ĐI THĂM STOCKHOLM, SWEDEN
Ngọc Hạnh
Tàu đi từ Oslo đến Stockholm mất 2 đêm, 1 ngày, bình minh ngày sau
du thuyền đến bến cảng. Hôm ấy mặt trời mọc lúc 5. giờ 10 sáng và lặn
vào 9g15 tối . Sau khi làm thủ tục giấy tờ, tiếng loa vang vang mời du
khách đến điểm tập trung để lên bờ .ngoạn cảnh. Có người mua vé đí
theo đoàn du lịch du thuyền, có người đi tự túc.
Stockholm thủ đô Sweden, một thành phố đẹp, trù phú, được gọi
Venice of the North, xây cất trên 14 đảo nhỏ (cù lao),có tất cà 65 cầu
nối liền các cù lao hay ao rạch với nhau. Trung tâm thành phố
(downtown) nhỏ nhưng ấm cúng. Nhìn quanh thấy các ngân hàng,
khách sạn, nhà hàng, đường phố nơi nào cũng gần dòng sông, rạch,
hay ao hồ nước xanh xanh. Những chiếc phà xinh xắn, những chiếc thuyền nhỏ sạch sẽ đậu dươí bến nước,
trước các nơi sang trọng, các cao ốc trong thành phố nhiều hơn là xe ở bãi đậu trên bờ. Nước Thụy điển đất
rộng người thưa, công viên nhiều, chiếm 1/3 diện tich. Những bồn hoa trong công viên cây lá cắt tỉa phằng
phiu, lá xanh tươi mát tăng thêm vẻ diễm lê, mỹ miều cho thành phố.
DÂN SỐ, NGÔN NGỮ, TIỀN TỆ:
Sweden co 8.9 triệu dân trên diện tích 170,000 dặm vuông. Bờ biển dài 4,700 dặm. Riêng Stockholm có 1.5
triệu dân cư, tính trung bình 20 người 1 dặm vuông, nổi tiếng là nơi thơ mộng, sạch sẽ với nhiều thuyền bé
nhỏ xinh xắn ở các sông hồ. Dân Thụy Điển có tiếng chu đáo, làm việc gì củng cẩn trọng, đến nơi đến chốn,
nhưng họ cũng được xem là dân tộc cởi mở, hiếu khách.
Tiếng Thụy Điẻn là ngôn ngữ chánh dùng giao dịch nhưng họ nói được tiếng Đức, tíếng Phần Lan, Na Uy vì
có số người nguồn gốc từ các dân tộc kể trên. Phần lớn người Thụy Điển nói tiếng Anh khá dù họ xem Anh
ngữ như một ngôn ngữ phụ.
Dân Thụy Điển dùng đồng Swedish Kronner để trao đổi, mua bán. Ngân hàng và văn phòng trao đổi tiền ngoại
quốc mở cửa mỗi ngày. Các hiệu buôn được khuyến khích nhận Mỹ kim, thẻ tín dung và traveler checks.
GIAO THÔNG:
Người Thụy Điển dùng xe bus, xe điện ngầm, xe lửa va thuyền để di chuyển. Mỗi gia đình thường có 1 xe nhỏ
và một thuyền. Đường đi ở Stockholm có 2 chiều ngược xuôi vô cùng sạch sẽ. Thị trấn đông đúc, phồn thịnh.
Họ đi bộ, đi thuyền nhiều hơn đi xe. Người dân hồng hào, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, và vui tươi. Xe lửa, xe bus
là phương tiện giao thông chính rất tiện lợi. Muốn xe Taxi có thể đưa tay gọi khi thấy xe chạy ngang qua hoặc
đến chờ ở trạm xe Taxis (Taxi stands) cách một quãng có một trạm. Stockholm có 250, 000 chiếc thuyền, tính
cả trong thành phố và ngoại ô.
KHÍ HẬU
Thụy Điển khi hậu tốt nhất vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Ban đêm lạnh dù vào mùa hè. Thỉnh thoảng có
mưa rào bất cứ lúc nào. Từ tháng 10 đến tháng 4, nhiệt độ từ 25 độ F đến 50 độ F. Từ tháng 5 đến tháng 9,
khí hậu ấm áp hơn, từ 50 độ F đến 75 độ F
NHÀ THỜ
Stockholm có nhiều nhà thờ, 85 cái tất cả. Nhiều nhất là Catholic
Churches, xong đến Orthodox và Lutheran Churches. Nhà thờ nào
cũng bề thế, to và chắc chắn, bên trong vòm trần cao, đèn sáng choang,
rạng rỡ. Hình ảnh, tượng Chúa và các thánh to hơn người thật, Nến,
hoa tươi ngào ngạt hương. Tín hữu, du khách ra vào đông đúc. Nhà
thờ Katarina trên vùng đồi cao rất đẹp, phải leo lên nhiều bậc thang mới
đến sân nhà thờ, xây từ năm 1680, bị cháy 1723, đuợc sửa sang lại và
mới trùng tu lần nữa vaò năm 1990, từng là nơi rữa tội, làm phép cưới
cho nhiều nhân vật tên tuổi Thụy điển. Nhà Thờ Storkyrkan xây từ thế
kỷ thứ 13, nơi làm lễ hôn phối cho hoàng gia, lễ rửa tội, tấn phong,
đăng quang cho các vì vua Thụy Điển. Nhà thờ mở cửa mỗi ngày từ 9
giờ sáng đế 6 giờ chiều. Ai muốn xem phải mua vé vào cửa.

