Rolf Stange
P.O. Boks 15
9171 Longyearbyen
E-post: rolf@spitsbergen-svalbard.no
Nettside: www.spitsbergen-svalbard.no
www.jan-mayen.com
www.antarctic.eu

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, april 2019
Rolf Stange – Faktaark (biografi og yrkesløp)
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Født i 1973 (Unna, Tyskland).
1993: Vitnemål fra tysk videregående skole, 1993-94 frivillig arbeid som
førstehjelpsinstruktør i tyske Røde Kors.
1993 og påfølgende år: Første reiser på egenhånd til Norge og Sverige først med
sykkel, og senere til fots.
Fra 1995 studerte jeg geografi i Münster og fra 1996 i Bonn (Tyskland).
1997: første sommersesong på Svalbard, guidet små grupper på fotturer. Jeg
fortsatte med dette som en sommerjobb fram til 1999.
2000: første arktiske sommersesong som guide/foreleser om små, isstyrkede
ekspedisjonsskip på Svalbard. Siden den gang har jeg tilbragt hver nordiske
sommer i Arktis, med et fokus på Svalbard, som har blitt mitt andre hjem.
2000: geomorfologisk feltarbeid i Lauca nasjonalpark i Altiplanofjellene, NordChile, et område som ble valgt som geografisk kontrast til Arktis.
2001 grad i geografi, Universitetet i Bonn.
2001: begynte mitt arbeide som forfatter og selvstendig utgiver med den første
tidlige utgaven av „Steine und Eis“.
2002: „Steine und Eis“ oversatt til engelsk med tittelen „Rocks and Ice“
2001/02 første sesong som guide/foreleser i Antarktis ombord små isstyrkede
ekspedisjonscruiseskip, og dermed ble denne typen arbeid gjort til et yrke som
dekket mesteparten av året, for tiden som fulgte.
Siden 2003 har jeg arbeidet hovedsakelig som ekspedisjonsleder, og har vært
leder for et team med guider/forelesere, samt vært ansvarlig for å tilpasse
reiseruten etter lokalforhold og for å arrangere aktiviteter for passasjerene som
f.eks. landganger, forelesninger osv.
2004: To ekspedisjonscruise til Franz Josef Land (russiske Arktis) ombord
isbryteren Kapitan Dranitsyn og to cruise i Vest-Grønland til Qaanaaq og
Siorapaluk. Dette utvidet repertoaret av min geografiske kunnskap og erfaring.
I 2004 utga jeg min andre bok „Wintertour in Ostgrönland“, som snart ble
oversatt til engelsk med tittelen „East Greenland in Winter“, og er en nokså
humoristisk fortelling om en skiekspedisjon i Øst-Grønland.
I 2005 ble førsteutgaven av „Jan Mayen: Natur und Geschichte des Außenpostens
im Nordatlantik“ utgitt; denne boken omhandler Jan Mayen (foreløpig kun på
tysk, engelske og norske oversettelser er planlagte).
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2006: Jeg bodde 3 måneder i Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), Øst-Grønland, og
tilbragte mesteparten av tiden alene på en hundeslede.
2006: Jeg startet arbeidet med nettsiden min www.spitzbergen.de først på tysk,
og den fikk snart sin engelske versjon www.spitsbergen-svalbard.com. Fram til
nå (2019) har disse nettsidene fått mer enn 800 undersider og omtrent 1200
blogginnlegg (generelt om nyheter ang. Svalbard og reisebloggen min). Å utvikle
disse nettsidene har vært en sentral del av arbeide mitt siden de ble lansert.
I 2007 ble den første tyske utgaven av guideboken min „Spitzbergen – Svalbard“
publisert. Boken ble raskt en standard å referere til. Dette var et viktig steg for
meg som forfatter og utgiver av bøker om polområdene.
I 2007 gjennomførte jeg min første reise på seilskip rundt Svalbard, og oppdaget
en ny lidenskap og måte å utforske polare reisemål på.
