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كروسينشارنسكا

(Krusenstiernska gården)



 هريمينا وفيليب فون كروسينشارنا

(Hermina och Philip von Krusenstierna)

 فيليب فون كروسينشارنا

(١٨٣٦-١٩٠٨)

 هريمينا فون كروسينشارنا

(١٨٢٧-١٩١٥)

لقد ُسميت مزرعة كروسينشارنسكا بهذا االسم نسبًة 

إىل الزوجني هريمينا وفيليب فون كروسينشارنا. عندما 

قامت هريمينا فون كروسينشارنا برشاء املزرعة بتاريخ ١ 

أيار عام ١٨٧٤ كانت حينها قد فقدت وأخواتها منزلهن. 

حيث قامت بلدية كاملار (Kalmar) بالرشاء القرسي 

للمزرعة التي قد َسَكنَّ بها منذ العقد ١٨٥٠. أرادت 

السلطات بناء حديقة مبكان املزرعة. وهذا ما قد حصل. 

بعد مرور عامني عىل انتقال الشقيقات تم بناء حديقة 

املدينة (Stadsparken) يف بستانهن القديم. ال زالت تقع 

الحديقة يف ذات املكان إىل يومنا الحايل، بني قرص كاملار 

(Kalmar slott) وكفارنهوملني (Kvarnholmen)، عىل 

بعد بضع مئات األمتار عن مزرعة كروسينشارنسكا.

لقد استلمت هريمينا مزرعًة جاهزًة. تظهر الخريطة التي 

تم رسمها قبل عامني من الرشاء بأن البستان كان لديه 

ذات املظهر التصميمي الذي هو عليه يف يومنا الحايل. 

لقد تم بناء جميع املنازل القدمية التي ال تزال موجودة 

يف قطعة األرض، ما عدا بنائني مستقلني.

لقد تزّوجت هريمينا من ابن عمها فيليب فون 

كروسينشارنا يف عام ١٨٧٧. يتبنّي يف الرسائل املحتفظ بها 

كيف كان انطباع هريمينا عن فيليب. لقد كتبت هريمينا 

يف رسالة أنها تزّوجته بسبب أنها ”... كانت تعطف عليه 

ألنه كان غريباً نوعاً ما وال أحد من إخوتها كانت تهتم 

به.” ووصفته يف رسالة أخرى أنه كان شخصاً لطيفاً 

وكرمياً، لكنه سهل الخداع. عندما تزّوجا كان عمر هريمينا 

٥٠ عاماً وفيليب ٤١ عاماً. مل ينجبا أطفاالً. من املفرتض 

أن هريمينا كانت أكرث األشخاص املجتهدين يف العائلة. 

هي من كانت لديها املسؤولية الرئيسية عىل االهتامم 

باملزرعة. لقد كان فيليب يعمل يف الجمعية الزراعية 

ملحافظة كاملار. 



هولدا نيديل 

(١٨٦٦-١٩٤٠)

 مزرعة كروسينشارنا يف حوايل بداية القرن العرشين. من اليسار هريمينا وأختها إيّبا ولينا نيديل وهولدا نيلسون

(Hulda Nilsson) وهولدا نيديل وأوسكار ليندكفيست. لقدا ساعدت هولدا نيلسون يف أعامل املزرعة. 

أقام حوايل العام ١٩٠٠ ستة أشخاص يف مزرعة 

كروسينشارنسكا. ما عاد هريمينا وفيليب فقد أقام 

هناك كل من أخت هريمينا إيبّا (Ebba) والخادمتان 

 ،(Lina och Hulda Nydell) لينا وهولدا نيديل

باإلضافة إىل األجري والجنائني أوسكار ليندكفيست 

(Oskar Lindquist). لقد أحب هريمينا وفيليب 

هولدا نيديل كثرياً. أتت إىل املزرعة عندما كام عمرها ٩ 

سنوات واعترباها كابنة أكرث من أنها موظفة. لقد أراد 

الزوجني تبّني هولدا ولكن قامت عائلة كروسينشارنا 

برفض ذلك.



