Granhammars Kyrkoruin
أطالل كنيسة Granhammar

صغية
عىل تلة يف الخارج عىل بعد  2كم جنوب غرب الكنيسة  ،تقع أنقاض كنيسة
ر
من القرن الحادي ر
التخىل عن الكنيسة خالل العصور الوسىط .هنا  ،تم
عش .تم
ي
المثية لالهتمام  ،بما يف ذلك األحجار الرونية يف
العثور عىل العديد من االكتشافات ر
حفرة الدفن الموجودة اآلن يف متحف .Örebro
كنيسة حجرية مبكرة En tidig stenkyrka
صغية يف أوائل القرن
عىل تلة تسىم اليوم  ، Kyrkbergetبنيت كنيسة حجرية
ر
الحادي ر
غي المألوف وجود الكنائس الحجرية .لقد
عش .يف ذلك الوقت كان من ر
ر
كثية ولكن
انتشت المسيحية يف جميع أنحاء البالد وكانت الكنائس
الصغية يف أماكن ر
ر
معظمها كان من الخشب .تظهر التذكارات أن الكنيسة كانت ميل طويل  ,مذبح
الكنيسة ف ر
واليج يف الغرب .ربما تم تمويل كنيسة  Granhammarمن قبل
الشق ر
ي
عائلة غنية وقوية وبنيت عىل أرضهم .تم هجر الكنيسة وخربت خالل العصور
الكثي من العظام
المقية ربي الكنيسة والطريق .هناك ظهرت
الوسىط .ربما كانت
ر
ر
ر
البشية عند حرث الحقول.
تنقيب علماء اآلثار Undersökt av arkeologer
ً
تم فحص كنيسة  Granhammarأثريا يف عام  1887وعام  .1937يف الحفريات يف
عام  ، 1887تم العثور عىل أجزاء من جرن المعمودية  ،وصليب وعمود .هذه األشياء
التاريخ يف .Stockholm
تنتىم كنيسة Granhammar
موجودة اليوم يف المتحف
ي
ي
الشهية من العصور الوسىط لمنطقة
إىل واحدة من الكنائس الست
ر
الت تعود للقرون الوسىط
 .Närkesslättensوجدت الكنائس
ر
الصغية األخرى ي
القديمة التابعة لمنطقة  Närkesslättensيف  Hörstaشمال , Kumla
 Sånnerstaرشق  Kumlaو Risebergaو Skoftestaجنوب رشق كنيسة
 .Kräcklingeإىل الغرب من كنيسة  Mosjöتقع أنقاض .Kullkyrkan
حجر الرون En runsten
يف  ، 1930تم العثور عىل حجر رون يف حقل جنوب غرب الكنيسة .كان الحجر
يىل:
مكسور والرونية ر
غي واضحة .نص ما ي
...lät göra stenen över Sif… Åvid ristade runorna...själ...
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 الحجرموجود اليوم يف متحف.ربما كان الحجر قد استخدم كغطاء للتابوت المدفون
.Örebro مقاطعة

