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Herrevadsbro 

 
ق عليهم أسم   حيث قامت مجموعة من الرجال المهمين و الذين أطل,  جرت معرآة شهيرة عند هذا الجسر1251عام 

 Folkungar  بأشعال ثورة و تجييش أناس من الداخل و حتى من خارج السويد مثل المانيا و النروج و الدنمارك
.  الذي رد عليهم بقوة و اعدم الكثير من قادتهم Birger Jarl   و قابلوا 

أثارت عمليات األعدام انتباه و نفور آبير، ولكن بسبب وجود السالم في السويد لمدة ال تقل عن 25 سنة. تمكن من 
آثر أهمية من معظم المعارك في العصور األولذلك هذه المعرآة هي .  ما يريد من خالل تعزيز النظام الملكيفرض

. الوسطى  
 
 
 

Kolbäcks gästgivaregård 
  

آانت . للمواصالتمحطة هذا النزل آوآان . لطرق والنزل وتنظيمها  ل توسيعالقرن الخامس  عشر لم يكن هنااك   حتى
Kolbäck, Svedvi, Berg, Säby, Rytterne Munktorp مسؤولة عن الرجال والخيول والمزارعين في  

.  لنقل الناس إلى المحطة التالية لتكون جاهزة الخيول آل يوم من15-12 يتم أعداد و آان  
. أصبح اقل الخيل بواسطة افتتح خط السكك الحديدية والسفر 1875 في عام   

 
 

Västmanlands Läns Centrala Verkstadsskola i Kolbäck 
 

بدأت المدرسة آمدرسة التجارة التي يملكها مجلس المقاطعة. وتم تدريب الطالب على العمل مع النجارة والتدفئة     
المرآزية والتكنولوجيا الصحية. تم شراء المدرسة من قبل  آومون هالستاهامر عام 1971 و تم تسميتها  

 . Herrevadsskolan 
 
 

Kolbäcks Folkets Park 
 

ت من ئانقل المتنزه بعض الم 1933-1932عام . Säby في  Borgby skansالمتنزه القديم آان بالقرب من 
أما المقهى القديم فقد اعيد بناءه . Herrevads gård على ارض تم شرائها من  Kolbäckاألمتار  غربا الى 

 .ليكون منزال للحارس
 

Borgby skans 
 
 .. القديمEriksgatan  ويقع بالقرب من 1000 -400 يعود الى  

 . متر3-2 وارتفاع العرض مترا 10 مترا ، 150الجدار الداخلي هو 
 . مترا1،5- 0،5 والعرض م 6-3 مترا ، 250الجدار الخارجي هو 

 .Herrevadsbroمعسكره هنا في معرآة  آان  Birger Jarl يعتقد انو
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Borgbylokalen 
 

 حيث Borgbyآنيسة بدأوا بأستخدام  1885 في عام و. قاعة لعقد اجتماعاتهماتباع الكنيسة الميثوديه  لقد احتاج
 Bondeförbundetثم تم بيعه لحزب المزارعين . 1920جتماعات ومدرسة األحد لألطفال حتى االعقدوا 

 ).Centerpartietاآلن (السياسي 
 
 

Mölntorps småskola 
 

 من تم جلبهاقدمت األرض واألخشاب   Mölntorps Gård.  تم بناء مدرسة للصغار مع منزل للمعلم1889عام 
عندما .  سنة فقط عندما وصلت20 بعمر ، جيني اريكسون ،ى األوله المعلمتوآان. Utnäs Lötمبنى عسكري في 

 .بنت هي و اختيها منزال على الجانب المقابل من الطريقتقاعدت 
 
 

Skumpa 
 

و  . Mölntorpآذلك آان المعمل في , آان العالم آلة مصاب باألحباط, بعد الحرب العالمية األولى, اية العشريناتفي بد
و آان من بين تلك األعمال هو الحد من األنحدار في , قد قام الرجال العاطلون عن العمل بأعمال األغاثة و ترميم الطرق

Skumpa بأستخدام المعاول و العربات اليدوية. 
 
 

Lilla Säby 
 

 و قد 1800اغلب ابنيتها تعود الى .  حيث تعد من اهم المزارع في المنطقة2010هي جزء من مخطط الكومون لعام 
 .تمتلك المزرعة  هيئه قديمة جدا و قيمة ثقافية. احتفظت بشكلها األصلي

 
 

Säby gård 
 

 هناك معمل البان متخصص بصناعة نوع من  سنه آان60قبل . المبنى هناك توارثته العائلة ذاتها لسبعة أجيال
. mesost  األجبان المميزة المسماة  

 
Säby kyrka 

 
. دخلت سيبي ضمن مقاطعة آولبيك1951عام . 1300الكنيسة على األغلب بنيت حوالي   

. وهي جزء من آومون هالستاهامر1971منذ عام   
 

Säby hembygdsförening 
 

و بعض الرجال , و صاحب المبادرة هو القس أآسل ايريكسون. 1924يران  حز10هذه الجمعية تم انشاءها في 
و الذي اصبح فيما بعد مغني اوبرا , 1964-1904أحدهم آان المعلم الشاب سيت سفانهولم . المهمين في المنطقة

.1963-1956عالمي مشهور و مدير دار األوبرا في ستوآهولم   
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Dalstugan 
 

 و آان مسؤوال عن العناية 1887 و اصبح جنديا عام 1869ت دال المولود في و هي منزل للعسكري يوهان البر
.الطبيه  

 
Fattighuset Sjöhaga 

 
لكن ايضا ,  من الفقراء سكنوا فيه معظمهم من األرامل10و في وثائق المبنى نجد ان . 1820بيت الفقراء بني في 
.األطفال و الشباب  

 
Utnäs gård och löt 

 
  العسكري في الفترةللتدريبان و منحدرها العشبي آان ميد. 1288تعتبر من اقدم القرى في المنطقة و تم ذآرها سنة 

1780-1893 .  
 
