
סטוקהולם, בירת שוודיה, ממוקמת על 14 איים במקום 
שבו הים הבלטי פוגש את האגם השוודי מלארן 

)Mälaren(. היא עיר ירוקה מאוד, מלאה בפארקים, 
חופים וחלקות יער עירוניות, וכמו בירות אירופאיות 

אחרות יש בה שלל אתרים היסטוריים, מוזיאונים ואתרי 
בילוי. אך יש בה גם משהו שונה. קצת מתחת לפני 

השטח ניתן למצוא בה מרכיבים פוליטיים, חברתיים 
ותרבותיים שלא תמצאו כמעט באף מקום אחר. 

בניין | לא רק עירייה
אחד הבניינים המעניינים בסטוקהולם הוא בית 

העירייה )Stadshuset(. בניין הלבנים שבקצה האי 

קונגסהולמן )Kungsholmen( משמש זה 92 שנה 
כבניין עיריית סטוקהולם אך גם כמשכן לאירועים, 

טקסים וקבלות פנים, שהמפורסם בהם הוא נשף פרסי 
הנובל המתקיים בכל שנה ב־10 בדצמבר. בבניין 

אפשר לסייר בין יצירות אמנות מרשימות ומוצגים 
היסטוריים חשובים הקשורים להיסטוריה של העיר, 

כדוגמת "האולם הכחול", "אולם הזהב" והחדר 
הסגלגל, שבו מתקיימות בכל שבת עשרות חתונות 
אזרחיות, שכל אחת אורכת מקסימום חמש דקות. 

אחד האולמות המרשימים בבניין הוא אולם מועצת 
העיר, שבו מתכנסת הרשות המחוקקת העירונית. 

מעבר לעיצוב, המושפע מההיסטוריה השוודית מימי 
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בית עיריית סטוקהולם. משמש גם כמשכן לאירועים, 
טקסים וקבלות-פנים צילום שאטרסטוק

סטוקהולם, בירת שוודיה, היא עיר מיוחדת במינה, הבנויה על 14 איים המחוברים 
ביניהם במערכת של גשרים ומנהרות. מלבד היותה בירה אירופאית נעימה, יש בה גם 

משהו שונה שלא תמצאו כמעט באף מקום אחר / דיויד סטברו

אף מילה על איקאה



הוויקינגים ועד המאה העשרים, אפשר לערוך 
כאן הכרות ראשונית עם השיטה הפוליטית 

המוניציפאלית של שוודיה, הכוללת מרכיבים 
ייחודיים למודל החברתי הנורדי. אלה כוללים, 

לדוגמא, חופשת לידה לגברים ונשים של
480 יום, שוק דיור ציבורי רחב ואיכותי, 

מערכת חינוך אוניברסלית במחיר אפסי מגן 
הילדים ועד לאוניברסיטה, ואחוז גבוה של 

עובדים המאוגדים באיגודים מקצועיים. בבית 
העירייה ניתן לבקר רק עם מדריך מוסמך, או 

במסגרת אחד הסיורים המאורגנים באנגלית 
המתקיימים כמה פעמים ביום, בהתאם לעונה.

כנסייה | הכי ליברלית
העיר העתיקה של סטוקהולם היא בת כ־800 שנה. 
היא איננה גדולה, וסיור בין כיכרותיה וסמטאותיה 

הוא טיול בהיסטוריה של שוודיה מראשית ימי 
הביניים ועד ימינו. מבין האתרים והמוזיאונים 

שאפשר למצוא בעיר העתיקה מומלץ במיוחד להיכנס 
לקתדרלה של סטוקהולם )Storkyrkan(, הנמצאת 

ממש במרכז העיר העתיקה. למרות שארמון המלוכה 
הסמוך זוכה למבקרים רבים יותר, יש סיבות טובות 

שלא לוותר על הקתדרלה - ראשית, היא ככל הנראה 
הבניין העתיק ביותר בסטוקהולם שעדיין עומד, מלבד 
זאת היא כוללת שתי יצירות אמנות היסטוריות: פסל 

עץ של סנט ג'ורג' והדרקון מסוף המאה ה־15, ותמונה 
מתחילת המאה ה־17, שהיא התמונה העתיקה ביותר 
של סטוקהולם. מעבר להיסטוריה, מעניין לא פחות 
לגלות את ההווה של הקתדרלה: היא משמשת עד 

היום כמרכז חשוב של הכנסייה השוודית המודרנית, 
שהיא ייחודית מסוגה. למרות שהיא ממסד דתי בן 

כ־500 שנה, שחברים בו מיליוני בני אדם, היא אולי 
הכנסייה הליברלית והמודרנית ביותר בעולם. נשים 

משמשות בה בתפקידי כמורה, יש בה תהליכי קבלת 
החלטות דמוקרטיים ובחירות כל ארבע שנים. ולא 

רק שהיא לא מגנה הומוסקסואלים, היא אף מקיימת 
נישואים חד מיניים בכנסיותיה.  

