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इंग्लंडमधे रोमन ख्रिश्चन धमम स्थिरावत होता.. लंडनची व्यापारातही उलाढाल वाढत चालली होती. राजकीय दृष्टीने 
मात्र युरोपमधे गोंधळाचे वातावरण होत.े रोमन साम्राज्याच्या पडत्या काळात अनेक जरमॅननक ट्राइब्सनी  म्हणजे 
एकसारख्याच भाषा बोलणा-या अनेक वेगवेगळया टोळयांनी युरोपभर धुमाकूळ घातला होता. अनेक वषें युध्द 
होऊनदेखील शस्ततशाली राज्ये ननमामण झाली नव्हती.त्यापैकी काही  टोळयांनी ब्रिटनमधे येउन आपला जम बसवला 
आख्रण एँग्लोसॅतसन समाज ननमामण झाला. तर  काही ट्राइब्सनी उत्तरेला नॉवे, थवीडन, डेन्माकम  (थकँडडनेववआ) 

या  ठिकाणी वसती केल्या होत्या.त्यांना खरे म्हणजे नॉसममन असं म्हणायचे .पण जेव्हा पुढच्या काळात त्यांचे 
युरोपवर हल्ले सुरु झाले तेव्हा त्यांना वायककंग्स(vikings) असं नाव ममळालं.  इंस्ग्लश लोकं त्यांना 'डेन' असं म्हणत. 

 

वायककंग्स दयामवदी होते. त्यांचीही भाषा होती. त्याला ओल्ड नॉसम असं म्हणतात.मासेमारी, शतेी, जहाज बांधणी, 
व्यापार यात ते तरबेज होते. साधारण आिव्या शतकात या उत्तरेकडील देशांत हवामान बदलले.शेतीचही नुकसान 
होऊ लागलं. त्यात लोकसंख्याही वाढल्याने अन्नाची टंचाई ननमामण झाली. त्यामुळे पुष्कळ वायककंग्स आपापले प्रदेश 
सोडून समुद्रामागे जगण्यायोग्य प्रदेश शोधायला ननघाले.त्यातील काही युरोपात गेले, काही उत्तर अमेररकेत गेले. 

डेन्माकम  मधील वायककंग्सच्या दृष्टीने ब्रिटनचा उत्तरेकडील भाग एकदम जवळ होता. जमीनही सुपीक होती.त्यामुळे 
काही टोळया इिे आल्या.प्रिम आलेल्या लोकांना थिाननक टोळयांनी आपल्यात सामावून घेतलं. पुढे मात्र ववरोध 
होऊ लागला त्यामुळे मग वायककंग्स हल्ले करु लागले.पठहला हल्ला 793 साली झाला.त्यानंतर  काही काळातच 
त्यांनी ब्रिटनचा उत्तर भाग (थकॉटलंड,आयलडं इत्यादी)ताब्यात घेतला आख्रण आपली वसाहत केली. एवढया 
कालावधीत युरोपात अनेक ठिकाणी हल्ले होत राठहले वायककंग्सच्या वसाहती होत राठहल्या. 

 

865 साली डेन्माकम च्या ग्रेट वायककंग्स आमीने इंग्लंडवर थवारी केली.त्यांच्या सैन्यात नॉवे ,थवीडनमधील वायककंग्स 
ही होते.सॅतसनी राजा आल्रेड ने त्यांचा पराभव केला पण त्यांना वसती करु ठदली. वायककंग्सना ककतीही वेळा 
पळवून लावले तरी त्यांचे हल्ले पुढे शतकभर चालू होते.पुढच्या काळात लंडनच्या श्रीमंतीकडे वायककंग्सच लक्ष 
गेलं आख्रण  ते लंडनवर हल्ले करु लागले. त्यांच्यापैकी काही हे लुटालूट करुन डेन्माकम ला परतले तर काही इंग्लंडमधे 
राहून राज्य करु लागले. सगळयांत प्रभावी वायककंग राजा म्हणजे ककंग कनूट. त्याने लंडनवर हल्ले केले.टेम्सवरचा 
लाकडी लंडन ब्रिज पाडून टाकला. लुटालूट केली आख्रण सरतेशेवटी 1014 साली इंग्लंडवर राज्य करु लागला. इंग्लंडची 
राजधानी ववचेंथटरला होती. 1016 ला त्याने लडंन हे राजधानीचं.शहर बनवलं. तेव्हापासून आजपयतं लंडन हेच 
राजधानीच शहर राहीलं आहे. 

 कनूटनंतर अनेक वषांनी ककंग एडवडम हा सतॅसनी राजा इंग्लंडच्या गादीवर आला. साल होते 1042..वेथटममथंटर 
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ऍबी त्यानेच बांधली.एडवडम च्या काळात सवमत्र शांतता होती. युध्द झाली नाठहत. त्यामुळे त्याला यशथवी राजा 
मानतात.  1066 साली तो मरण पावला. त्याचा वारस म्हणून त्याचा मेव्हणा, ककंग हॅरल्ड गादीवर बसला. पण 
नॉमडंीच्या ड्यूक ववल्यमलाही एडवडमच वचन गेलं होतं. त्यामुळे ववल्यम इंस्ग्लश खाडी पार करुन आला आख्रण 
हॅथटींग येिे हॅरल्ड आख्रण त्याच्यात मोिी लढाई झाली.हॅरल्ड मारला गेला.  ववल्यमने नंतर लंडन स्जंकून घेतले 
आख्रण तो राजा झाला..अश्या प्रकारे इंग्लंडवर रोमन,सॅतसन, वायककंग अश्या अनेक परकीयांनी सत्ता गाजवली. आता 
रें च ड्यूक ववल्यमच्या आगमनाने नॉममन राजांनी लंडन आख्रण पयामयाने इंग्लंडवर आपली पकड  मजबूत केली. 
लंडनच थवरुप लवकरच बदलणार होतं. 