مزرعة للجميع

هولدا سوياً مع صديقاتها حوايل العام ١٩٣٠. 

عىل الرغم من ذلك فقد ورثت هولدا كل تركة هريمينا بعد وفاتها يف عام ١٩١٥. لقد كان عمر هولدا ٤٩ عاماً 

عندما تّولت مسؤولية املزرعة التي عاشت فيها تقريباً كل حياتها. لقد استمرت يف االعتناء باملزرعة بذات الطريقة 

التي اعتادت عليها. رمبا كان عدم رغبتها بتغيري أي يشء كرد للجميل. رمبا اعتربت االعتناء باملزرعة مهمة حياتها 

يك تحافظ عىل كل يشء كام كان خالل زمن هريمينا وفيليب. ويك يتم الحفاظ عىل مزرعة كروسينشارنسكا دون 

أن يتم املساس بها وهبتها بعد وفاتها إىل بلدية كاملار ومتحف محافظة كاملار. لقد كانت أمنية هولدا كالتايل 

”... يجب أن يتم الحفاظ عىل كل يشء يف املزرعة كمعلم تذكاري لزمن قد مىض وأن يكون ذلك متاحاً للجميع.”

قام مدير متحف املحافظة ماّن هوفرين (Manne Hofrén) بدعم هولدا. لقد رأى أن كافة البساتني التي كانت 

مشابهة لها خارج مركز املدينة قد اختفت واحدة تلو األخرى. حتى أن مزرعة كروسينشارنسكا كانت مهددًة. منذ 

بداية القرن العرشين كانت هناك مخططات لتقسيم البستان إىل قطع أرايض من أجل بناء فلل. لكن وصية هولدا 

قّدمت الحامية املطلوبة إليقاف املخططات والحفاظ عليها. وتلّقت املزرعة حامية أقوى عندما أصبحت معلم 

تذكاري يف عام ١٩٨٥.



بستان لالنتفاع واالستمتاع

يحيط بكامل البستان سياجاً خشبياً مرتفعاً. رمبا يعتقد بعض الناس أنه من املحزن أن تكون الواحة الخرضاء 

الشاعرية غري مكشوفة عىل املدينة. لكن السياج هو أحد أهم أجزاء املزرعة وأكرثها إثارة لالهتامم من الناحية 

الثقافية والتاريخية. يتبع التصميم تقليداً قدمياً. تم إحاطة كافة البساتني الخاصة املامثلة التي كانت موجودة يف 

كاملار حتى بداية القرن العرشين بسياج أو أسوار. يساهم السياج أيضاً يف الشعور بأن املزرعة مكان محمي لزمن 

معني. تنىس الحارض من خالل مرورك عرب البوابة وتدخل يف أواخر القرن التاسع عرش.

كام ترى عىل الخريطة، فإن الجزء الرشقي من البستان مقّسم إىل مربعات واملنطقة الواقعة يف الجهة الغربية بها 

أشكال أكرث نعومة ومتعرجة. لقد استخدم الجزئني بطريقتني مختلفتني وعىل األرجح متت إضافتهام عىل مرحلتني 

مختلفتني، أوالً الجزء املدبب من ثم الجزء املتعرج.

لقد كانت املنطقة الواقعة إىل الرشق عبارة عن مزرعة منزلية حيث كانت تتم الزراعة فيها من أجل تلبية 

احتياجات املعيشة وأيضاً من أجل البيع. لقد كانت الزراعة مصدراً هاماً لدخل عائلة كروسينشارنسكا. تم 

بيع الخرضوات والفواكه والتوت والزهور يف الساحة الكبرية (Stortorget) يف كاملار من قبل الجنائني أوسكار 

ليندكفيست. كان يتم إرسال البضائع يف بعض األحيان إىل استوكهومل من أجل بيعها. لقد حّقق أوسكار ربحاً بالغاً 

من الفواكه.

الجزء الرشقي من البستان ُمصّورة من كوخ البستان. تلتقي املمرات ببعضها يف زوايا قامئة يف املزرعة املنزلية القدمية.



