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و�ي واحدة من أ��� مدافن    Örebroبجانب جامعة Enbuskabackenتقع  

Närke  ة ظاهرة.  160القد�مة مع  مق��
 Utgrävningar 1890الحف��ات عام 

ة جدا�  Östra Markالق�� ع� األرجح ينت�ي ا� ق��ة  ة كب�ي المجاورة. ل�ن المق��
ة عائدة لع� الفا�كنغ ( بح� ) 550-1550ث �مكن استخدامها من عدة قرى. المق��

بعد الم�الد. تم تنق�ب بعض اال�وام والحفر ح�ث وجد أنها تحتوي ع� مقبورات 
ات الفروس�ة. المقابر تظهر أن الناس  ن قة. األموات دفنوا مع األسلحة وتجه�ي مح��

 األغن�اء وأصحاب النفوذ تم دفنهم هنا.  
 . منذ ألف سنة مضت    Campusمنطقة حول ال

خالل ع� الفا�كنغ والعصور الوس� كانت القرى تقع بالقرب من بعضها ح�ث 
ي Tybble   و   Almby ,Näsby ,Östra markكانت تقع هنا قرى  ِ ي تعين الي�

المزدحمة. ينت�ي ا� كل ق��ة حقل للزراعة ل�ن المنطقة المزروعة ألي المستوطنة 
ة. بجانب المزرعة أو الق��ة كان يوجد هضبة للطعام. هناك  من القرى لم تكن كب�ي

ي المزرعة. 
 دفن األباء وأعطوا الحما�ة لألح�اء الموجودين �ن

Almby   و   Tybbleصعب الفصل كانتا تقعا بالقرب من بعضهما لدرجة كان من ال
 بينهما. 

ي بدا�ة العصور الوس� و�عد ذلك  Almbyبالمنتصف بينهما تم بناء كن�سة 
�ن

اسم كامل األبرش�ة. بذلك حصلت المنطقة ع� وضع رفيع و�مرور  Almbyحصلت 
ي هنا. 

 الوقت امتل�ت العائالت النب�لة وذات الشأن الرفيع معظم األرا�ن
 En stormans begravningجنازة رجل مهم 

الصورة تدل ع� ك�ف�ة جنازة رجل مهم خالل الع� الحد�دي. ع� هضبة الطعام 
. �لبس الم�ت  قة للرجل المهم. سوف تكون جنازة مهيبة جدا� ن الجثة المح�� يتم تجه�ي
ن  أفضل المال�س و�دفن معه الس�ف و الدرع , القوس و السهام والرماح والسكني

الحصان وال�لب سوف يرافقانه ا�  والفأس, قل�ل من الطعام �حزم كغذاء وحي� 
ي جرة وتغ� بأ��� كومة ع� 

ق الجثة تجمع بقا�ا الموى� �ن الح�اة التال�ة. عندما تح��
ي سوف �حمل اسم  كامل هضبة الطعام. زوجة الرجل المهم تنتظر اآلبناء. اذا كان صي�

 أب�ه وما�عتقدە المرء أن ذلك سوف ينقل صفات األب ا� االبن. 
 Många Vackra ängväxterباتات الم�ج الجم�لة العد�د من ن



 
 
 
 
 

 

اليوم كأرض مرج�ة ح�ث تقص األعشاب  Enbuskabackenتر� مدافن 
ي نها�ة الص�ف كل سنة. تظهر الح�اة النبات�ة و الحيوان�ة الغن�ة أن 

والحشا�ش �ن
ن شجر البتوال  ة ط��لة من الزمن. ع� األرض بني ة ظلت مفتوحة لف�� ي المق��

األرض �ن
ي الص�ف العد�د من النباتات والع

د�د من شجر الصن��رالقد�مة سوف تجد �ن
,  , المفضلة

�
ي تزدهر هناك سوف تقطف و تحصد سن��ا �مكن القول أن النباتات الي�

 ,blåsuga, vårbrodd, knippfryle, gökärtع� سب�ل المثال, 
svartkämpar, blodnäva, natt och dag, ängsvädd, gullviva och 

ängsviol  . 
 