TÒA THỊ SẢNH STOCKHOLM (City Hall – Stadshuset)
Tòa Thị Sảnh nằm trên đồi thành phố cũ (Old Town) trước mặt có hồ
nước, to như một lâu đài Ciy Hall có tháp khá cao màu đỏ nổi bật, từ xa
đã trông thấy. Kiến trúc City Hall, còn có tên Stadshuset, thật đặc biệt,
biểu tượng của Stockholm và nền kiên trúc hiện đại ở Âu Châu, xây cất
do kiến trúc sư Ragnar Ostberg, người Thụy Điển, hoàn thành năm
1923. Du khách đến Stockholm ít nhất cũng tìm đến, hay đi ngang qua
để chiêm ngưỡng bên ngoài tòa kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, nơi
phát giải thưởng cho các học giả, các nhà nghiên cứu văn học, nghệ
thuật, hòa bình cho nhân loại .
BLUE HALL
Bên trong City Hall gọi Phòng Xanh (Blue Hall) rất rộng, nơi khoản đãi các vi lãnh giải thuỏng Nobel mỗi năm,
gồm 700 chỗ ngồi. Hướng dẫn viên cho biết phòng này thực sự không hoàn toàn màu xanh. Lúc đầu nhà kiến
trúc tinh làm các bức tường màu xanh nhưng sau đó ông đỗi ý, lót gạch đỏ. Tuy thế mọi người đã quen với
tên cũ.
GOLDEN HALL
Phòng Vàng (Golden Hall ) có màu vàng nhẹ, sáng sủa. Khắp tường và
nền nhà của gian phòng rộng rãi này bao phủ bởi 19 triệu miếng gạch
nhỏ li ti (Mosaic tiles) để làm thành hình hoa văn, lá cành ở nền gạch và
tường nhà Theo tài liệu tàu Constellation, City Hall mở tiệc tiếp tân,
khiêu vũ khoản đãi 1300 khách .sau khi phát giải thưởng Nobel ở Blue
Hall va Golden Hall. Nơi này mở cửa mỗi ngày cho du khách viếng
thăm theo gian ấn định, mỗi giờ một nhóm, từ 10 giò sáng đến 3 giờ
chiều, người xem phải mua vé vào cửa.
VASA MUSEUM
Trưng bày tàu chiến (warship) 2 tầng bằng gỗ chắc chắn đời vua
Gustav 2 Adoph, bên trong chạm khắc, trang hoàng kỹ lưỡng với hàng
trăm hình tượng, bị chìm sâu dưới biển vào năm chiến tranh 1628, khi chống lại sự xâm lăng của người
Poland, được nhà khảo cổ người Thụy điển tìm thấy 1956 vớt lên, sửa sang tu bổ lại. Tàu chạm khắc công
phu, sơn nhiều màu sắc, nay chỉ còn nguyên màu gỗ. Trên 24.000 vật dụng vớt lện được chỉnh trang gồm các
bộ xương, quần áo, vật dụng, đồ dùng được trưng bày. Tàu chiến này dài 65 mét. Người Thụy điển rất hảnh
diện về chiếc tàu chắc chắn này. Du khách có thể ăn trưa bên ngoài viện bảo tàng, có ca sỉ và vũ công múa
hát, trinh diễn các điệu vũ trong khi du khách thưởng thức văn nghệ, ăn uống.
Sau đó chúng tôi cùng vào thi xã nhìn ngắm các cao ốc uy nghi tráng lệ, thấy Opera house, Grand Hotel (the
most elegant hotel), Royal Palace, các tòa Đại sứ của các nước MỸ, Anh, Hung Gia Lợi. Nơi nào cũng đồ sộ,
bề thế. Đường Tourist Street thật đông đảo khách bộ hành
ROYAL PALACE
Nơi dặc biệt thu hút du khách, hướng dẫn viên bảo đó là cung điện lớn nhất và có nhiều điểm đặc biệt khác
với các cung điện của vua chúa trên thế giới, Trong cung điện này có viện bảo tàng chứa cổ vật, kho bạc, kho
chứa binh khí,gồm 680 phòng tất cà. rang trí cung điện do nghệ sĩ nguòi Pháp đảm trách. Bàn tiệc hoàng gia
có 150 ghế, dài 44,5 mét.
Còn nhiều nới đáng xem nhưng chúng tôi phải trở về trước khi tàu rời bến vào 5 giờ chiều để đến Helsinki, thủ
đô Phần Lan (Finland ). Tuy mệt do đi bộ nhiều nhưng mọi nguòi hài lòng vì được xem tận mắt các nơi trước
kia chỉ được xem trên màn ảnh như chiếc tàu chiến hay City Hall, nơi hàng năm trao giải thưởng cho các nhà
bác học trên thế giới hay thành phố Stockholm, nơi thuyền, đò có thể còn nhiều hơn taxi trên bờ..
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