
Augustorakonto el Stokholmo - 2012 

 

Ankoraǔ restas la varmetaj ventoj dumtage kaj vespere milda temperaturo ĉirkaǔas min. 

Kiel ofte mi ĝojas ke mi loĝas ĝuste en tiu ĉi loko, meze inter arbaro kaj ĉefurbo kun multaj 

travivaĵoj. Ĉirkaǔ la tuto estas akvo, estas lagoj, estas maro kun ondoj. Duonhora promenado 

piede kaj vi atingas arbaran lagon kiel okulo brilanta per la sunradioj. Trikilometra 

promenado gvidas vin al vilaĝo ĉirkaǔita de granda praarbaro. Duonhoro per buso portos vin 

al Stockholm, kie vi povas vidi malnovajn kaj novajn domojn. Rigadu supren laǔ la muroj kaj 

vidu la ornamaĵojn. Vidu la diversajn kolorojn, flava, ruĝeta, verdeta, bruneta. Trovu vian 

vojon inter la mallarĝaj stratetoj en la Malnova Urbo, la komenco kaj koro de la urbo, kiu 

kreskas ĝis dumilionoj da enloĝantoj.  

 

Apude estas Riddarholmen, kie dum la 13-a jarcento la monaĥoj ekloĝis kaj helpis al la homoj 

sin kuraci kaj kreskigi porsanajn plantojn. Ili konstruis sian monaĥejon kie antaǔe la bestoj sin 

nutris. En la 16-a jarcento la monaĥoj estis forpuŝitaj ĉar la reĝo decidis ke la lando estu 

protestanta, do for ĉiuj monaĥoj. En la 17-a jarcento kiam la urbo kaj la regno kreskis oni 

konstruis grandajn domojn kaj kastelojn sur la ne tre granda insulo. Tie mi promenas inter la 

belaj domoj sur la granda placo de Birger Jarl.  

 

Baldaǔ mi atingas la randon de la klifo kaj malfermiĝas antaǔ miaj okuloj granda akvosurfaco 

de Lago Mälaren. Blankaj boatoj glitas sur la sunoplena surfaco. Fonde Essingeponto fermas 

la bildon. En kafejo sub tilioj vi povas longe sidi kaj ĝui la naturon kaj trinki vian bieron. Paro 

de apuda tablo foriras neforpreninte la tasojn kaj pecon da bulko. Tuj venas la mevoj kaj 

formanĝas la restaĵon, la glasoj kaj la bierskatoloj falas teren. Multaj vitreroj de la rompita 

glaso. La homoj restas senmovaj ĝuante la vastan vidaĵon.  

 

Mi sidas apud Riddarholmspreĝejo en kiu la svedaj reĝoj estas entombigitaj. Ekde la filo de 

Birger Jarl, kiu fondis Stockholm. La defendaĵo de la urbo estis faritaj de trunkoj (stockar) kaj 

ĝi situis sur insuleto (holm). Mi ekpromenis ĉirkaǔ la Parlamentejo, laǔ la Reĝina Strato, kiu 

nun estas piedirejo kaj plena de butikoj kaj restoracioj apud la strato kaj sur la strato. La 

restoraciestroj devenas de plej diversaj landoj por gustumigi al ni siajn manĝospecialaĵojn. Eĉ 

de Mongolio. Mi trovis belajn malmultekostajn kartojn, En Reĝina Strato oni ĉiam havas 

malmultekostajn kartojn. Eniras librovendejon kaj vidas la novajn librojn de la aǔtuno. Jam 

iom alfluas la ”librorivero de la jaro”. Trovis kelkajn de svedaj verkistoj. Nun multaj libroj 

estas speco de biografioj aǔ biografiromanoj pri historiaj personoj aǔ de iu el la familio de la 

verkisto. Do ekzistas interesa legaĵo por la vintro. Mi provas vivi tiamaniere ke mi ĉiun tagon 

lernu ion novan. Io kion mi travivas, aǔ legas, aǔ vidas aǔ aǔdas.  

 

Mi daǔrigas mian promenadon al la preĝejo de Adolf Fredrik. Survoje mi pasas la ruĝan 

preĝejon de Jakob kaj la Operejon, kiun konstruigis nia reĝo Gustav III, nia ”kulturreĝo” De 

ĉiu punkto mi vidas multajn el la preĝejturoj de la urbo. Mi lernadas rekoni ilin, ne loĝis tre 

longe tie ĉi. En la tombejo ĉirkau Adolf Fredrik preĝejo estas entombigita la unua 

socialdemokrata ĉefministro Hjalmar Branting kaj la eble plej konata ĉefministro Olof Palme. 

Mi sidiĝas sur benko en la tombejo legante libron pri kiel vivis la homoj kaj Jesuo je la 

komenco de nia epoko je jaro 0. La libro temas pri la vivo de Jesuo tra modernaj okuloj. Ĝi 

volas historie montri kia estis la vivo en Palestino en tiu tempo.  

 



Post duonhoro mi eniros la preĝejon kiu estas konstruita fine de la 18-a jarcento. Estas en 

formo de basiliko kun kvar branĉoj kaj kuplo kun pentraĵoj de diversaj partoj de la Regno de 

Dio, Ofte mi vizitas koncertojn en preĝejoj. Tiun ĉi semajnon prezentas junaj muzikistoj 

naskitaj en la 1980-aj jaroj. Ili lernis en diversaj renomaj muzikaltlernejoj diversloke en 

Eǔropo. 

 

Hodiaǔ Maria Grönhaug prezentas César Frank, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, 

Kenneth Leighton Paean. Tiun lastan mi tre ŝatis.  

 

Mi volas en mia menso kolekti belajn travivaĵojn, de muziko, legaĵo, bildoj, eventoj, interesaj 

interparoloj kun homoj por havi tian trezoron kiam mi fariĝos pli maljuna kaj bezonas repensi 

pri bonaj eventoj por kapabli vivi dum mia lasta tempo. Pro tio mi volas travivi bonajn 

aferojn, vidi belajn aĵojn, aǔskulti belan muzikon, kaj lerni ion novan, interesan ĉiun tagon. La 

akvo maro/lago estas por mi tre grava. 

 

Kun la muziko ankoraǔ en mia cerbo mi iras al la Metroo kaj post 45 minutoj mi estos hejme.  

 

Dankon ke vi kuniris kun mi dum bela aǔtuna tago! 

 

Amike salutas 

Kerstin 