مل يكن يف زمن هريمينا وهولدا مروجاً عشبية يف الجزء الرشقي من البستان. لقد كان مظهر املساحات الواصلة بني 

املمرات تقريباً كام هو حال قطع األرايض الزراعية يف يومنا الحايل. يتبني يف آخر الصورة السياج الخشبي العايل الذي ميتد 

عىل كامل محيط البستان.

حتى منتصف القرن العرشين كانت جميع املساحات املستطيلة، والتي هي يف يومنا الحايل عبارة عن مروجاً 

عشبية، مزروعة بالكامل. وكام كانت املزرعة املنزلية يف ذاك الوقت أكرب مام هى عليها اآلن. تم زوال جزء من 

البستان عندما نقل شارع كونغسغاتان (Kungsgatan) يف عام ١٩٤٤. وكام أن املساحة التي تبلغ ٥٠٠ مرت مربع 

والتي كانت تستخدم لزراعة الهليون يف القرن التاسع عرش انتهى بها املطاف خارج السياج. متت زراعة النباتات 

التي تتطلّب قدراً كبرياً من العناية عىل سبيل املثال، الخرشوف وزهور القطف، بالقرب من منزل الجنائني. لقد 

تم وضع هنا أيضاً ٦٨ صندوق زجاجي للتنبيت خالل زمن هريمينا. وكان من خالل مساعدة الصناديق الزجاجية 

للتنبيت من املمكن زراعة النباتات كالخس والسبانخ والفجل يف أوائل الربيع. وتم زراعة املحاصيل سهلة الرعاية يف 

أماكن بعيدة عىل سبيل املثال، البطاطا.

كان كامل قسم مزرعة منزلية مشابهًة لقطعة األرض الزراعية املوجودة اليوم. يقوم األفراد منذ خمسينيات القرن 

املايض بتويل مهمة زراعة البستان ورعايته.

إن تقسيم مزرعة منزلية إىل زوايا قامئة هو منط قديم كان موجوداً يف السويد منذ القرن السابع عرش. لقد كان 

الشكل املخطط له هو أن تكون الزراعة عبارة عن صفوف من أشجار الفاكهة وشجريات التوت، متاماً كام هو الحال 

يف مزرعة كروسينشارنسكا. لقد ذُكر يف قامئة تعود إىل زمن فون كروسينشارنا أنه كان يوجد ٢٠ نوعاً من التفاح 

و١٥ نوعاً من اإلجاص و٧ أنواع من الخوخ. 



ينمو يف وقتنا الحايل أكرث من ١٢٠ شجرة فاكهة يف البستان. ومن بينها هناك العديد من أشجار التفاح القدمية من 

 األصناف املحلية القدمية مثل، تفاح (Stensbergsäpple) وتفاح (Ölands Kungsäpple) وتفاح 

(Kalmar Glasäpple). وكام أن ما يقارب عرش األشجار الفاكهة هي مستنسخ منها يف أرشيف بلدان الشامل 

األورويب، حيث إن الهدف من ذلك هو الحفاظ عىل النباتات املزروعة قدمياً التي كانت ستزول لوال ذلك. تم يف 

 اآلونة األخرية زراعة نباتات من القرن التاسع عرش مبا يف ذلك شجرة اإلجاص التي كانت تُسمى زنابق املاء 

(Vattlångor) يف منطقة كاملار.

