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Tìm Hiểu Về Viện Bảo Tàng Thành Phố!
Viện bảo tàng thành phố ở Bergen gồm có 9 bảo tàng tại công xã Bergen.
Viện bảo tàng thành phố có trên 120 tòa nhà và rất nhiều vật dụng diễn tả
về lịch sử của thành phố Bergen bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây bạn
sẽ thấy một số thông tin về từng viện bảo tàng.
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Hãy xem trên trang web bymuseet.no để biết về giờ mở cửa và chương trình,
và hãy để ý theo dõi sinh hoạt của chúng tôi qua Facebook và Instagram.

@bymuseetibergen
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Gamle Bergen
Phố Cổ Bergen
Tại bảo tàng Gamle Bergen, tọa lạc ở Sandviken,
bạn có thể trải nghiệm môi trường đô thị từ
thế kỷ 19. Con đường chính và khu vực chung
quanh được kết hợp lại bởi nhiều ngôi nhà cổ
khác nhau từ Bergen. Những ngôi nhà nguyên
thuỷ không có vị trí như thế, nhưng bảo tàng
đưa ra ấn tượng tốt về Bergen của thế kỷ 19.

Vào mùa hè, các ngôi nhà này mở cửa hàng
ngày và bạn có thể ghé vào các ngôi nhà, lò
bánh mì, tiệm thuốc tây, nhà in, cửa hàng tạp
hóa, xưởng làm máng xối và nhiều nơi khác
nữa. Các diễn viên tại những ngôi nhà này sẽ
kể về cuộc sống ở Bergen vào thế kỷ 19, và
bạn có thể xem các vở kịch ngắn ở ngoài trời.
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Håkonshallen og Rosenkranztårnet
Đại Sảnh Đường Håkon Và Tháp Rosenkrantz
Tại pháo đài Bergenhus (Bergenhus Festning)
bạn đi vòng quanh các công trình pháo đài
của hoàng gia vào thời trung cổ, với các cơ
sở lịch sử như đại sảnh đường Håkon và tháp
Rosenkrantz. Khu vực pháo đài Bergenhus
nằm ở trung tâm tại phần cuối của Bryggen.
Lối vào các viện bảo tàng là đi qua một cổng
bằng đá.
Đại sảnh đường Håkon do vua Håkon
Håkonsson thiết lập cách đây trên 750 năm.
Nhà vua dùng đại sảnh đường này như là
hoàng cung và nơi tổ chức yến tiệc. Vào thời
gian đó, Bergen là thành phố lớn nhất và quan

trọng nhất của Na Uy. Những luật lệ đầu tiên
tại Na Uy đã được soạn ra tại đây. Hiện nay
đại sảnh đường này vẫn được dùng đến trong
những buổi tổ chức công cộng và vào những
bữa ăn của hoàng gia. Đại sảnh đường Håkon
mở cửa gần như quanh năm, kể cả vào mùa
đông. Liên quan chặt chẽ với đại sảnh đường
Håkon là tháp Ronsenkrantz. Nhiều phần của
tháp này được xây vào thập niên 1270, nhưng
sau đó được trùng tu nhiều lần. Qua những
cầu thang hẹp, bạn có thể leo đến tận đỉnh
tháp. Tháp này vừa là nơi để ở, vừa là cơ sở
phòng thủ, và ở dưới hầm có một ngục tối.

bymuseet.no

Bryggens Museum
Viện Bảo Tàng Bryggen
Tại viện bảo tàng Bryggen, bạn có thể trải
nghiệm thời trung cổ và xem nhưng gì mà
các nhà khảo cổ đã đào lên từ những lần khai
quật ở Bryggen và ở các nơi khác tại miền Tây
Na Uy. Bryggen tại Bergen là một môi trường
đô thị sầm uất trong gần 1000 năm. Vào năm
1955, nhiều khu vực của Bryggen đã bị cháy
rụi. Sau vụ hỏa hoạn này, người ta bắt đầu đào
đất, và các nhà khảo cổ đã tìm thấy những lớp
đất dày có hàng trăm ngàn đồ vật. Viện bảo
tàng Bryggen được xây dựng trên những phần
còn sót lại của các ngôi nhà cổ xưa nhất tại
Bergen từ thời tiền bán thế kỷ thứ 12 – những
phần còn sót lại của các ngôi nhà này vẫn còn
là một phần quan trọng của việc triển lãm

