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الموقعان 1 و 2

حجر صيانة الطريق واملَْعلَم
كان الفالحون منذ العصور الوسطى يتحّملون مسؤولية صيانة الطرق العامة التي تعرب أراضيهم. 

وكان الحفاظ عىل صيانة الطرق أمرًا مهًم بالنسبة لسلطة الدولة أثناء الحروب وللتجارة مثاًل. 

واملزرعة التي يجب عليها العناية بالطريق كانت تضع أحجار صيانة الطريق لتحديد املسافة. 

فمزرعة لوندا )Lunda( مثاًل، التي تقع عىل بُعد أربعة كيلومرتات غربًا، كانت ُملزَمة بالعناية 

بالطريق حتى هذا الحجر املنتصب يف الخندق.

خريطة هاراد عمرها 100 سنة تقريبًا تحدّد مكان المَعْلَم وحجر صيانة الطريق. وتظهر المزرعة لوندا إلى اليسار.
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حجر صيانة الطريق في الخندق.



كان من واجب الفالحني أيًضا أن يقلّوا امللك وموظفي البالط املليك وموظفي الدولة إىل املكان 

الذي يريدون السفر إليه. وصدر يف القرن السابع عرش قانون بشأن أموال التوصيل للفالحني. 

وكان التعويض يستند إىل طول مسافة السفر ومكانه، وبالتايل كان من الرضوري إيجاد نظام 

د. وتّم وضع معالِم عىل امتداد الطرق العامة عىل مسافات ُمقاسة بدقّة تبنّي ربع  قيايس ُموحَّ

امليل ونصفه وامليل الكامل.

ويف عام 1836 جرى فحص املعالِم يف أوبوندا هاراد )Oppunda härad( التي تنتمي إليها 

أبرشية فاسرتا فينغوكِر )Västra Vingåker(. ومن املحتمل أن هذا املَْعلَم تم وضعه أثناء تلك 

الفرتة، ولكن النص املذكور عىل املَْعلَم ُمهرتئ جًدا لدرجة أنه ال ميكن قراءته.

الَمْعَلم داخل حديقة على الطريق.
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الموقع 3

مكان اإلعدام
يقول البعض إنه كان يوجد مكان قديم لتنفيذ اإلعدامات بالقرب من الكنيسة يف فينغوكِر. 

ويتحّدث آخرون عن هضبة إعدام رشق فينغوكِر بالقرب من ستورا بيِنه )Stora Bene(. وهناك 

معلومات تفيد بوجود تلّة أخرى عىل بُعد 700 مرت تقريبًا شمل غرب الكنيسة. وتبنّي املصادر 

املكتوبة بأنها كانت مخصصة بالدرجة األوىل للمحكوم عليهم باإلعدام من املجرمني الذين 

يكررون ارتكاب جرائم جسيمة. علًم بأن جرمية الرسقة كانت تُعترب جرمية جسيمة يف املايض.

يوجد قرابة 300 مكان إعدام مسجل يف السويد. ويبلغ العدد الحقيقي ضعف ذلك عىل 

األرجح، وذلك ألن األمر يتعلق بأماكن يريد الناس نسيانها. وجرى خالل الفرتة 1865 – 1800 

إعدام ما يزيد عىل 600 شخص يف السويد. وحدث آخر إعدام علني )Malmköping( يف 

ماملشوبينغ يف عام 1876. وقد أُلغيت عقوبة اإلعدام يف عام 1921.

رسم يبّين المشنقة في هاّماربي هويِدن )Hammarbyhöjden( خارج ستوكهولم عام 1856.
WIKIMEDIA COMMONS :التصوير
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قام علماء اآلثار بدراسة هضبة إعدام قديمة خارج فادستينا )Vadstena(. وعثروا هناك 

 وامرأة واحدة. وكان أحد عشر منهم 
ً

على بقايا 25 شخًصا تم إعدامهم؛ وكانوا 24 رجل

عِدموا بقطع رؤوسهم، في حين أنه تم شنق الباقين على األرجح. وكان معظمهم دون سن 
ُ
أ

40 عاًما، وثلثة منهم كانوا في سن املراهقة.

جمجمة بشرية من الفحص اآلثاري الذي تم في مكان اإلعدام خارج فادستينا.
EMMA KARLSSON, ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM :التصوير
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متحف المنطقة في فينغوِكر، المتحف األبيض واألحمر.