I 2008 ble „Spitsbergen-Svalbard“ utgitt i engelsk utgave, og den engelske
utgaven av guideboken ble raskt en standardbok å bruke blant turister og
internasjonale guider, som ofte omtaler den som „Spitsbergen-bibelen“. Samme
år publiserte jeg boken „Scoresbysund Hot Dogs“, en humoristisk fortelling om
mine eventyr med hundeslede i Øst-Grønland i 2006.
September 2009 gjennomførte jeg min første egne chartertur ombord en seilbåt
med tomast-skonnerten „Noorderlicht“ – turen gikk rundt Svalbard, i samarbeid
med et geografiskorientert reisebyrå kalt „Geographische Reisegesellschaft“ som
holder til i Münster, Tyskland. Dette var et viktig steg på veien til å bli mer
selvstendig i mitt arbeid, og jeg fikk muligheten til å gjennomføre turene slik jeg
selv mente, og fortsatt mener, de burde være. Samarbeidet med Geographische
Reisegesellschaft er fortsatt en viktig hjørnesten i arbeidet mitt.
Newtontoppen-ekspedisjon 2010: 4 uker med ski, telt og pulk sammen med
guidekollegaen min Matthias Kopp til Newtontoppen, Svalbards høyeste fjell
(1713 m), som vi nådde og besteg med suksess.
Bjørnøya-ekspedisjon 2010: Jeg ble den første reisende som alene gikk rundt og
over hele den sørligste delen av Svalbard.
I 2010 etablerte jeg nettsiden www.jan-mayen.de (tysk) og www.jan-mayen.com
(engelsk) som en informasjons- og bildeplattform for de som er interesserte i
avsidesliggende, arktiske øyer.
I 2010 var jeg del av seilskipet (3-mast skonnertbark) SV Antigua gjennom
hennes andre sesong på Svalbard. Hun ble raskt fokuset for arbeidet mitt som
ekspedisjonsleder på Svalbard og i Nord-Norge.
I 2010 ble jeg med filmprodusenten Kai Schubert (frilansprodusent, tilknyttet
Bayrischer Rundfunk i Tyskland) på en 4-ukers ekspedisjon ombord SY Arctica I i
nordlige Svalbard for å filme isbjørner, som vi fikk gjort med stor suksess. Vi
forsøkte også å finne flere spor etter de savnede mannskapene fra den
skjebnesvangre tyske Schröder-Stranz-Ekspedisjonen på Nordaustland, men
dette lykkes vi ikke med.
Fra og med 2010 tok jeg forlagsdelen av forretningen min et sted videre ved å
etablere en fraktavdeling som styres av en uavhengig medarbeider.
I 2011 utga jeg min første bildebok „Spitsbergen – Kald skjønnhet“ (bildebok med
veldig korte beskrivelser på tysk, engelsk, nederlandsk og norsk).
I 2011 var jeg utgiver for boken „Grönlandflora“ (tysk, skrevet av Elke Lindner,
Hagen Held og Ludwig Martins).
I 2011 ledet jeg for første gang en chartertur på Svalbard ombord SV Antigua i
samarbeid med Geographische Reisegesellschaft. Vi har fortsatt og utvidet
samarbeidet som fortsatt står sterkt.
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2011: tredje utgave av den tyske guideboken „Spitzbergen – Svalbard“.
I 2012 flyttet jeg min tyske privat- og bedriftsadresse fra Rostock til Dresden.
I 2012 gjennomførte vi to charterturer med SV Antigua. I tillegg gjorde jeg, som
jeg gjør hvert år, noen turer som frilans-ekspedisjonsleder på kontraktbasis, slik
at jeg kunne dra nytte av en lang seiltursesong gjennom den arktiske sommeren.
I 2012 ble også den tredje engelske utgaven av guideboken „Spitsbergen –
Svalbard“ publisert.
2012: oversettelse av „The Mists of Time“, en roman av James McQuilken som
forteller historien om en vandrealbatross, for å støtte restaureringsprosjektet av
habitatet i Sør-Georgia.
