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سالهای  0101تا  0501استقرار و قدرت گرفتن
کلیساها
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وایکینگ ها بعد از پذیرش دین مسیحیت ،همه ی
آن طال ها و جواهراتی را که از ازوپا باا واود باه
کشااااااورشان آورده بودند باه کاسایاسااهاا و
معبدهای وودی باز گرداندند تا به هماان شاکا
مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتایاب باتادریا
کسیساها به یکی از مراکز ثروت و قدرت تابادیا
شدند.
این مراکز ثروت جدید رفته رفته با تصرف زمینها و

مالک بود .دیگر مالکین و اشراف نیز  05در صد از آنها
را صاحب بودند .بدین ترتیب بقیاه آن در اواتایاار
کشاورزان داشت.

نازل شدن بالی طاعون یا طاعون سیاه
Svartedauden

امالک و اجاره دادن آن به کشاورزان موقعیت وود
را بیشتر تحکیم بخشیدند .کشاورزان در ازای اجاره

در سال  0001میالدی واقعه ی اسفباری در تاریخ نروژ

زمینها باید که مبالغ هنگفتی را به مالکین جادیاد

رخ داد که سرنوشت کشور را به گونه ای دیگر رقم زد.

بازپس می دادند .عالوه بر این  01در صد از تماا

ورود بیماری مسری و مرگ آور طاعون تاوساط یاک

آنچه که کشاورزان بدست می آوردند از آن شااه

کشتی تجاری از انگسستان باعث شد تا در مدت زماان

بود.
ازسال  0111تا سال  0011جمعیت نروژ از 051
هزار نفر به  011هزار نفر رسید .و برای اولین باار
در کشور یک دولت مارکازی تشاکایا شاد و
اصالحاتی در زمینه کشورداری و سیاست و اقتصااد
انجا گرفت .در این زمان کسیساها  01درصاد از
زمینهای کشور را در اوتیار وااااااااود داشتاناد،
در حالیکه شاه فقط  7درصد از زمینهای کشاور را

بسیار کوتاه تقریبا نیمی از جمعیت نروژ ا بعضای
از منابع آن را یک سو ذکر کرده اند ا بار اثار
ابتال به آن از بین بروند .در این میان بیشاتاریان
تسفات را کشاورزان تهی دست متحما

تضعیف شدن دانمارک و جان گررفرترن
ایده ی استقالل خواهی نروژی ها

شادناد.

آنها دیگر قادر به پرداوت مالیاهای سنگین شاه و
کاااااسااااایاااااساااااا

ناااااباااااودناااااد.

متعاقب آن شاه نیز از عهده ی پرداوت هزیاناه
های مورد نیاز کشور و دولت بر نیامد .همازماان
کسیساها نیز در پرداوت حقوق و مزایان کشیشان
ناتوان ماندند و در نتیجه اوضاا

سایااسای و

اقتصادی کشور را بحران فرا گرفت.

اتحاد با دانمارک
در آن زمان کشورهای دانمارک و سوئد از لحاظ
جمعیت از کمیت باالیی برووردار بودند .و دولت
آنها درآمد بیشتری از طریق مالیات بدست مای
آورد .به همین سبب موقعیت سیاسی و اقتصاادی
با ثبات تری نسبت به نروژ داشتند .شاایاد باه
سبب این ویژگی ،پادشاه نروژ بعد از آناکاه باا
شاهزاده ی دانمارکی ازدواج کرد تصمیم گرفت تا
کشورش را به اتحاد با دانمارک در آورد .اتحادی
که بر اساس آن هر دو کشور را در وموقاعایات
یکسانی قرار می داد.
اما رفته رفته به دلی برتری موقعیت اقتاصاادی
کشور دانمارک در ک اروپا ،نقش نروژ در اماور
کشور کوتاه و کوتاهر تر شد .به گونه ای کاه در
سال  0501پادشاه دانمارک ا نروژ بر آن شد تاا
نروژ را به بخشی از واک دانمارک الحاق کاناد.
متعاقب این تصمیم ،بتدری نروژی ها از اماکاان
شرکت در اداره ی امور کشور وود محرو شده و
این پادشاه دانمارک بود که سرنوشت نروژ را رقم
می زد.

اما وجود اوتالف در ابرقدرتهای اروپا یعنی فرانسه و بریتانیای
کبیر سرنوشت بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز به گونه ای
دیگر رقم زد .در آغاز قرن هجدهم جنگ های بسایااری در
اروپا جریان گرفت که جنگهای ناپسئون از جمسه ی آنها باود.
گرچه طرفین متخاصم فرانسه و بریتانیا بودند ،لیکن دامنه ی
تاثیرات جنگ به دانمارک و سوئد نیز که بعنوان متحدین هار
یک از این کشورها عم می کردند رسید .از آنجایی که کشور
دانمارک در این جنگ ها طرف فرانسه و سوئد طرف بریتانیاا
را گرفته بود ،در نتیجه پس از پایان جنگ و بدنبال شکاسات
ناپسئون ،دانمارک نیز مجبور شد تن به شکست هایی بادهاد.
یکی از اینها عقد قرار داد صسح تحمیسی به دانمارک در ژانویاه
 0100بود .براساس این قرارداد نروژ از دانمارک جدا شده و
باااااه

ساااااوئاااااد

الاااااحااااااق

شاااااد.

رهایی از چنگال دانمارک نروژ ی ها را به این باور رساند کاه
بیشتر به استقالل میهن وود اندیشه و تالش کنند.