 

Remontdepå 
 

.حيث البد ان تكون الخيل مدربة على الرآوب و القيادة.  بالخيول1885زودت الجيش منذ   
 

 Strömsholm 
 

.حارزهولم  اهمية آبيرة في توليد الخيول و بخاصة ذات الدم المنذ القرن الخامس عشر آان لستروم  
 

Strömsholms slott 
 

و قد بناه نيكوديموس تيسين بأمر من الملك و انتهى .  في عهد الملك غوستاف فاسا1556بني القصر الملكي عام 
نت ارملة غوستاف فاسا و اوالهم آا,  عام سكنته سلسلة من الملكات األرامل200و خالل . 1681العمل به عام 

. سنه60الشابة آاتارينا ستينبوك حيث سكنته لمدة   
 

Strömsholms kanal 
 

 Borgåsund  جنوب داالرنا حتىSmedjebacken حيث تمتد من   .  تعتبر ثاني اقدم قناة مائية في السويد  
و الفرق عن .  اعلى نقطةم عمقا من100 آم و 100القناة تتبع النظام المائي في نهر آولبك و هي تمتد الى 

في طريق العودة يحمل القارب الناس و البضائع . بنيت القناة من اجل نقل الحديد الى ستوآهولم. م50هالستاهامر هو 
.أليصالها الى السكان على طول القناة  

 
Mahognyvillan 

 
.1813وقد بني في ستوآهولم و تم نقله الى سترومزهولم عام . وهي نزل يقدم سرير و فطور  
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Borgåsund 
 

ان اول مكتب بريد في . هنا آان يتم تحميل الحديد القادم عبر القناة و اعادة شحنه.  تبدو آأنها قرية لصيد السمك
.1967 و اغلق عام 1703المنطقة افتتح هنا عام   

 
  

Strömsholms marketenteri 
 

 و قد آان معسكرا و 1850المبنى يعود الى . آينأقيم المقصف  اواخر الخمسينات في مبنى قديم بالقرب من ستالبا
في الطابق السفلي آانت هناك غرفة للفحص و العناية الطبية فضال عن صالون . سكنا للموظفين في مدرسة الخيالة

.للحالقة  
 

Stuteri 
 

.في ذلك الوقت حيث آانت الحروب قائمة.  ابتدأ تخصيب الخيول لتزويد الجيش الملكي بها 1621عام   
 

  
Hingstdepån 

 
 بعض ذآور  1956عام . لكن آان مايزال لديهم اسطبل للذآور,  عام اوقف تخصيب الخيول250اي بعد , 1871عام 

.       و تم غلق األسطبل في سترومزهولم Flyinge   الخيل تم نقلها الى 
  
 

 Arméns rid- och körskola 
 

وقد آان باألمكان رؤية والد الملك الحالي ,  سنه100 الى و قد استمرت.  اقام الجيش مدرسة للفروسيه1868عام 
.متواجدا هناك غالبا في سترومزهولم  

 
 

Ridskolan Strömsholm 
 

يقوم الناس باأللتحاق بهذه المدارس . اليوم يوجد هناك خمسة مبان لممارسة الفروسية و العديد من المالعب الخارجية
.بقينلتعلم الفروسية ليصبحوا مدربين او متسا  

 
Djursjukhuset 

 
اليوم جميع انواع .  بمبادرة من هانز غونر غابرييل فالبري1964أقيمت مستشفى الحيوانات و بخاصة الخيول عام 

. ساعة و تحتوي على امكانيات  للقيام بالعمليات الجراحية24تفتع . الحيوانات يعنى بها هناك  
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Westerqwarn 
 

تعمل على طحن الحبوب لمزارعي ,بالقرب من المصب المائي في مولن تورب, سنه 500بقيت هذه المطحنه ألآثر من 
عام . 1915آان يتم جلب أحجار المطحنة بواسطة قوة الدفع المائي عبر قناة من نهر آولبيك حتى عام .المنطقة
. 1986حنه عام قام مقاول للمشاريع في المنطقة سيكوارد اريكسون بشراء المط.  تم ايقاف العمل في المطحنة1974

.في الطابق الوسطي مازال يمكن رؤية الكثير من أجزاء المطحنه القديمة, اليوم تحولت المطحنه الى مطعم شهير  
 

  
Mölntorps fabriker / Intra 

 
 ابتدأ بأنتاج السكاآين و اليوم هم 1870عام .  حيث آان ينتج المسامير1500يرجع تاريخ معمل مولن تورب الى 

.اض غسل الصحون في المطابخينتجون أحو  
 
 
 
 
 

Mölntorps Gård 
 

األجنحة الملحقة و هي عبارة . 1860 حتى 1806و تم اعادة بناءه  في عام  , 1600بني قصر مولن تورب  حوالي
األسطبل و حضيرة األبقار و المخازن الكبيرة الموجودة اليوم . 1750عن مخازن آبيرة  منزل لأليجار تم بنائها عام 

.1820اما البيت الصيفي في المنتزه فقد بني في . 1800قد بنيت في آانت   
 

:لقراءة المزيد  
 
http://www.kolbacksbygden.se/ 
http://www.vallbynet.nu/ 
http://www.hembygd.se/index.asp?lev=6511 
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