مدافنGlanshammar

الفت ويشهد أن الناس عاشوا
ر
ه من العرص الحديدي ي
المقبة يف  Glanshammarي
وغب عادي عىل شكل تصميم
يف المنطقة لفبة طويلة .هنا يوجد أيضا رقب قديم ر
السفينة.
مقابر مختلفة Olika gravar
تتكون مدافن غالنس  Glanshammarمن ثالث كتل دفن وثالثة أحجار موضوعة
و تسعة أحجار عىل شكل سفينة .تصميم السفينة هو رقب عىل شكل سفينة مما يجعله
غب عادي يف منطقة  .Närkeربما أراد المرء أن يبحر الموت يف سفينة اىل
شكل رقب ر
القب وهو مغىط باألحجار ويبدو كأنه تلة
ه شكل ر
عالم األموات .موضع األحجار ي
غب مستوية .الحجارة عادة تكون متضخمة مع العشب والطحالب.
منخفضة ر
تنقيب المدفن
المدفن يف غالنس هامار هو من العرص الحديدي ( )1050-400بعد الميالد .تم
فحص التصميم يف عام  1937حيث تم العثور عىل أحجار محبقة  ,فحم و رماد.
لجنازتي .يف الجهة الثانية من الطريق توجد مزيد من المدافن
يمكن أن تكون بقايا
ر
تنتم يف الواقع اىل ذات المدفن .عىل بعد بضعة مئات األمتار اىل الشمال من
الت
ي
ي
القمة يوجد مدفن أخر.
العديد من النباتات المرجية
القب .وتب ري أن سطح الدفن كان مرىع
هناك حياة حيوانات ونباتات غنية يف حقل ر
لفبة طويلة أو أن القش قد حصد لفبة طويلة كعلف شتوي للماشية .يف الصيف
سوف تجد هنا النباتات مثل vårbrodd, vitmåra, brudbröd, gul fetknopp,
 .femfingerört, ljung, gråfibbla, tjärblomster och kärleksörtيف
غب عادي من نبتة . backsippa
المنطقة أيضا ينمو نوع ر
منطقة Glanshammar
كانت منطقة  Glanshammarيف البداية منطقة غنية  ,تم العثور عىل واحدة من
البونزي يف  Hassleيف أبرشية
أرف االكتشافات يف السويد من العرص ر
 ، Glanshammarانظر المزيد حول هذا الموضوع يف الفيلم أدناه.
خالل العرص الحديدي  ،كانت المزارع كثيفة جدا  ،وحت اليوم يمكننا أن نرى العديد
الت تعود إىل قرى ومزارع العرص الحديدي.
من المدافن ي
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اآلثار المكتشفة يف منطقة Äverstaån
الت تشهد عىل تاري خ
يف الحقول حول  ، Äverstaånتم اكتشاف الحفريات األثرية ي
السني يف الوادي .من ربي بضعة أمور  ،وجد المرء السيوف
اماتيك وعديد من اآلف
در
ر
ي
ً
ً
الت تم القائها يف النهر الذي كان جاريا سابقا.
الت تشهد عىل المعارك والتضحيات ي
ي