الموقع 4

متحف املنطقة
يوجد متحف املنطقة مقابل الكنيسة يف فينغوكِر. وهو يتكّون من بيتني؛ أحدهم أبيض اللون 

واآلخر أحمر. كان البيت األبيض مخزنًا تابًعا لألبرشية منذ عام 1758، وقد أصبح اآلن متحًفا حافاًل 

باملقتنيات. إذ ميكن هنا مشاهدة مالبس فينغوكِر القدمية مع تفاصيل تلك املالبس، ومفروشات 

ومواد منزلية وأدوات ومعّدات منذ العرص الحجري وحتى الوقت الحارض، وكذلك دراجات 

هوائية، وأدوات إطفاء الحريق، وصناعة الساعات واألحذية وعدد كبري من األشياء األخرى. أما 

البيت األحمر فكان سابًقا مخزنًا للحبوب يف مزرعة أوسني )Åsens gård(. وتم االحتفاظ فيه 

بالعربات والزالجات واألدوات الزراعية ومصنع الحبال. كم يضم البيت متحًفا مدرسيًا صغريًا.

جرى تأسيس جمعية املحافظة عىل الرتاث يف فاسرتا فينغوكِر يف عام 1935. ومتلك هذه 

الجمعية، باإلضافة إىل املتحف، أرشيًفا يضّم صوًرا قدمية ومحارض وقصاصات من الصحف وسجاًل 

باملزارع واألرايض املستأجرة يف أبرشية فاسرتا فينغوكِر والعديد من الوثائق األخرى.



مقتنيات في متحف المنطقة في فينغوِكر، المتحف األبيض.
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الموقع 5

 مدفن من عرص الفايكينغ ومسكن
من العرص الحجري

يوجد يف بلدية فينغوكِر أحد عرش مدفًنا إضافة إىل أكرث من ستني قربًا منفصاًل، وتم االحتفاظ بها 

من العرص الربونزي والعرص الحديدي. ويقع أكرب مدافن العرص الحديدي يف حديقة طبيعية خالبة 

بالقرب من سافستاهومل )Sävstaholm( ويضّم 105 هضبات وأرضحة حجرية مرئية. وكان الناس 

يدفنون موتاهم يف مدافن خالل عرص الفنديل وعرص الفايكينغ.

جزء من المدَفن.
ARKEOLOGIKONSULT :التصوير

الموقع 5: مدفن من عصر الفايكينغ ومسكن من العصر الحجري | لقاءات العصور القديمة في المدينة



لقاءات العصور القديمة في المدينة | الموقع 5: مدفن من عصر الفايكينغ ومسكن من العصر الحجري

تم نبش 22 قربًا؛ جزء منها عند املعاينات 

البحثية السابقة، وجزء آخر بسبب أن أجزاء 

من املدفن تعرّضت ألرضار يف عام 2015. 

واضطر علمء اآلثار يف ذلك الحني إىل نبش 

ًرا، ولكنهم استطاعوا إصالح  القبور األكرث ترضُّ

القبور األخرى.

كان معظم املدفونني محروقني، وكان هذا 

األمر شائًعا خالل العرص الحديدي. وكانت 

العظام املحروقة تُجمع يف أصيص فخاري 

أو يف حاوية مصنوعة من لحاء شجر البتوال 

ومتمسكة بالراتنج.

قبر متضرر من فينغوِكر تم فحصه من الناحية اآلثارية في عام  2015.
ARKEOLOGIKONSULT :التصوير

أحد قبور العصر الحديدي كما يبدو غالًبا عندما يزيل 
علماء اآلثار بحذر كل ما تراكم عليه من أعشاب وتراب 

عبر الزمن.
 JONAS WIKBORG, SOCIETAS ARCHAEOLOGICA :التصوير

UPSALIENSIS
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كان من الشائع يف العرص الحديدي أن يأخذ األموات معهم هدايا إىل القرب. وقد ُعرِث يف مقربة 

فينغوكِر عىل أنواع مختلفة من مالقط الشعر الربونزية ولوازم ميكن أن تكون مركّبة عىل املالبس، 

وخرز زجاجي جميل ميكن أن يكون مستورًدا من الرشق األوسط، وأمشاط وأحجار لعب 

مصنوعة من العظام أو القرون. كم ُعرِث عىل عظام محروقة من خنازير وطيور وكالب.