بينام كان الجزء الرشقي عبارة عن بستان لالنتفاع، فقد كان الجزء الغريب عبارة عن بستان رومانيس ومكان 

لالسرتخاء واالستمتاع. لقد كان هذا التصميم شائعاً جداً خالل النصف الثان من القرن التاسع عرش وعادًة ما كان 

يُطلق عليه النمط األملان. إن املمرات املنحنية برفق تعطي طابع متغاير أثناء التجول عرب البستان. لقد تم وضع 

األشجار وشجريات الزينة والزهور من أجل تعزيز هذه املشاعر. إن الفارق الكبري عن يومنا الحايل هو أنه مل يكن 

ممكناً السري عىل العشب وإمنا فقط يف املمرات. وكام أن العشب مل يكن يقطع بذات الطريقة التي نحن معتادون 

عليها اليوم. لقد كان يتم قطعه بواسطة املحش كل بضعة أسابيع. لقد كانت املروج العشيبة تقريباً مثل صفوف 

الزهور. لذا إذا كنتم تعتقدون أن العشب يف البستان عال بشكل غري اعتيادي، فهذا ليس بسبب إهامل عامل 

البستان وإمنا ألنه تم إدارته بطريقة صحيحة تاريخياً. انتبه أيضاً بصورة خاصة عىل أرض املمرات. يتألف جزء كبري 

من املمرات يف البستان واملزرعة املنزلية من تربة مضغوطة. هكذا يجب أن تكون. مل يتم نسيان وضع الحىص. 

تُظهر األبحاث الدقيقة أن جميع املمرات منذ بدايتها كانت بهذا الشكل.

لقد التقطت هذه الصورة عندما كانت املساحة املربعة الكبرية يف منتصف املزرعة املنزلية ال تزال تستخدم للزراعة. 

يوجد هنا اآلن مرج عشبي ُيستخدم لزوار املقهى.







تعترب أشجار الجوز من بني جميع األشجار التي تنمو يف الجزء الغريب من البستان أنها من بني أكرث األشجار التي 

يتم االهتامم بها. يوجد ما مجموعه سبع أشجار جوز كبرية. مام تعطي سوياً مئتي لرت من الجوز. إن بيع الجوز هو 

فعالية محل تقدير حيث يتكرر ذلك يف كل خريف.

لقد كان من الشائع خالل أواخر القرن التاسع عرش أن تزين البساتني بأشياء رومانسية مثل األصداف والكرات 

الزجاجية الالمعة. هنا يوجد كليهام. يتم عرض نسخ من الكرات الزجاجية الفضية التي كانت موجودة يف املزرعة 

عىل طاوالت عرض يف كل صيف وكام توضع األصداف البيضاء الكبرية عىل طوال حواف ممرات الحىص.  

وقد تم إضافة بستان أعشاب إىل البستان والتي أقيم أمام املبنى الخارجي يف مثانينات القرن املايض. ميكن رؤية 

النجمة سداسية الرؤوس املوجودة يف شعار كروسينشارنسكا يف وسط بستان األعشاب.

إن الجزء الغريب للبستان هو مكان لالسرتخاء واالستمتاع. لقد كان التصميم ذات املمرات املنحنية برفق شائعاً للغاية يف 

أواخر القرن التاسع عرش. تنمو شجرتا جوز كبريتان أمام املبنى الرئييس.



كافة املباين ال تزال موجودة

قاعة االستقبال يف املبنى الرئييس عام ١٩١٠. يظهر عىل الجهة اليرسى بعض الخزف الهندي الرشقي الذي ورثته هريمينا 

عن جدها.

إن ما يجعل مزرعة كروسينشارنسكا مميزة للغاية هو أنه تم الحفاظ عىل كل من البستان واملبان القدمية. وكام 

تم الحفاظ عىل جميع األثاث واألدوات واألشياء األخرى. تم الحفاظ عىل املزرعة بأكملها، متاماً كام أرادت هولدا 

نيديل يف وصيتها. من السهل هنا تخيّل كيف قد بدت الزراعة الحرضية خالل نهاية القرن التاسع عرش. كان يوجد 

مباٍن لجميع الصناعات هنا، متاماً كام هو الحال يف املزارع الكبرية يف الريف، ولكن هنا عىل نطاق أصغر.