thường trực cùng với những đồ vật đã được
tìm thấy. Những cuộc khai quật này đã đem lại
sự hiểu biết hoàn toàn mới về cách sống của
người dân tại Bergen vào thời trung cổ. Nơi
đây cũng có đồ vật từ Âu Châu và Trung Đông
cho thấy là người dân tại Bergen có sự tiếp xúc
rộng rãi với nhiều nơi trên thế giới qua giao
thương. Đặc biệt các nhà khảo cổ đã tìm thấy
nhiều thanh gỗ với các kiểu chữ xưa, đó là
những thanh gỗ nhỏ có lời viết với nội dung đủ
loại từ chuyện nhảm nhí, thơ văn đến những
câu thần chú. Tại phòng triển lãm bạn cũng có
thể tự viết thử các kiểu chữ xưa. Bảo tàng này
tọa lạc tại Bryggen, và các đồ vật được sưu
tầm là do Viện bảo tàng đại học làm chủ.
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Lepramuseet, St. Jørgens Hospital
Viện Bảo Tàng Lepra
Ở viện bảo tàng Lepra, tọa lạc tại Marken ngay
giữa trung tâm thành phố, có một bịnh viện kể
từ đầu thế kỷ thứ 15. Sau nhiều vụ hỏa hoạn
lớn ở thành phố, 9 ngôi nhà còn lại ở vị trí hiện
nay đã có từ thế kỷ thứ 18. Cả những bịnh
nhân phong cùi lẫn những người có các bịnh
khác đã sống tại bịnh viện St. Jørgen mãi cho
đến năm 1946. Có nhiều câu chuyện thương
tâm xuất phát từ nơi này. Vào thời đó, những
người bị phong cùi không có hy vọng nào để
được chữa lành. Nhiều người có các thành
kiến và không muốn có sự tiếp xúc nào với
những người bị bịnh phong cùi. Ngày nay viện
bảo tàng này thuật lại hoàn cảnh của những
người bị phong cùi đã sống ra sao ở bịnh viện

này, và về cách nghiên cứu bịnh phong cùi vào
thế kỷ thứ 19. Một trong những nhà nghiên
cứu đó là ông Gerhard Armauer Hansen. Ngày
nay, ông là người nổi tiếng trên thế giới vì đã
khám phá vi khuẩn gây bịnh phong cùi vào
năm 1873. Việc tìm ra nguyên do của bịnh
phong cùi là điều rất quan trọng hầu có thể
tìm ra cách chữa trị bịnh. Tại Na Uy, không còn
ai bị bịnh phong cùi, nhưng bịnh này vẫn còn
tồn tại ở nhiều nơi khác trên thế giới dù hiện
nay có nhiều loại thuốc tốt. Phía sau tòa nhà
chính cổ xưa, có một khu vườn với các dược
thảo và cây thuốc có thể đã từng được dùng ở
bịnh viện trước đây.
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Skolemuseet
Viện Bảo Tàng Trường Học
Viện bảo tàng trường học tại trường Latin
ngày xưa tọa lạc ở đường Lille Øvregate, ngay
bên cạnh Nhà thờ chánh tòa. Tại tầng một,
bạn có thể cảm nhận về trường Latinh ngày
xưa, và ở tầng trên bạn thấy các môi trường từ
thời trường học đại chúng và có triển lãm các
tranh ảnh đẹp dùng vào việc giảng dạy.
Trường Latinh ngày xưa tại Bergen là cơ sở học
đường cổ xưa nhất tại Na Uy, được xây cất lại
sau cơn hỏa hoạn lớn tại thành phố này vào
năm 1702. Lịch sử của ngôi trường này bắt
nguồn từ thế kỷ thứ 12. Thoạt đầu, đây là ngôi
trường dành cho những ai sẽ trở thành linh
mục và dần dần ngôi trường này dành cho con
cái của giới thượng lưu. Vào thế kỷ thứ 19, việc

