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الموقع 1

املدينة

مل يَ ُعد يوجد يف أرض سرتانغناس ( )Strängnäsسوى القليل من اآلثار التي ميكن أن تروي لنا
أقدم تاريخ لهذه املدينة .والسبب وراء ذلك هو أن املدينة بُن َي ْت عىل كثيب من الكثبان التي
تخلّفها األنهار الجليدية ،مام يجعل االحتفاظ باالكتشافات األثرية أم ًرا صع ًبا .أما يف املدن املبن ّية
عىل الطني ،فيكون االحتفاظ باألشياء القدمية أفضل.
تعود أقدم آثار للناس الذين استوطنوا هذا املكان إىل الفرتة األخرية من عرص الفايكينغ ،أي
منذ  1000سنة تقري ًبا .ورمبا بدأ الفايكينغ يقطنون يف سرتانغناس بسبب موقعها الجيد عىل
امتداد املمرات املائية الهامة يف تلك الحقبة.
حي بودارنِه
أُجريت يف العام  2004أكرب حفريات آثار يف تاريخ سرتانغناس .وكان ذلك يف ّ
( )Bodarneحيث كان من املفرتض أن ت ُبنى مباين عديدة هناك .كانت املكتشفات كثرية ،وت ُّبي
ويتبي من الشظايا الفخارية والخرز
أن ح ّدا ًدا وصانع أمشاط كانا يعيشان يف ذلك املكانّ .
الزجاجي أن الناس يف سرتانغناس كانوا يتبادلون السلع مع الشعوب التي كانت تقطن حول بحر
البلطيق .وميكن تفسري وجود إبرة مصنوعة من العاج بأن التواصل كان أبعد من ذلك بكثري.

ً
مقارنة بما هي عليه
سترانغناس منذ  2000سنة ومنذ  1000سنة .كانت منسوب المياه أعلى  10أمتار ثم  5أمتار
اليوم.
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حي بودارنِه ( )Bodarneفي عام .2004
بحث وتوثيق في ّ
التصويرBJÖRN PETTERSSON, SÖRMLANDS MUSEUM. :

أمشاط من العظام والقرون من بودارنِه.
التصوير:

ANKI LÜTZ 2006, SÖRMLANDS MUSEUM.
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الموقع 2

أحجار رون ّية

توجد سبع أحجار رونيّة عىل شريكبارييت ( )Kyrkbergetبالقرب من الكاتدرائية .وقد ت ّم نقلها
كلها من أماكن أخرى إىل هناك .وهذا الحجر الروين الذي نراه يف الصورة كان موضو ًعا عىل
األرض يف داخل الكاتدرائية ولكن ت ّم نقله إىل الخارج يف عام  .1874ومن املر ّجح أنه مل ينتصب
قامئًا أب ًدا – كام تكون األحجار الرون ّية عاد ًة – وإمنا كان موضو ًعا فوق قرب مسيحي.
غالبًا ما تكون األحجار الرونيّة ن ُُصبًا تذكارية لشخص مات يف مكان آخر .وال تكون فوق القرب،
بل رمبا تكون قد جابَت عىل امتداد الطرق يف ذلك الزمن ليك يتمكّن أكرب قدر ممكن من الناس
شق طريقًا
من رؤيتها .وغالبًا ما يروي النص املنقوش منا ِقب ذلك الشخص ،كأن يكون ً
مثل قد ّ
رسا فوق أرض مغمورة باملاء ليك يستطيع الناس العبور إىل الكنيسة .ومع نهاية عرص
أو بنى ج ً
الفايكينغ دخل كثري من الناس يف الدين املسيحي .ومن العالمات التي ّ
تدل عىل ذلك هو أن
األحجار الرون ّية مزخرفة بصليب.