אומנות | גן פסלים מונומנטלי
בסטוקהולם יש לא מעט גלריות ומוזיאונים של 

אמנות, אבל גן הפסלים של הפסל השוודי קארל 
מילס )Millesgården( ייחודי, ושווה ביקור מיוחד 

גם אם הוא מרוחק מעט ממרכז העיר. קארל מילס 
היה הפסל השוודי המוביל במחצית הראשונה של 
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אירועים מיוחדים

מי שיגיע לסטוקהולם בסוף השבוע האחרון של 
יוני יזכה ליהנות מחג אמצע הקיץ. בחג זה אפשר 

להצטרף לשוודים באחד מהפארקים הרבים ברחבי 
העיר, לרקוד סביב עמוד המייפול המקושט, לשיר, 

לשתות, לאכול ולחגוג את ימי הקיץ הארוכים, 
בהם השמש זורחת בסביבות שלוש וחצי בבוקר 

ושוקעת אחרי עשר בלילה.
שעות האור המרובות ומזג האוויר הנוח בחודשי 
הקיץ מאפשרים לקיים פסטיבלים רבים ברחבי 

 popaganda העיר, ביניהם: פסטיבלי מוזיקה, כמו
ו–Stockholm Music & Arts Festival, המתקיימים 

ביולי ובאוגוסט; פסטיבל האוכל המתקיים מדי 
קיץ בפארק Kungsträdgården; פסטיבל תרבות 
המתקיים באוגוסט ברחבי העיר, ואירועי שבוע 

הגאווה המתקיימים ביולי.

אחד הפסלים 
הניצבים מחוץ 
 לבית העירייה 

צילום 
שאטרסטוק
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 מבלים במרכז תרבות צעיר ועכשווי 
השוכן בבניין מהמאה ה-19 

  Six d.o.g.s צילום

המאה העשרים. הוא ידוע בכך שהשתמש במוטיבים 
מיתולוגיים עתיקים, בגישות ובטכניקות מודרניות, 
ופסליו מעטרים עדיין רחובות רבים בשוודיה ואף 

מחוצה לה. המוזיאון המוקדש ליצירתו באי לידינגו 
)Lidingö( אינו מוזיאון רגיל. הוא כולל, בנוסף לגן 

הפסלים המונומנטלי המשקיף על אחד ממפרצי הים 
הבלטי, גם תערוכות אמנות מתחלפות, אוסף עתיקות 

ואת ביתם וגינתם של בני הזוג מילס, המהווה מעין 
יצירת אמנות בפני עצמה. בני הזוג מילס חיו ונקברו 

כאן. המקום הוא במרחק כחצי שעה נסיעה ממרכז 
העיר באמצעות תחבורה ציבורית. 

בילויים | דרינק קפוא
כמטרופולין אירופי מודרני ומלא חיים לא חסרים 

בסטוקהולם פאבים, בארים ומועדונים. באי 
סודרמאלם )Södermalm( אפשר למצוא פאבים רבים 
בעלי היסטוריה מעניינת, מראה ייחודי ואווירה טובה, 
חלקם מארחים מופעים של ז'אנרים מוזיקליים שונים. 
מרבית מועדוני הלילה הנחשבים בעיר נמצאים באזור 

אוסטרמאלם )Östermalm(, שהוא גם אזור הקניות 
היוקרתי ומקום משכנם של עשירי סטוקהולם כבר 

 )Centralen( מהמאה ה־19. באזור התחנה המרכזית
יש כמה מקומות בילוי שתיירים רבים לא ירצו 

לפספס, אחד מהם הוא ה־Ice Bar, העשוי כולו 
מקרח: הקירות, השולחנות, הכיסאות והכוסות. בבאר, 

הצמוד ל־Nordic C Hotel, שוררת טמפרטורה 
קבועה של מינוס שבע מעלות, בכניסה מקבלים מעיל 

וכפפות, והשהות בפנים מוגבלת ל־45 דקות. 

מוזיאון | מסע אל גיבורי הילדים 
ילדים ישראליים, כמו ילדי העולם כולו, מכירים 

את בילבי, הגיבורה המרדנית והיצירתית של ספרי 
הילדים השוודיים, שתורגמו לעשרות שפות מאז יצאו 

לאור לראשונה בשנות הארבעים. שמה המקורי של 
 )Pippi Långstrump( בילבי בשוודית הוא ִפּיִפּי
ואסטריד לינדגרן )Astrid Lindgren(, הסופרת 

שיצרה אותה, הייתה מנשות הרוח החשובות 
והמשפיעות בשוודיה של המאה העשרים. 