يقع املبنى الرئييس يف أقىص الغرب يف صف املبان عىل طول شارع ستورا دامغاتان (Stora Dammgatan). هناك 

كان يقيم كل من هريمينا وفيليب سوياً مع هولدا نيديل ولينا نيديل وإيبّا فون كروسينشارنا أخت هريمينا. يُبنّي 

منط املبنى أنه قد تم بناؤه حوايل عام ١٨٠٠. إن هذا املنزل اليوم هو عبارة عن متحف ويحتوي األثاث واألشياء 

التي كانت تعود إىل عائلة كروسينشارنا. يوجد الكثري من املوروثات من األجيال السابقة. ومثال عىل ذلك مجموعة 

الخزف الهندي الرشقي. لقد امتلكت العائلة هذا الخزف من خالل رحالت جد هريمينا العديدة إىل الصني يف 

القرن الثامن عرش. يوجد الكثري من الخزف يف قاعة االستقبال عىل يسار الردهة. كام أن قاعة االستقبال أيضاً مثرية 

لالهتامم ألنها الغرفة الوحيدة التس ورق جدرانها ما زالت موجودة. تم وضع ورق جدران جديدة عىل الطراز 

القديم أثناء الرتميم يف سبعينات القرن املايض.



يوجد يف املبنى الخارجي مساحات وأدوات لكل ما هو 

مطلوب لألعامل املنزلية. إن أقرب جزء إىل املبنى السكني 

هو مصنع الجعة، والذي يتوفر به فرناً كبرياً. تم هنا خبز 

الخبز وإنتاج الجعة وصناعة الزبدة وغسيل املالبس. 

لقد تم استخدام املراطبني واألوان الفخارية املوجودة 

يف مخزن مصنع الجعة من أجل صناعة سكاكر الفاكهة 

والعصري والتمليح.

عادًة ما تُسمى الغرفة املوجودة خلف الباب الخشبي 

الثان يف املبنى الخارجي بسكن األجري، وذلك ألنها تحتوي 

عىل مكانني نوم بسيطني األجراء اإلضافيني. كانت الغرفة 

تستخدم عىل سبيل املثال، لتخزين أغذية الحيوانات 

عندما ال يقيم أحد هناك.

أما ما بعد سكن األجري فكان يليه مخزن الحطب 

والحظرية. لقد كان تتسع الحظرية لخمس أبقار وحصان 

واحد. إن كافة املفروشات القدمية ال تزال موجودة، 

باإلضافة إىل الكثري من املجارف واملحاش وأمشاط األرايض 

واألدوات األخرى التي تستخدم يف الزراعة والبستنة. منذ 

أن تم توفق عن العمل مع النحل يف البستان، فقد تم 

تخزين خاليا النحل القدمية هنا أيضاً.

يوجد بجانب الحظرية املرحاض الذي كان يتسع لشخصني 

كبار وطفلني بذات الوقت. ميكن الوصول إىل قن الدجاج 

من خالل العبور داخل باب ضيق ُمغطى بألواح خشبية 

عىل ميني املرحاض. لقد كان يوجد يف قن الدجاج 

باإلضافة إىل الدجاج خنزير منزيل.

ينتهي املبنى الخارجي بجزء كان عبارة عن مخزن 

للحبوب ومستودع للعربات. أصبح اآلن بعد عملية 

الرتميم والتوسيع مقهى مزرعة كروسينشارنسكا.

لقد كان تتسع الحظرية لخمس أبقار وحصان واحد.

مباين مزرعة كروسينشارنسكا عىل امتداد شارع ستورا 

دامغاتان (Stora Dammgatan). إن منزل الجنائني 

هو األقرب يف الصورة.



إن الحظرية ومستودع العربات باإلضافة إىل قن الدجاج هي املبان الوحيدة يف املزرعة التي متت إضافتها خالل فرتة 

هريمينا بصفتها املالكة. رمبا قد بُني مصنع الجعة الذي يقع يف الطرف اآلخر من املبنى الخارجي بذات الوقت الذي 

بُني فيه املبنى الرئييس، أي حوايل عام ١٨٠٠. تم بناء األجزاء األخرى من املبنى الخارجي يف منتصف القرن التاسع 

عرش.