Januar / Februar 2013: første semi-omseiling av Antarktis fra Ushuaia til New
Zealand, og besøk til Rosshavet. Et viktig steg for min kunnskap om og erfaring
som guide og ekspedisjonsleder i Antarktis. På denne tiden begynte jeg arbeidet
med en guidebok om Antarktis og prosjektet med å ta panoramabilder av
polområdene, som dokumenterer deler av Antarktis og Arktis (Svalbard, Jan
Mayen) med 360-graders panoramafotografering – samt arbeidet med å gjøre
bildene tilgjengelig på mine nettsider.
I 2013 lagde jeg min første Svalbardkalender. Dette har siden vært et årlig
prosjekt.
2013: fjerde oppdaterte utgave av Svalbard-guideboken „Spitzbergen – Svalbard“
(tysk).
November 2013: tur til den avsidesliggende øygruppen Sør-Sandwichøyene i SørAtlanterhavet, og dermed utvidet jeg mitt repertoar av kunnskap og erfaring om
ulike geografiske steder, samt min erfaring som ekspedisjonsleder til sjeldent
besøkte steder.
I 2014 giftet jeg meg.
I 2014 kjøpte vi en leilighet i Longyearbyen. Dette viste seg å være et lykketreff,
da boligmarkedet like etterpå gjorde (og fortsatt gjør) det svært vanskelig å kjøpe
boliger i Longyearbyen.
2014 første ekspedisjon til Jan Mayen i en serie med fire. Jeg begynte å
dokumentere Jan Mayen i bilder så mye som mulig. Det første forsøket på å
bestige Beerenberget avbrytes grunnet endring i værforholdene.
Første tur „advanced Spitsbergen“ med SY Arctica II, med større fokus på
avsidesliggende områder på Svalbard, utforsking av skjulte steder, og jeg utvidet
nok en gang min geografiske kunnskap og bildearkivet ned til hvert minste detalj.
2015 andre semi-rundomseiling av Antarktis fra Ushuaia til New Zealand, og
besøk til Rosshavet.
2015 femte omfattende oppdatering og publisering av guideboken „Spitzbergen –
Svalbard“ (tysk).
2015 andre ekspedisjon til Jan Mayen. Jeg fortsatte å fotografere ulike steder på
Jan Mayen. Suksessfull bestigning av Beerenberg (2277 meter, høyeste fjellet på
Jan Mayen, verdens nordligste aktive vulkan over havnivå).
2016 tredje ekspedisjon til Jan Mayen. Jeg fortsatte mitt arbeid med å fotodokumentere Jan Mayen, og krysset den sørlige delen av Jan Mayen til Sørkapp.
2017 tredje semi-rundomseiling av Antarctica (New Zealand-Ushuaia), denne
gangen som ekspedisjonsleder.
2017 fjerde og foreløpige siste ekspedisjon til Jan Mayen, hvor jeg fullførte
fotodokumenteringen av øyen inkludert å fylle inn manglende „hull“ som
lavagrottene i Beerenberg.
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2017 fjerde utgave av guideboken i engelsk format „Spitsbergen – Svalbard“ etter
betydelige oppdateringer.
2017 første norske utgave av guideboken over Svalbard med tittelen: „Svalbard –
Norge nærmest Nordpolen.“
2017 førsteutgave av „Arktische Weihnachten“, en samling arktiske
julefortellinger og eventyr. Forfattere: Rolf Stange (introduksjon, valg av historisk
materiale) og Norbert Wachter (illustrasjoner).
2017 utgiver av svart-hvitt bildeboken „Spitzbergen – Svalbard“, skrevet av
Nadine Hugo.
2018 første reise til Antarktis og Patagonia ombord en seilbåt (begge 25 dager
lange, begge ombord SY Anne-Margaretha). En milepæl i opparbeidingen av min
kunnskap om regionen og i min erfaring som ekspedisjonsleder i Antarktis.
2018 6. utgave av guideboken „Spitzbergen – Svalbard“ (tysk).
I tidlig 2019 utga jeg bildeboken „Aerical Arctic“ som inneholder dronebilder fra
Svalbard og Jan Mayen.
I april 2019 ble en norsk utgave av Svalbard-nettsiden publisert under domenet
www.spitsbergen-svalbard.no.