النص المنقوش على الحجر ...« :بيورن وأندرلوغ،
أم وابنها ،طلبا نقش هذا الحجر بعد وفاة
ّ
أولفريك و ...األب واالبن ،وبعد وفاة  ...ابن أندرلوغ».
(“... Björn och Underlög, moder och son, läto hugga
denna sten efter Ulvrik och ... fader och son, och
)efter ... Underlögs son”.
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الموقع 3

النقوش ال ّرونية

أقدم النقوش املعروفة عىل األحجار ال ّرونية يبلغ عمرها حوايل  1800سنة .وكانت النقوش يف
ذلك الحني تُعترب رموزًا سحرية .وأصبحت النصوص املكتوبة بالحروف ال ّرونية الحقًا أكرث شيو ًعا
يف العرص الحديدي .ومعظم األحجار الرونيّة يبلغ عمرها حوايل ألف عام وبالتايل فهي تعود إىل
عرص الفايكينغ.
يوجد ما يقرب من  300حجر روين يف محافظة سو ِدرمانالند ()Södermanland؛ منها  70يف
بلدية سرتانغناس .و ُمعظم ما تم نقشه من النصوص الرون ّية كان يف الخشب والعظم ،ولكن مل
يبق منها سوى تلك املنحوتة يف األحجار .ويرى الكثري من الباحثني أن األبجدية الالتينية التي كان
َ
الرومانيون يستخدمونها هي النموذج الذي كانت تحتذيه الحروف الرونية االسكندنافية.

ّ
صف الحروف الرونية األولى (عصر الفايكينغ) يتألف من  16رمزً ا.
التصويرRIKSANTIKVARIEÄMBETET :

المكتوب هنا هو:
«سيغفيد وسفِ ن
وفيهيالم ويولال ،طلبوا
نصب الحجر بعد وفاة
أوليف »“Sigvid och( .

Sven och Vihjälm och
Gylla, de läto resa
)stenen efter Olev ”.
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المواقع  4و 5و 7و8

حمالت الفايكينغ

يوجد يف الجانب األيرس للكاتدرائية حجران رونيان مدمجان يف الجدار (املوقع  7واملوقع  .)8وهام
يرويان حملة الفايكينغ الشهرية بقيادة «إنغفار الذي رحل بعي ًدا» (.)Ingvar den vittfarne
يف عام  1040تقري ًبا سافر إنغفار – وكان عمره  21عا ًما آنذاك – نحو الرشق باتجاه ساركالند مع
 30سفينة ورمبا  2000إىل  3000رجل .وأثناء هذه الرحلة قام هو وأتباعه بالتجارة والقتال مع
القراصنة ،وشارك يف حروب وأصيب بأمراض.
وتقري ًبا كل من شارك يف حملة الفايكينغ بقيادة إنغفار ماتوا أثناء الرحلة وافتقدهم أولئك
الذين بقوا يف الوطن .وترد رحلة إنغفار إىل ساركالند ( )Särklandيف ما ال يقل عن  25حج ًرا
رون ًيا يف أنحاء ميالردالِن (.)Mälardalen

ينص الحجر األصغر (الموقع  )7على أنه «...أمر بصنع النصب التذكاري بعد ...أخي أولف .كانوا  ...نحو الشرق  ...مع إنغفار
إلى ساركالند» “ ،”lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder. De ... österut ... med Ingvar i Särkland ...وينص الحجر األكبر
(الموقع  )8على أنه « ...أمرت إينغيبوري بإشادة  ...ليس أحد من رجال إنغفار någon “... Ingeborg läto resa ... blir icke »...
av Ingvars män ...”.
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يف الجانب الجنويب للكاتدرائية يوجد حجر مكسور لونه أحمر مائل إىل البني (املوقع ُ )4مدمج
بالجدار ومكتوب عليه« :أمر غونبيورن بإشادة الحجر  ...ابن إموند (؟) “Gunnbjörn .»...
) ” .)lät resa stenen .... son till Emund (?) ...ويرد اسم إموند ( )Emundأيضً ا يف حجر
منتصب عىل العشب (املوقع  .)5وهو اسم غري شائع يف عرص الفايكينغ ،ورمبا يتعلق األمر بنفس
الشخص .وهناك شخص واحد معروف بذلك االسم ،وهو حفيد ملك أوبساال إريك سيغريسال
والدي إنغفار.
وزوجته سيغريد ستورودا .وتز ّوج إموند هذا من امرأة اسمها إينغيبوري وكانا
ّ
هناك حجران رونيان آخران يف املنطقة املجاورة يذكران إنغفار وأقرباءه .ولذلك يعتقد بعض
علامء اآلثار بأن إموند وإينغيبوري وإنغفار كانوا من أسياد القوم الذين عاشوا بالقرب من
سرتانغناس.