מוזיאון יוניבקן )Junibacken( שבאי 
יורגורדן )Djurgården( הוא מוזיאון 

ילדים המבוסס כולו על סיפוריה 
של לינדגרן, שניתן למצוא בהם 
לא רק הרפתקאות לילדים אלא 
גם חלון אל הרוח השוודית של 

תקופתה. "אני לא אוהבת חלוקה 
של בני אדם לאומות ולגזעים 
ואפליה בין לבנים ושחורים, 

ארים ויהודים, תורכים ושוודים, 
גברים ונשים", כתבה לינדגרן 

בביוגרפיה על הוריה, "מעולם לא 
הייתי פטריוטית גדולה. כולנו בני אדם". 

ביוניבקן ימצאו הילדים מסע ברכבת אל תוך 

פסלו של המלחין השבדי האהוב אוורט 
טאובה בעיר העתיקה צילום שאטרסטוק

גן הפסלים של הפסל השוודי קארל מילס צילום שאטרסטוק
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עולמם של גיבורי ספריה של לינדגרן, כמו גם 
שחזור של העולמות שהיא יצרה עבור גיבוריה, בהם 
יכולים ילדים לשחק. עד ינואר 2017 מוצג ביוניבקן 

גם עולמם של המומינים, גיבורי ספרי הילדים של 
הסופרת הפינית־שוודית, טובה יאנסן. 

אוכל | שוודי מסורתי
התפריט השוודי המסורתי כולל בין השאר דגים, תפוחי 

אדמה, כדורי בשר, כריכים פתוחים ופירות יער. מי 
שמטייל בעיר העתיקה ומעוניין לעשות הכרות עם 

המטבח השוודי המסורתי יוכל לעשות זאת במסעדת 
Kaffegillet, המשלבת מיקום מעולה, ממש מול 

הקתדרלה הגדולה, עם מנות מסורתיות מוקפדות. 
מומלץ לרדת לקומה התחתונה של המסעדה, המעוצבת 
כמרתף ימי בייניימי אפלולי ומלא אווירה. מי שמעדיף 

להימנע מאכילת בשר ובו בזמן רוצה ליהנות מאחד 
הנופים היפים ביותר שיש לסטוקהולם להציע, מוזמן 

לגשת למסעדה הטבעונית Hermans )אינטרנט: 
www.hermans.se(, הממוקמת על הצוק של האי 

סודרמאלם )Södermalm(. במסעדה מוגש בופה 
טבעוני עשיר, איכותי ומגוון, בליווי תוספות רבות כמו 

בירה מתוצרת עצמית, קינוחים, ולחם שנאפה במקום.

שכונה | טרנדית בוהמיינית
האי סודרמאלם )Södermalm( הוא הגדול מבין 

האיים המרכיבים את סטוקהולם. הוא היה מאוכלס 
בעבר בעיקר באנשי מעמד הפועלים העירוני, והיה 
מזוהה במשך שנים רבות עם צפיפות, עוני ולכלוך. 
כל זה השתנה בחצי השני של המאה העשרים. האי, 

שנחשב לשוליים המוזנחים של סטוקהולם, הפך 
לאזור הבוהמייני והאופנתי שלה. מבין שכונות האי, 

המזוהה ביותר עם התרבות האלטרנטיבית של שוודיה 
נמצאת באזור המכונה סופו )SoFo(, דרומית ל־

Folkungagatan. כאן אפשר למצוא מרכזי בילוי 

הקתדרלה של סטוקהולם וארמון המלוכה הסמוך צילום שאטרסטוק
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בעלי אג'נדה פוליטית, חנויות וינטג' ויד־שנייה, 
גלריות, תיאטראות ומסעדות, ביניהן אפילו שתי 

www. :החדשה )אינטרנט FLFL :מסעדות ישראליות
flfl.se(, המשלבת "מטבח לבנטיני" עם באר בעיצוב 

עדכני באזור ניטורייט )Nytorget(; ורגב חומוס  
 .Ringvägen אספרסו באר, הוותיק והטרנדי, ברחוב

האי סודרמאלם הוא גם ביתה של ליסבת סלאנדר, 
הגיבורה הבדיונית של סדרת ספרי המילניום של 
הסופר והעיתונאי השוודי, סטיג לארסן, שרבות 

מעלילותיו מתרחשות באי. 

