Skävesunds gravfält
مدافن Skävesund

وغن .هنا يف قمة Glanshammar
تملك منطقة  Glanshammarتاري خ طويل ي
اكب مدافن  Närkeالقديمة.
عند  Skävesundتقع واحدة من ر
منطقة غنية En rik bygd
كانت منطقة  Glanshammarمن البداية منطقة غنية .تم العثور عىل واحدة من
البونزي يف  Hassleيف أبرشية
أروع االكتشافات يف السويد من العرص ر
ً
 .Glanshammarخالل العرص الحديدي  ،كانت المزارع اىل حد ما كثيفة جدا ،
ى
ى
الن تعود إىل قرى أو مزارع العرص
وحن اليوم يمكننا أن نرى العديد من المدافن ي
حواىل
أكب المقابر يف المقاطعة  ،مع
الحديدي .هنا يف  Skävesundتقع واحدة من ر
ي
ه من العرص الحديدي (500
 150ر
مقبة معروفة مقسمة إىل ثالث مناطق .المقابر ي
قبل الميالد  1050 -م) ولكن بما أنها لم يتم التحقيق فيهم من الناحية األثرية ال
نعرف بالضبط كم عمرهم.
العديد من أنواع القبور المختلفة Många olika gravtyper
ه من الحجارة
هناك عدة أنواع من المقابر يف مدفن  .Skävesundمعظم القبور ي
ه قبور مغطاة بالحجارة .إنها تبدو مثل التالل
المستديرة .المدافن الحجرية ي
غب المستوية .الحجارة عادة ما تكون متضخمة بسبب العشب
المنخفضة ر
والطحالب .هناك أيضا مدفن حجري عىل شكل سفينة .أعطيت بعض األرصفة
ً
ً
ر
ر
.
األكب شيوعا يف
الثاث
النوع
الشعب
ثالث
رمح
ويسىم
مثلثيا
شكال
الحجرية
ي
ي
ى
 Skävesundهو التالل .وقد تم تغطية المقابر بالباب والحجر وتبدو وكأنها تالل
كببة.
القب يف الحقل من ثالثة صخور ر
صغبة .يتكون ر
ر
مرئية من كل من الطريق والماءSynligt från både väg och vatten
بحبة .Hjälmaren
تقع مدافن  Skävesundعىل قمة من الحىص مع إطاللة عىل ر
ربما أن المدافن هنا ليس مصادفة .من هنا  ،كان المدفن ً
مرئيا بوضوح لكل من أبحر
عب مياه  Hjälmarenوإىل أولئك الذين شقوا طريقهم عىل طول مسار الحىص.
ر
ُ
ً
غالبا ما كانت قمم الحىص تستخدم كطرق قبل  ،حيث كان من األسهل أن يأخذ
االنسان طريقه يف المناطق العالية الجافة.
العديد من نباتات المرج الجميلة Många vackra ängsväxter
الشماىل من مدافن  Skävesundاليوم بمثابة مرىع .أن األرض هنا
يستخدم الجزء
ي
ى
يبي ذلك الحياة النباتية والحيوانية الغنية .هناك العديد
ظلت مفتوحة لفبة طويلة ر
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من األشجار المختلفة هنا  ،بما يف ذلك أشجار  .Ek, alm, fågelbärمن ربي الزهور
يمكن ذكر ، brudbröd, rödkämpar, prästkrage och stor blåklocka
ر
األكب جفافا .gråfibbla, tjärblomster och kärringtand ،
وكذلك عىل األجزاء

االكتشافات األثرية حول Äverstaån
Äverstaån,
ى
الن تشهد عىل تاري خ
يف الحقول حول  ، Äverstaånتم اجراء الحفريات األثرية ي
ى
الن
اماتيك آلالف
در
ر
السني يف الوادي .من ربي أمور أخرى  ،وجد المرء السيوف ي
ي
ى
الن تم القائها يف هذا النهر الجاري.
تشهد عىل المعارك والتضحيات ي
Arkeologiska fynd runt

