskjuni 
á mánanum

Fiskimarkið verður víðkað 
út á 200 fjórðingar

KALDA KRÍGGIÐ                                                           
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Fólkaræði og mannarættindi
Okkum kann tað tykjast sjálvsagt, at øll menniskju skulu hava somu rættindi 
og skyldur í samfelagnum – sama ger kyn, tjóðaruppruna, útsjónd, brek, 
kynsliga áskoðan, átrúnað ella politiska fatan. Men í mongum londum er 
tað ikki sjálvsagt, og fyri ikki so langt síðan var tað heldur ikki sjálvsagt í 
Føroyum.  Her eru nøkur áhugaverd árstøl.
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Stevna fyri kvinnurættindum í Seneca Falls í USA. 
Stríðið hjá kvinnurørsluni tekur seg upp av álvara

Trælahaldið verður bannað í USA

Kvinnur í Nýsælandi fáa valrætt

 Heimsyvirlýsingin hjá ST um 
mannarættindi verður samtykt

 Evroparáðið samtykkir sáttmála 
um mannarættindi

 Hægstirættur í USA sigur, 
at rasuskilnaður í skúlunum 

er brot á grundlógina

Martin Luther King, yngri. leiðir 
borgararættindarørsluna í stór-
ari skrúðgongu til Washington

Ein nýggj borgararættindalóg í USA 
bannar mannamun av rasu, kyni og 

átrúnaði. Fleiri borgararættindalógir 
koma árini eftir

Politiatsókn móti Stonewall Inn í New 
York, barr fyri samkynd. Stríðið fyri rætt-

indum hjá samkyndum tekur seg upp av álvara

Sum fyrsta land í heiminum 
loyva Niðurlond samkynd-

um at giftast Barack Obama verður fyrsti 
afroamerikanski forsetin í USA

Kvinnur í Avstralia fáa valrætt

Danmark loyvir samkyndum at 
giftast í kirkju

Tað er ikki longur ólógligt 
at vera samkyndur í Danmark 

og Føroyum. Aldursmarkið 
verður sett til 21 ár

Føroyskar kvinnur atkvøða 
á fyrsta sinni á fólkaatkvøðu um 

at steðga fríu rúsdrekkasøluni

Føroyskar vinnur fáa valrætt til 
býráð og sóknarstýri. Enn verða 

tó bara menn valdir

Vanligur valrættur verður 
settur í gildi fyri kvinnur 

og menn. Valrættin mistu 
tó enn tey, sum fingu almannahjálp

Loyvt verður at undirvísa á 
føroyskum í skúlanum Sum fyrsta land í Evropa fær Finnland 

almennan valrætt fyri menn og kvinnur

Frí fosturtøka verður sett í 
gildi í Danmark

Valaldurin verður lækkaður úr 20 árum 
í 18 ár. Jona Hendriksen og Karin Kjølbro 

eru fyrstu kvinnur, ið vórðu valdar inn á ting

Sama løn fyri menn og kvinnur verður veruleiki

Í 1981 verður samkyndleiki 
alment strikaður  sum sjúka í 

Danmark og somuleiðis í 
Føroyum

Aldursmarkið fyri kynsligt 
samband millum fólk av 
sama kyni verður lækkað 

úr 21 árum niður í 15 ár, tað 
sama sum hjá hinskyndum

ST-sáttmálin um barna-
rættindi verður samtyktur

Danmark er fyrsta land 
í heiminum, sum loyvir 

skrásettum parlagi Nelson Mandela verður forseti 
í Suðurafrika. Apartheid-

stýrið endar

WHO, heilsustovnurin hjá ST, 
strikar samkyndleika av 

listanum yvir sjúkur

Marita Petersen fyrsta kona, sum 
gerst løgmaður í Føroyum

Føroysk lóg um barnsburðarskipan

§266b í revsilógini verður 
dagførd, so kynsligur samleiki 
eisini verður nevndur í lógini