منقوش على الحجر (الموقع « :)5إ...
بنقش الحجر  ...أبناء إموند  ...نحو
الجنوب في ساركالند »“E... hugga .
stenen ... Emunds söner ... söderut i
” Särkland

التصوير:

BENGT A LUNDBERG
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الموقع 6

كرم الضيافة

يعطينا الحجر اآلخر املنتصب عىل العشب (املوقع  )6صورة عن أفكار الناس وقيمهم منذ 1000

سنة .ينص النقش عىل أنه «...كان أجود الرجال يف العامل(“... han var den gästfriaste »...

)” .av alla män i världen ...وكانت هناك فكرة مشابهة مكتوبة عىل أحد أضالع بقرة ،و ُع ِث
«ماره هو الذي تربّع
عليه بالقرب من الحفريات يف سيغتونا ( .)Sigtunaوقد نقش عليه أحدهمِّ :
بالضلع .وهو صاحب امللكية مبعظمها»(“Marre skänkte revbenen. Han äger mest ( .
”modnegeويف الجانب اآلخر نُ ِقش النص التايل« :املَلِك أفضل الرجال .وهو صاحب امل ُلك.
سخي» mannen. Han äger mest egendom. Han är “Kungen är den bäste
إنه ّ
)” )givmildوالعظمة ،التي تعود إىل القرن الثاين من األلفية الثانية ،رمبا كانت بقايا وليمة كبرية.

عظمة ملكية من سيغتونا.
التصويرSIGTUNA MUSEUM :

حي كلوستريت ()KLOSTRET
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حي كلوسرتيت ()KLOSTRET
ّ

كان الراهب اإلنكليزي إسكيل ( )Eskilيعظ يف سرتانغناس يف القرن األول من األلفية الثانية.
قديسا راع ًيا يف
ولكن الفايكينغ كانوا وثنيني ،فرجموه حتى املوت .وبعد ذلك أصبح إسكيل ً
سو ِدرمانالند .ويف القرن الثالث من األلفية الثانية جرى بناء دير يف املكان الذي مات إسكيل
فيه .وكان اإلخوة واألخوات من أتباع الرهبنة الدومينيكانية الذين يسكنون هناك ال ميلكون أي
ممتلكات شخصية هناك .وكانوا طلبة ومتعلمني.
ُع ِث يف الحفريات التي أُجريت يف سبعينيات القرن الفائت عىل جدران من الكنيسة
الدومينيكانية ،وعىل حجر قرميدي فيه نقوش رون ّية ،وعىل ِمرقَم للكتابة .وتم تفسري النقوش
عىل أنها تعويذة سحرية (أبراكادابرا) معروفة منذ القرن الثالث.

