 17مه

روز ملی نروژ

رشد جمعیت و ایجاد بحران
حوالی قرن هشتم میالدی رشد جمعیت نروژ چنان افزایش می
یابد که ادامه حیات برای بسیاری از مردمانی که به زمینهایشان

نهروژ ( ) 0

برگ ههای ی از اهاری

وابستگی داشتند را مشکل می کند .به گونه ای کهه اهامهیه
معیشت به شیوه ی سابق برای آنها نا ممک

مهی شهود .در
بهودنهد و

کنند .از ای رو ای مردان دریایی ماجراجو رو به جنگ و غاراگری

نتیجه بسیاری از مردمانی که در کنار دریاها ساک

زندگی شان از راه صید می گذشت ،به ای فکر می افتنهد اها

رو آوردند و اا آنجایی پیش رفتند که دیگر از اراهکهاج جهر و

دریاها را در نوردند و مناطق بهتری را بهرای ادامهه زنهدگهی

جنایت نیز ابایی نداشتند .همی سرآغاز شهره ی مردمانی شهد کهه

جستجو کنند.

اسم شان لرزه بر اندا بسیاری می انداخت.

وایکککگککککیککک ککک

کککا

Vikinger

نفوذ افگار و فر

بر وایگی

ا

ای مردمان از مهارای که در کشتی سازی داشتند بهره بهرده و
اوانستند بدی وسیله به سرزمینهای دورو دراز سفر کنند .آنهها

اما وایکینگ به جز غارت وسرقت وسایل و اموال مورد نیاز خهود،

به اسکاالند ،ایرلند ،ایسلند و به شبه جزیره های اطراف پهنهاه

افکار جدیدی را نیز با خود به کشورهایشهان آوردنهد .در پهایهان

بردند و با اامی زندگی ساده بهرای

سالهای  0111میهالدی

خود و خانواده ههایشهان اولهیه

پادشاه معهروف نهروژ
«او و هارالد Olav

اجتماع نخستی خود را بههههههههنا

»Haraldبههر ای ه

نهادند .ای مردمان را وایکینگ می

شد اا دی مسیویت را

خهههههههههوانهههههههههدنهههههههههد.

یگانه دیه

وایکینگ ها در ابتدا بهه مهنه هور
اجارت و فهرو

کشور اعال کند .لهذا

مهوهتهو ت

قوانی سختهی را در

دریایی سفر می کردند .آنها به ازای
فرو

موتو ت خود ،آهه

ای باره بهه اجهرا در

و

فلزات اهیه می کردند .ولی بعدها دریافتند که مهی اهوان از
راههههههای دیههگههری نههیههز کسهه

رسهمهی

آورد .بر طهبهق ایه
قوانی مخالفی و کسانی که حاضر به پذیر

مسیویهت نهبهودنهد

ههروت کههرد.

مشمول مجازات های سنگی و جریمه های وحشتناکی می شهدنهد.

 .وایکینگ ها متوجه روت کالن و طال و جواهراای شدند کهه

بسیاری حتی کشته نیز شدند .پادشاه او و هارالد خود نیز در سهال

در کلیساه و صومعه های کوچک و بزرگ نهان بود .لذا ارجیح

 0101میالدی در یکی از ای جنگها علیه مخالفی جان خود را از

دادند به جای داد و ستد و اجارت ،سرقت و غاراگری پیهشهه

دست داد( .ادامه دارد)