 يقع منزل الجنائني يف الزاوية الشاملية من قطعة األرض عند التقاطع بني شارع ستورا دامغاتان 

(Stora Dammgatan) وشارع كونغسغاتان (Kungsgatan). تم بناء املنزل يف حوايل عام ١٨٧٠. ال بد من أن 

كميات كبرية من مواد البناء قد أعيد استخدامها من مبنى مصنع الجعة املهّدم. يدل حصول الجنائني عىل منزل 

خاص به عىل أنه كان له دور مهم يف املزرعة. يُستخدم منزل الجنائني يف الوقت الراهن كمكتب ملوظفي مزرعة 

كروسينشارنسكا.

يوجد يف املبنى الخارجي مصنع الجعة وسكن األجراء ومخزن الحطب والحظرية واملرحاض وقن الدجاج. 

أما مخزن الحبوب ومستودع العربات اللذان يقعان يف آخر املبنى قد تم تحويلهام الحقاً إىل مقهى.



قد يعود جزء البرئ املخفي تحت األرض إىل العصور الوسطى. ُبني املبنى العلوي ذو األعمدة الخارجية والسقف عىل 

شكل هرم من املحتمل قبل رشاء هريمينا للمزرعة بفرتة قصرية.

قد يعود البرئ املوجود يف البستان إىل العصور الوسطى. لقد كان جزء كبري من مزرعة كروسينسترينا يقع داخل 

املنطقة القريبة من قلعة كاملار املحمية بأسوار املدينة العالية. تم هدم هذه األسوار عندما تم نقل مركز مدينة 

كاملار إىل كفارنهوملني (Kvarnholmen) بعد منتصف القرن السابع عرش. عىل األرجح قد تم بناء الهيكل العلوي 

الخشبي الحايل للبرئ قبل انتقال هريمينا إىل هنا.



إن املبنى الوحيد من املبان القدمية للمزرعة والذي ليس لديه أية استخدام فعيل هو كوخ البستان. وكان يستخدم 

للحياة الرتفيهية الريفية يف القرن التاسع عرش كام هو الحال بالنسبة إىل الجزء الغريب من البستان. يدل متوضع 

كوخ البستان يف الجزء الرشقي من البستان، حيث إنه الجزء األكرث عملية من املزرعة، عىل أنه قد تم بناؤه قبل 

إنشاء الجزء الغريب الرومانيس. يشري شكل واملواد التي بُني كوخ البستان منها والذي يبدو عىل أنه معبد صغري 

بجدران من األلواح الخشبية امللساء إىل أنه قد بُني حوايل عام ١٨٠٠. لكنه لو كان بالفعل قدمياً لهذا الحد فهو 

باألصل من بستان آخر يف كاملار.

 تُظهر الخرائط وغريها من الوثائق األرشيفية القدمية أن الكوخ قد تم وضعه عىل مقامه الحايل حوايل عام ١٨٤٠. 

وقد تم وصل الكوخ مع البستان بواسطة صفوف الزهور عىل جانبي املمر الطويل املستقيم املؤدي إىل الكوخ. 

تفتح أبواب املرايا الجميلة يف الصيف.

 أهالً وسهالً بك!

يوجد الكوخ يف البستان منذ حوايل عام ١٨٤٠. تفتح األبواب يف الصيف للزوار.



منذ وفاة هولدا يف عام ١٩٤٠ تتم إدارة مزرعة كروسينشارنا من قبل مؤسسة مؤلفة من ممثلني من 

البلدية ومتحف املحافظة. تتحّمل البلدية مسؤولية األرض واملبان. بينام يهتم متحف املحافظة باألثاث 

واملوجودات، أي كل األشياء املنقولة. تحصل املؤسسة عىل معونة لجزء من الرعاية من قبل مجلس 

إدارة املحافظة مبوجب أنها معلم تذكاري. 

ميكنك إيجاد املعلومات املتعلقة بأوقات الزيارة والفعاليات والحجوزات والجوالت رفقة املرشد 

www.kalmar.se/krusenstiernska :السياحي مع املزيد عرب املوقع التايل
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