مِ ر َقم كتابة من العظم من كنيسة
الدير في أوستِ ر يوتالند (.)Östergötland
التصويرHISTORISKA MUSEET :

حي
جزء من حجر قرميدي يعود إلى العصور الوسطى من ّ
كلوستريت (.)Klostret
التصويرGABRIEL HILDEBRAND, HISTORISKA MUSEET :

رفيكن
فاست
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ِ
ِ

الموقعان  10و11

ِ
فاستفي ِكن

عرث علامء اآلثار البحرية عىل بقايا مركبني يف قعر البحرية بجوار
أرصفة املوانئ يف ِ
فاستفي ِكن ( .)Västervikenويُعتقد بأن كال
املركبني يعودان إىل فرتة ما قبل عام  ،1850ولذلك فهام يُص ّنفان
عىل أنهام آثار قدمية محمية وفق القانون.
يقبع كال املركبني عىل ُعمق يرتاوح ما بني مرتين وثالثة أمتار تحت
سطح املاء .ويبلغ طول أحدهام ستة أمتار وله جانبان ذوا ألواح
مرتاكبة مع قاع ُمسطّح ذي ألواح ملتصقة من أطرافها .وقد تم تأريخ
خشب املركب باستخدام الكربون املشع ).)14 C-metoden
رمبا كان مركب تجذيف أو مرك ًبا رشاع ًيا صغ ًريا؟ أما املركب اآلخر
فلم يُعرث منه إال عىل قطعتني خشبيتني .وكان من املمكن تأريخ
ذلك الخشب إىل عام  1819بواسطة علم تحديد أعامر الشجر.

ربما كان هذا هو شكل المركبين الغارقين.
التصويرHANS EKLING :

جزء من المركبين في
رفيكن.
ِ
فاستِ
التصويرTREVOR DRAESEKE, :

STATENS MARITIMA OCH
TRANSPORTHISTORISKA MUSEER
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الموقع 12

العمل

حي
ُع ِث أثناء عملية بسيطة يف التنقيب األثري يف ّ
غارفرييِت  )Garveriet 3( 3عىل ثالثة أحواض
تبي أنها تعود إىل نهاية القرن التاسع
دباغة كبرية ّ
عرش .وكان آخر دبّاغ معروف هو يب يف فاسرتباري
( )P W Wästerbergالذي اشرتى البيت يف عام
 .1889وال ب ّد أن ما تم العثور عليه هو مكان عمله.
الدبّاغة مهنة قدمية .ومنذ العرص الحجري
كان اإلنسان بحاجة إىل الجلد الرتدائه كمالبس
والستخدامه يف أمور أخرى .وكانت الدباغة هي
الوسيلة امل ُتبعة ملنع الجلود من التعفّن .وكان سكان
سفيا مشهورين بالجلود الجميلة ذات الدباغة امل ُتقنة
التي كانوا يبيعونها إىل اململكة الرومانية.

فناء دباغة في يونشوبينغ منذ ما يقرب من  100سنة.
التصويرJÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM :

دباغة الجلود التقليدية في المغرب.
التصويرWIKIMEDIA COMMONS :
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تساؤالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ماذا يعني أن اإلنسان بدأ بكتابة الرموز كنقوش رونية وحروف؟
ما الذي ترويه أسامء عرص الفايكينغ املنقوشة عىل األحجار الرون ّية عن الناس يف تلك الحقبة؟
كيف نس ّمي أطفالنا اليوم يف مختلف أنحاء العامل؟
هل استطاع الوثنيون واملسيحيون أن يكونوا عىل اتفاق خالل عرص الفايكينغ الذي شهد
اعتناق الكثري من الناس الدي َن املسيحي؟
كيف ميكن أن تبدو حياة الرهبان اليومية يف الدير يف سرتانغناس؟
ماذا يعني أن القوارب لها أشكال مختلفة منذ عرص الفايكينغ وحتى عرصنا الحايل؟
مباذا كان النساء والرجال يعملون يف مختلف العصور؟ وماذا كانوا يفعلون عندما مل يكونوا
يعملون؟

