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Vennligst merk! Jeg er ofte på reisefot og er derfor ikke tilgjengelig på telefonen (derav er
telefonnummeret mitt ikke oppgitt). Foretrukket kontaktform er derfor via e-post, og jeg svarer
så snart jeg kan. Takk for forståelsen!

Longyearbyen, mai 2019
Rolf Stange – Biografi (kortversjonen)
Rolf Stange (født i 1973 i Unna, Tyskland) studerte geografi, og oppdaget Svalbard i 1997 og
gjorde snart Longyearbyen til sitt andre hjem. Han har skrevet en rekke reiseguider og
illustrerte bøker om polområdene, og jobber som ekspedisjonsleder i både Arktis og Antarktis,
først og fremst på seilskip. Rolf Stange bor nå i Longyearbyen og Dresden.
Rolf Stange – Biografi (fullversjonen)
Født i 1973 in Unna (Tyskland), oppdaget jeg tidlig min lidenskap for natur og livet ute i den
friske, fortrinnsvis kalde, luften. Allerede under de første feriene med familien hadde de høyere
breddegrader en uforklarlig tiltrekningskraft, selv om det i starten var en strand lenger nordpå
den danske Østersjøen enn sommeren før.
De første turene på egenhånd gikk straks til naturen i Norge og Sverige. Mens jeg studerte
geografi, geologi og meteorologi (vitnemål utstedt i 2001) ved universitetene i Münster og Bonn,
ble Svalbard et andre hjem for meg fra og med 1997. Da jeg fikk muligheten til å guide
naturbegeistrede turister på små skip i fjerntliggende områder i Arktis og Antarktis fra år 2000,
trengte jeg ikke å tenke lenge, og sa umiddelbart ja. En grei jobb kan jeg ta senere, tenkte jeg da,
og slik er det fremdeles, selv om det er klart at jeg ikke har planer om å gjøre det – som guide og
ekspedisjonsleder i Arktis og Antarktis, med rundt 200 ekspedisjonscruise på mindre skip bak
meg nå, trives jeg godt. I dag fokuserer jeg mest på våre egne charterturer med seilbåter på
Svalbard og her jobber jeg konstant sammen med det ”Geografiske reiseselskapet”
(Geographische Reisegesellschaft) (www.geo-rg.de), men i tillegg kommer fortsatt noen turer
som guide eller ekspedisjonsleder på kontraktbasis for andre selskaper.
Tidlig oppdaget jeg også kjærligheten til å skrive, som først handlet om å samle sammen
informasjon på det jeg selv ønsket å kunne kjøpe som en bok, men ikke kunne. Så min første bok,
„Steine und Eis“ (tysk, engelsk utgave: „Rocks and Ice“), ble skrevet som en lettlest og lett
forståelig, men teknisk solid bok, om geografi og geologi på Svalbard. I 2007 publiserte jeg
førsteutgaven av min reiseguide „Spitsbergen-Svalbard“, som nå etter 6 utgaver også er
tilgjengelig på engelsk og norsk (en nederlandsk versjon er underveis). Denne boken har blitt en
søyle i mitt arbeid som forfatter og utgiver, samt et livsverk for meg.
Nettsiden min er også en viktig del av arbeidet mitt, hvor jeg forteller og rapporterer ganske
omfattende om Svalbard, samt Jan Mayen og Antarktis i tillegg. I tillegg har jeg skrevet en rekke
andre bøker om reiser til Arktis, og illustrerte bøker om øyer som Bjørnøya og Jan Mayen.
Offentlige forelesninger utgjør en annen, selv om litt underordnet rolle i mine faglige aktiviteter.

