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تشکیل مجلس قانون اساسی و تصویب آن در  71مه
در حالیک هنوز سوئد از آثار مخهب

نهنهال ه

نیافت بود و تحبکی ببای اداره ی نبوژ نهداته

771

نفب از نخبگان و نمایندگان مبدم در تاریخ  71آوریهل
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قوانینی را وضع کنند ک استق ل کشورتان را رسمی

در انواده ی سلطنتی دانمارک ادغام تده بود نبوژی ها از

ببخشد.

تاهزاده دانمارکی «کبیستیان فبدریک » واستند تا عهنهوان

 7171در اِیدزوول Eidsvollدور هم گبد آمدند تها

پادتاهی نبوژ را بپذیبد و ب نبوژ نقل مکان کند.
ولی پادتاه سوئد کارل یهوههان Karl Johan
این انتخا را ببسمی نشنا

 .بدنبال مذاکباتی

ک در اکتبب همان سال بین طبفین انجام گهبفه
بزد از دو هفت چهارچو و موازین اتحاد نبوژ ه
سوئد مزین تد .در چهارم نوامبهب  7171بشهب
پذیبش پادتاهی ی کارل یوهان توسط نبوژی ها
او هم با ایجاد تغییباتی چنهد در قهانهون مصهوبه
تههنهها ه .

از این عده  95نفب را روتنفکبان و تحصهیهلهکهبده هها

نههمههایههنههدگههان نههبوژ آن را بههبسههمههی ه

بودند 71 .نفب از تجاران و سبمای داران و  71نهفهب را

اما اتحادی نبوژه سوئد تا سال  7519بیشتب ب طول نکشیهد.

کشاورزان نمایندگی می کبدند .نمایهنهدگهان بهزهد از
صبف حدود  9هفت ی مداوام ببای این کار بهاخ هبه
در تاریخ  71م همان سال قانونی را پای گذاری کبدند
ک ب قانون اساسی نبوژ یا  Grunnlovمزبوف تد.
بب اساس این قانون پادتاهی مستقل نبوژ با یاری مجلس
می بایس امور کشور را بدس بگیبد .و بدین تبتیهب
از آنجایی ک

انواده ی سلطنتی در نبوژ مدتها بود که

ماه مه ماه نروژ است .نروژی ها به روز 71
مه را بسيار ارج می نهند .آنها اين روز را
روز تولد نروژ می دانند .اين روز بعنعنعوا
روز استقالل نروژ و روز قانو اساسی ايعن
کشور جشن گفته می شود .و هر ساله بويعهه
در مدارس معراسعو ويعهه ای را بعرای
بزرگداشت اين روز تدارک می بيننعد .در
اين روز مردم به خيابانها آمده و با شادی و
خوشحالی در راهپيمايی ها استقالل کشعور
خود را جشن می گيرند.