טבע עירוני | ה-מקום לשעות הפנאי
האי יורגורדן )Djurgården( ידוע בעיקר כביתם של 
כמה מהמוזיאונים החשובים בסקנדינביה. כאן נמצא, 

www.vasamuseet. :למשל, מוזיאון וואזה )אינטרנט
se(, המציג אניית מלחמה שוודית שטבעה ב־1628, 

הועלתה מקרקעית הים 333 שנה מאוחר יותר במבצע 
הנדסי יחיד מסוגם בעולם, ועברה תהליך שחזור 

מיוחד. גם המוזיאון הפתוח הוותיק בעולם, סקנסן 
www. :(, והמוזיאון הנורדי )אינטרנטSkansen(

nordiskamuseet.se( ממוקמים באי. שניהם 
מציגים את אורח החיים השוודי כפי שהיה בעבר, על 
מסורותיו, חיי היומיום ואפילו בעלי החיים, החקלאות 
ובעלי המלאכה שלו. אך בנוסף למוזיאונים, יורגורדן 
מציע גם מסלולי טיול ברגל או בסירה, למי שמעוניין 

בטבע עירוני טיפוסי של סטוקהולם. זהו אחד האזורים 
שתושבי המקום נוהגים לבלות בהם את סופי השבוע 
ואת הזמן הפנוי שלהם. כאן, בין המדשאות הרחבות, 

חלקות היער וחופי האגם, הם מטיילים, מקיימים 
פעילויות ספורטיביות ועורכים פיקניקים. בקיץ 

מתקיימים כאן גם אירועים מיוחדים כמו קונצרטים, 
תערוכות חגיגיות והצגות תיאטרון.

מוזיקה | אי אפשר בלי אבבא 
ארבעת חברי להקת אבבא )ABBA( הם מהשוודים 

המפורסמים ביותר בכל הזמנים. ב־2013 נפתח באי 
יורגורדן מוזיאון אבבא )Abba Museet, אינטרנט: 
www.abbathemuseum.com(, המוקדש ללהקה 

והמספר את סיפורה באמצעות מוצגים נדירים, 
שחזורים של אתרים המזוהים עם הלהקה ואמצעים 

טכנולוגיים ואינטראקטיביים שונים. כך מוזמנים 
המבקרים במוזיאון לצפות באולפן ההקלטות 

המיתולוגי של הלהקה, לענות על שאלות הקשורות 
אליה ואפילו להופיע על במה אחת עם חברי אבבא, 

המופיעים כהולוגרמה. למרות חשיבותה הרבה 
של להקת אבבא, המוזיקה השוודית תרמה רבות 

לעולם המוזיקה הפופולארית גם אחרי פירוק 
הלהקה בתחילת שנות השמונים. מוזיאון אבבא 

 Swedishהוא חלק מקומפלקס שכולל גם את ה־
Hall of Fame, ומי שיעיף מבט גם בתערוכות 

שלא מוקדשות לאבבא יוכל למצוא הצלחות 
 )Roxette( שוודיות בינלאומית נוספות, מרוקסט

עיר | סטוקהולם

המוזיאון הפתוח סקנסן. מציג את אורח החיים השוודי כפי שהיה בעבר צילום שאטרסטוק

בובת שעווה של ביורן 
אולבאוס, מחברי להקת 
אבבא צילום אימג' בנק
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התמצאות ותחבורה

כעיר הבנויה על איים רבים, התחבורה 
בסטוקהולם מתנהלת דרך גשרים ומנהרות. 

מערכת התחבורה הציבורית שלה נוחה ומהירה, 
והיא כוללת אוטובוסים, רכבת תחתית, חשמליות 
ומעבורות. מומלץ לרכוש כרטיס של 24 שעות, 72 
שעות או שבוע, בהתאם לאורך הביקור. כרטיסים 
אלה כוללים את כל אמצעי התחבורה הציבורית, 

שמהווה את הדרך הבטוחה והיעילה ביותר 
sl.se/en/ .להתנהל בעיר

רוב הטיסות הבינלאומיות נוחתות בשדה התעופה 
ארלנדה, הממוקם כ–40 קילומטר צפונית 

 Arlanda Express לסטוקהולם. הרכבת המהירה
עושה את המרחק בעשרים דקות בלבד, אם כי 

היא יקרה למדי, ואיננה חלק ממערכת התחבורה 
הציבורית של העיר. אופציה זולה יותר, שגם היא 

אינה חלק מהתחבורה הציבורית, הם האוטובוסים 
 ,Air Shuttle או Flygbussarna הישירים של

העושים את המרחק בקצת פחות משעה.
למגיעים באנייה מומלץ מאוד לבדוק מראש היכן 

היא עוגנת. יש נמלים רבים בסטוקהולם, החל 
מ–Stadsgården הממוקם במרכז העיר, מרחק 

 Frihamnen הליכה מן העיר העתיקה, דרך הנמלים
ו–Värtahamnen, הממוקמים במרחק נסיעה קצרה 

מהמרכז, ועד Nynäshamn הממוקם כשישים 
קילומטר דרומית לעיר.