ُمكتشفات من القبور في فينغوِكر. شظايا من أصيص وخرز زجاجي وأسنان بشرية.
ARKEOLOGIKONSULT :التصوير
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أثناء الحفريات التي جرت يف عام 2015، ُعرث أيًضا عىل بقايا من أماكن سكنية من العرص 

الحجري عمرها 6500 سنة. وقد كانت موجودة هناك قبل تشييد مدافن العرص الحديدي. 

وكانت فينغوكِر يف ذلك العرص تقع قرب أحد خلجان بحر البلطيق.

كانت املكتشفات عبارة عن أدوات حجرية. وُعرث يف تجويف عىل عظام خنزير كامل محروقة. 

رمبا قام هؤالء الناس من العرص الحجري – الذين كانوا صيادين وجامعني – بتقديم الخنزير 

كقربان؟

مستوى المياه في فينغوِكر منذ 6500 سنة. كانت منسوب المياه 40 متًرا أعلى مما هو عليه اليوم.
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الموقع 6

 موقع قرب
من العرص الحجري

 ،)Forsavägen( أثناء شق أحد الطرق يف ثالثينيات القرن الفائت عىل امتداد طريق فورسافاِغن

عرث شخص شديد املالحظة عىل قالدة مصنوعة من الصلصال بدا له أنها قدمية. وجرى استدعاء 

علمء اآلثار. وأجروا حفريات وتوّصلوا إىل أنه كان يف ذلك املكان قرب من العرص الحجري من 

حضارة فؤوس القتال. وعرثوا عىل موِضع لحرق جثة عىل عمق نصف مرت أو أكرث بقليل تحت 

سطح األرض. ووجدوا تحته أشياء كثرية؛ منها أصيص فخاري له شكل مخروطي ومزخرف عىل 

نحو جميل، وعرش آللئ من الكهرمان متكرسة يف معظمها إىل أجزاء صغرية، وحجر جلخ من صخر 

الكوارتزيت، وشظية صخرية ورشيحة من الصّوان وطينة كلسية.

ُعِثر في القبر على شظايا هذا األصيص 
الفخاري المزخرف الجميل. ولم يتجاوز ارتفاعه 

20 سم بعد إعادة تركيبه بحذر.
 HISTORISKA MUSEETJACKIE :التصوير

TAFFINDER
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تبنّي األبحاث الحديثة أن هناك ارتباطًا بواسطة الحمض النووي )DNA( املشرتك ما بني حضارة 

فؤوس القتال السويدية وحضارة يامنا من املنطقة الواقعة شمل البحر األسود وبحر قزوين. كان 

شعب اليامنا ُرعاة. ويعتقد الباحثون أن مجموعات كبرية من الناس الذين ينحدرون من حضارة 

يامنا تنّقلوا من مكان آلخر عرب أوروبا. وأنهم هاجروا إىل السويد منذ قرابة 4800 سنة. وتعلّمنا 

أموًرا كثرية عن طريق هؤالء الرعاة؛ منها استخدام الدوالب والثريان وصوف الغنم لنسج األقمشة 

وصنع املالبس.

آللئ من الكهرمان.
HISTORISKA MUSEET :التصوير

قالدات مصنوعة من الصلصال والطين الكلسي
SARA KUSMIN, HISTORISKA MUSEET :التصوير
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تساؤالت

1. كيف كان الناس يسافرون ويتنقلون عرب مختلف العصور؟

2. ماذا يعني لك ذلك املكان الذي تعيش فيه، أي موطن نشأتك؟

3. من الذي يُدفَن؟ ومن الذي ال يُدفَن؟

4. ما املقصود من وضع الهدايا مع املتوىف يف القرب؟

5.  ملاذا كان بعض املوىت يُدفنون ومعهم هدايا مثينة، يف حني أن البعض اآلخر ال يُدفن معهم أي 

هدايا؟

6. ماذا يعني أن يعرث علمء اآلثار عىل خرز زجاجي من الرشق األوسط يف قبور عرص الفايكينغ؟