đi học trở nên bình thường hơn, và đến cuối
thế kỷ thứ 19 hầu hết mọi người được đi học
phần nào tại Na Uy. Tại Viện bảo tàng trường
học, bạn được biết về ngôi trường Latinh ngày
xưa trông như thế nào. Ngôi trường này gồm
có nhiều lớp học và nhà dành cho hiệu trưởng.
Chính các học sinh thuộc tầng lớp thượng
lưu đã học tại trường này. Họ được giảng dạy
về tiếng La tinh, tôn giáo, toán và các môn
quan trọng khác. Những học sinh lớn được
hiệu trưởng dạy. Nhiều học sinh xuất thân từ
ngôi trường này vào thời gian đó đã trở thành
những nhân vật quan trọng tại Bergen. Văn
sĩ nổi tiếng Ludvig Holberg cũng đi học tại
trường này.
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Damsgård Hovedgård
Trang Trại Damsgård
Trang trại giải trí Damsgård, tọa lạc tại một vị
trí thuận lợi ở Laksevåg, mở cửa vào mùa hè.
Trang trại này có những khu vườn đẹp, một
quán cà phê nhỏ và bạn có thể đi vào trong
nhà vào những lần tham quan có hướng dẫn.
Trang trại giải trí này là một địa điểm nằm
ngoài thành phố mà chủ nhân đi đến đây khi
có tiệc tùng và để nghỉ ngơi. Vào thế kỷ 18, khi
Bergen là một thành phố lớn, sầm uất và giàu
có, có nhiều trang trại ở miền quê, giống như
Damsgård, là một trào lưu từ châu Âu. Vào đầu

thế kỷ 19, có nhiều trang trại giải trí như vậy
tại Bergen, nhưng Damsgård là trang trại đẹp
nhất. Trang trại chính Damsgård được xây vào
thập niên 1770 dành cho Tổng ủy viên chiến
tranh và Tổng cục trưởng Hải quan Joachim
Christian Geelmuyden. Sau khi nhận được
danh hiệu nam tước cao quý, ông đổi tên
thành Gyldenkrantz. Năm 1796, trang trại này
được bán cho quan cận thần Herman Didrich
Janson. Gia tộc Janson đã cư ngụ tại trang trại
Damsgård mãi cho đến năm 1983.
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Hordamuseet
Viện Bảo Tàng Horda
Ở viện bảo tàng Horda, tọa lạc tại Stend gần
Lagunen, bạn có thể trải nhiệm và học hỏi
về cuộc sống của người dân vùng Nord và
Midthordland vào thế kỷ thứ 18 và 19.
Những nông dân cư ngụ trong khoảng cách
chèo đò đến Bergen được gọi là những cư dân
nông thôn. Viện bảo tàng Horda kể về đời
sống của cư dân nông thôn, thủ công và văn

hóa miền duyên hải. Viện bảo tàng Horda tọa
lạc tại một vùng thiên nhiên tuyệt vời cạnh
vịnh Fana. Cũng có một bãi tắm ngay gần viện
bảo tàng. Nơi đây có dấu vết người lai vãng
trên 10.000 năm trước đây. Tại khu vực này
hiện có viện bảo tàng ngoài trời thật đẹp với
các căn nhà từ thế kỷ thứ 18 và 19.
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Alvøen Hovedbygning
Nhà Của Giám Đốc Tại Alvøen
Tại Alvøen có một khu kỹ nghệ từ thế kỷ thứ
18. Thoạt đầu là nhà máy làm thuốc nổ, sau đó
thành nhà máy giấy. Ngôi nhà chính Alvøen,
nay là viện bảo tàng, đã từng là nhà của giám
đốc. Chính gia tộc Fasmer đã mua địa điểm
này vào giữa thế kỷ thứ 18, và họ bắt đầu sản
xuất giấy vào năm 1797. Gia tộc này điều hành
nhà máy giấy đến năm 1981. Khi đến Alvøen,
bạn sẽ thấy toàn bộ khu vực này là một phần

của công trình nhà máy. Nơi đây có nhà dành
cho công nhân, các trụ sở của nhà máy và ngôi
nhà đồ sộ của giám đốc với nhà vui chơi giải trí
và vườn công viên. Ban đầu ngôi nhà chính là
địa điểm vui chơi giải trí, nhưng trở thành ngôi
nhà cư ngụ quanh năm vào thập niên 1830.
Ngày nay ngôi nhà chính gợi lại những kỷ niệm
về cuộc sống của gia tộc Fasmer tại Bergen và
Alvøen trên 300 năm qua.
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