מוזיאון הילדים יוניבקן. מבוסס כולו על סיפוריה של אסטריד לינדגרן צילום שאטרסטוק
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דיוויד סטברו - מורה 
ומדריך סיורים בסטוקהולם 
המתגורר בשוודיה ובישראל 

עיר | סטוקהולם

 )Cardigans( של האייטיז, דרך אירופה והקרדיגנז
של הניינטיז ועד אביצ'י )Avicii( וסווידיש האוס 
מאפיה )Swedish House Mafia( של היום. מי 

שרוצים לנצל עד תום את הביקור בסטוקהולם, 
כדי לקבל מנה גדושה של הרביעייה השוודית 

הקלאסית, יכולים החל מינואר השנה לבקר ב"מאמא 
מיה – המסיבה". אחרי המחזמר והסרט שוברי 

הקופות, חברי הלהקה, שמבטיחים שלא יתאחדו 
לעולם, ממשיכים לגלגל את העסק המרוויח, 

המבוסס על אותם השירים הישנים, באמצעות מיזם 
www. :חדש. "מאמא מיה - המסיבה" )אינטרנט

mammamiatheparty.com( היא אירוע מוזיקלי־
תיאטרלי, המתרחש מדי ערב במסעדה הממוקמת 

בלונה פארק של סטוקהולם, בסמוך למוזיאון 
המוקדש ללהקה. תוך כדי הארוחה מופיעים 

שחקנים, זמרים ומלצרים, ויוצרים, בעזרת שירי 
הלהקה והשתתפות הקהל, מסיבה תיאטרלית חד־

פעמית שבה אין, על פי המארגנים, אף ערב שדומה 
לקודמו. 

מחוץ לעיר | בוחרים אי
מי שמגיע לסטוקהולם ליותר מיום או יומיים, 

ומעוניין לשלב בביקורו גם אתר מחוץ לעיר, יכול 
לבחור בין כמה אתרים מעניינים. הארכיפלג )קבוצת 

האיים( של סטוקהולם כולל יותר מ־24,000 איים, 

המפוזרים על פני אזור של כשישים קילומטר מחוץ 
למרכז סטוקהולם. ניתן לשייט בין האיים באחת 

מסירות ה־Sightseeing היוצאות ממרכז העיר, או 
לבחור אי אחד ולטייל בו במשך היום. ברבים מן 

האיים ניתן למצוא חופי רחצה, מוזיאונים, אכסניות 
נוער ומסלולי טיולים מסודרים. אחד האיים הכוללים 

 ,)Vaxholm( את כל אלה הוא האי ווקסהולם
המכונה "בירת הארכיפלג". בנוסף, ניתן למצוא בו 
גם אתרים היסטוריים, גלריות ומוסדות קולינריים 

ידועים, כמו מסעדת Waxholm's Hotell )אינטרנט: 
 Vaxholms  ובית הקפה )waxholmshotell.se

Hembygdsgårds Café. אפשר להגיע לאי באמצעות 
מעבורת ממרכז סטוקהולם, או באמצעות אוטובוס 
ציבורי רגיל )האי מחובר בגשר ליבשה(. אפשרות 

נוספת לטיול מחוץ לעיר היא העיר בת אלף השנים 
סיגטונה )Sigtuna(, שהייתה העיר המרכזית בשוודיה 

זמן רב לפני היווסדה של סטוקהולם. כיום היא עיר 
קטנה וציורית לחוף האגם, המתאימה לטיול שקט 

ונעים. המתעניינים בהיסטוריה יוכלו למצוא בה 
כנסיות היסטוריות, מבצרים עתיקים ואבנים רוניות 

מימי הוויקינגים. מי שמתעניין בפעילות ספורטיבית 
יוכל למצוא בעיר מקומות להשכרת אופניים וסירות 

קאנו, חופי רחצה ומסלולי גולף. אפשר להגיע 
לסיגטונה בתחבורה ציבורית ממרכז סטוקהולם 

בכשעה ורבע. 

פסל העץ של סנט ג'ורג' והדרקון מסוף המאה ה־15 בקתדרלה של סטוקהולם צילום שאטרסטוק
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