7.  ماذا يعني أن مجموعات من الناس منذ قرابة 5000 سنة غادروا بيوتهم وجابوا يف أماكن 

جديدة ليسكنوا فيها؟

اين توجد اآلثار؟
ميكنك باستعمل خدمة البحث Fornsök التابعة للمجلس الوطني لآلثار 

Riksantikvarieämbetet الحصول عىل معلومات عن اآلثار املعروفة التي تم تسجيلها وبقية 

 Fornsök األشياء التي تحمل قيمة تاريخية ثقافية يف السويد عىل األرض ويف املاء. يتم تحديث

  www.fornsok.se واضافة معلومات جديدة اليه بشكل يومي



مرسد املصطلحات

مكان إعدام املجرمني املحكوم عليهم باإلعدام  )Avrättningsplats( مكان اإلعدام

مكان عاش فيه الناس الناس سابًقا أو يعيشون فيه حاليًا  )Boplats( مكان سكن

بقايا نار كبرية جرى حرق جثة شخص ميّت فيها قبل دفنه  )Brandlager( موِضع حرق الجثة

الحقبة من عام 3800 وحتى 2500 قبل امليالد  )Bronsålder( العرص الربونزي

بقايا تدّل عىل وجود نشاط برشي يف الزمن املايض  )Fornlämning( آثار

مكان لشنق املجرمني املحكوم عليهم باإلعدام  )Galgbacke( هضبة إعدام

تجهيز لشنق املحكوم عليهم باإلعدام  )Galge( مشنقة

مجموعة من القبور  )Gravfält( مدفن

مادة صمغية تسيل من األشجار  )Harts( راتنج

منطقة تحيط بالبيت الذي نشأ فيه املرء  )Hembygd( موِطن النشأة

قرب مغطى بكتلة ترابية   )Hög( نصب

الحقبة من عام 2500 وحتى حوايل 1000 قبل العرص الحديث  )Järnålder( العرص الحديدي

حجر طيني كليس يتكّون عىل نحو طبيعي يف قعر البحر  )Marleka( طينة كلسية

الحقبة من عام 1050 وحتى 1550 بعد امليالد  )Medeltid( العصور الوسطى

عالمة عىل الطريق تحّدد مسافة امليل )10 كم( ونصف امليل وربع امليل  )Milstolpe( َمْعلَم

الطبقة الخارجية من شجر البتوال  )Näver( لحاء البتوال

أصغر وحدة إدارية يف الكنيسة، منطقة جغرافية  )Socken( أبرشية

قرب ُمغطى بأكوام من الحجارة املسطحة  )Stensättning( رضيح حجري

الفرتة السابقة لعام 3800 قبل امليالد  )Stenålder( العرص الحجري

أناس من العرص الحجري هاجروا إىل السويد وعاشوا هنا منذ قرابة 4800   )Stridsyxekultur( حضارة فؤوس القتال

إىل 4300 سنة

املقصود بها حاليًا هو البيت الصغري، أما يف املايض فكانت تعني شكاًل من   )Torp( مزرعة إيجار

أشكال االستئجار

أي شخص عاش من عام 1200 وحتى حوايل 1000 بعد امليالد  )Viking( فايكينغ

الحقبة من عام 1400 وحتى قرابة 1200 قبل العرص الحايل، الحقبة التي   )Vendeltid( عرص الفنديل

سبقت عرص الفايكينغ

الحقبة من عام 1200 وحتى حوايل 1000 بعد امليالد، الفرتة األخرية من   )Vikingatid( عرص الفايكينغ

العرص الحديدي.

سفرات ورحالت للتجارة أو للنهب  )Vikingatåg( حمالت الفايكينغ

حجر كان يبنّي مسافة الطريق التي كان مالك األرض ُملزًَما بالعناية بصيانتها   )Väghållningssten( حجر صيانة الطريق

بحالة جيدة

ُرعاة من السهول الواقعة شمل البحر األسود وبحر قزوين  )Yamnakultur( حضارة يامنا
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 كل اآلثار يف السويد محمية من خالل قانون البيئة الثقافية

وهو ما يعني أنه مينع اتالف املواقع األثرية عرب الحفر فيها. الهدف من حمية اآلثار هو منح الجميع إمكانية 

التعرف عىل التاريخ الذي ترويه اآلثار اآلن ويف املستقبل. 
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