اين توجد اآلثار؟

ميكنك باستعامل خدمة البحث  Fornsökالتابعة للمجلس الوطني لآلثار
 Riksantikvarieämbetetالحصول عىل معلومات عن اآلثار املعروفة التي تم تسجيلها وبقية
األشياء التي تحمل قيمة تاريخية ثقافية يف السويد عىل األرض ويف املاء .يتم تحديث Fornsök
واضافة معلومات جديدة اليه بشكل يومي www.fornsok.se
مالحظاتك الخاصة:
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مرسد املصطلحات
		 طريقة علمية طبيعية ملعرفة عمر األشياء القدمية
طريقة الكربون املشع ()14 C-metoden
علم تحديد أعامر الشجر ( )Dendrokronologiطريقة للتأريخ تحدّد العمر من خالل ع ّد الحلقات يف الخشب
		 بقايا ّ
تدل عىل وجود نشاط برشي يف الزمن املايض
آثار ()Fornlämning
		 مهنة ،شخص يعالج مختلف أنواع جلود الحيوانات لجعلها قابلة
دبّاغ ()Garvare
لالستخدام كمالبس ومفروشات
أحواض دباغة ( 		 )Garverikarحاويات كبرية يستخدمها الدبّاغ لوضع الجلود فيها
		 املقصود هنا شخص غري مسيحي
وثني ))Hedning
		 الحقبة من عام  2500وحتى حوايل  1000قبل العرص الحديث
العرص الحديدي ()Järnålder
مثل
		 طني محروق لصناعة األواين ً
فخّار ()Keramik
مبني بألواح مرتاكبة ( 		 )Klinkbyggdحيث تكون صفائح القارب مرتاكبة بعضها يف بعض
ّ
مبني بألواح ملتصقة من أطرافها ( )Kravellbyggdحيث تكون ألواح القارب ملتصقة بعضها مع بعض من أطرافها
ّ
		 نوع من الرتبة الناعمة
فخار ()Lera
		 رجل يعيش يف دير
راهب ()Munk
		 رموز كتابية أكرث ما كانت ت ُستخدم يف عرص الفايكينغ
نقوش رونية ()Runor
		 مركب كبري
سفينة ()Skepp
قدّ يس راعٍ ( 		 )Skyddshelgonشخص مقدّس يُ َن َّصب بعد موته حام ًيا ملكان خاص أو مجموعة من
مثل
الناس ،كمجموعة مهنية ً
		 رجل بارز ذو سلطة وشكيمة خالل عرص الفايكينغ وما بعده
سيد القوم ()Storman
		 قلم كان يُستخدم للكتابة عىل الشمع
ِمرقَم كتابة ()Stylus
شخص عاش أثناء عرص الفايكينغ ،من عام  1200وحتى حوايل 1000
		
فايكينغ ()Viking
بعد امليالد
عرص الفايكينغ ( 		 )Vikingatidالحقبة من عام  1200وحتى حوايل  1000بعد امليالد ،الفرتة األخرية
من العرص الحديدي.
حمالت الفايكينغ ( 		 )Vikingatågسفرات ورحالت للتجارة أو للنهب
		 املسافر؛ الشخص الذي يسافر كث ًريا وبعيدًا
الذي رحل بعيدً ا ()Vittfaren

كل اآلثار يف السويد محمية من خالل قانون البيئة الثقافية
وهو ما يعني أنه مينع اتالف املواقع األثرية عرب الحفر فيها .الهدف من حامية اآلثار هو منح الجميع إمكانية التعرف عىل
التاريخ الذي ترويه اآلثار اآلن ويف املستقبل.

\

الرشوط املتعلقة بجميع الخرائط (يف حالة عدم ذكر ما يخالف ذلك):
مجلس محافظة سودرمانالد  ،Södermanlandمعلومات أولية
خريطة أوليةGSD Fastighetskartan - Lantmäteriet ،
مصدر الصور :مجلس املحافظة (إن مل يذكر يشء آخر)
ترجمة اﻠ Space 360 AB :
الشكل واإلنتاجYou Are Here :
2020

