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Stavanger
– meget mere end et  

(olie-)eventyr
TEKST OG FOTO: 

METTE MØLGAARD, REJSER@WUNDERKIND.DK

Stavanger er farverig, og så er Norges !erdestørste by en god base, hvis man vil vandre i !eldene i Lyse!ord,  
køre langs kysten eller bare sætte alt på et bræt.
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Farvegata, populær farverig gade i Stavanger

De gamle træhuse langs havnen 
er et godt sted at gå en a!entur i 
Stavanger med cafeer og kig til 
både og skibe, der ligger til kaj.

Stavanger er Norges "erde-
største by med 132.729 

indbyggere.

Tæt på Danmark: Sejl fra 
Hirtshals henover natten 

direkte til Stavanger eller til 
Kristiansund og kør langs 

kysten ad den sceniske rute 
Jæren.

Tæt på kysten: Jæren, lange 
sandstrande populært for 

(kite)surfere. 

Tæt på Lyse"ord; vandreture 
til Preikestolen og Kjerag.

Fakta om 
Stavanger

Det er en fantastisk fø-
lelse, når du e!er en 
hel dag i vandet ende-
lig lykkedes med at 
komme op og stå på 

dit kiteboard. Og selvom det kun er 
20 meter. Lykken er stor, mens bøl-
gerne skyller ind over dig, så du og-
så får slugt en del havvand.

Det er min anden dag på et be-
gynder-kitesurf-kursus med Kite-
sur"ng.no ved Bore Surf Senter på 
Jæren syd for Stavanger. I løbet af 
weekendens kitesurf-kursus fra kl. 
10-17 begge dage har jeg lært at la-
unche og lande en kite, styre den i 
lu!en, først på land og senere på 
vand og body-dragging – både med 
og mod vinden. 

Og nu kæmper jeg - sammen med 
de andre nybegyndere - med at kom-
binere alt det, jeg har lært og kom-
me op og stå og faktisk surfe på hav-
over#aden. Det er jo det, der er må-
let, og derfor jeg har tilmeldt mig 
kurset. 

Kitesur"ng kræver tid, men det 
er en fantastisk følelse endelig at stå 
op og blive trukket hen ad vandet 

på boardet i vinden. Kitesurf-kurset 
har givet mig en grundlæggende for-
ståelse for kitesur"ng, og nu skal jeg 
bare øve mig. Meget. Jeg er ret sik-
ker på, det bliver min nye yndlings 
sport. 

Bore Surf Senter holder til ved Bo-
restranden, én af de mange strande 
i Jæren syd for Stavanger, der er kendt 
som Norges bedste område for kite-
sur"ng med #ere strande at vælge 
imellem - alt e!er vindforholdene. 
Området er også populært for bøl-
gesurfere, og har du brug for udstyr 
eller undervisning, kan du altid læg-
ge vejen forbi Bore Surf Senter, hvor 
du også kan hænge ud med de andre 
beach bums og øve dig på lidt surf-
skate, inden du kaster dig ud i bøl-
gerne.

Fra vandsport til vandring 
Bore Surf Senter ligger en halv times 
kørsel fra Stavanger. Norges $erde-
største by med 132.729 indbyggere, 
der er en perfekt base for ikke bare 
vandsport, men også vandring i de 
norske $elde langs Lyse$ord.

Den mest populære vandretur i Fortsættes side 14

pose - kan du tage afsted ud på e!er-
middagen. Så får du (næsten) ople-
velsen for dig selv.

En anden scenisk vandretur uden 
for Stavanger er Kjerag. Du har sik-
kert set billeder af mennesker med 
armene i vejret, der står på Kjerag-
bolten, stenen, der er klemt inde mel-
lem to bjerge, 984 meter over Lyse-
$ord? Det ser skræmmende ud, men 
når du først står der, opdager du, at 
der er rigeligt med plads, og at det 
ikke kun er for vovehalse at posere 
for det perfekte billede. Turen er 11 
kilometer, tager fem-seks timer, og 
den er modsat Preikestolen stejl, så 
der er sat #ere stålkæder op til at hol-
de fast i for ikke at miste balancen. 
Kjerag er den højeste bjergtop langs 
Lyse$ord, 1.100 meter over havets 
over#ade, og bliver besøgt af omkring 
70.000 mennesker om året. Det er 
også et populært sted for BASE-jum-
ping.

Byen Stavanger
Ja, der er rigeligt at tage sig til uden-

Norge er turen op til ‘Preikestolen’, 
der ligger lidt under en times kørsel 
fra Stavanger - gennem verdens 
længste underjordiske tunnel fra 
Stavanger til Tau. Over 300.000 sjæ-
le vandrer om året op til ‘Preikesto-
len’, der er blevet certi"ceret som en 
‘scenisk vandretur’ i Norge. 

Og det er med god grund, for når 
du – inden for et par timer – når helt 
op og endelig kan gå helt ud på ‘Prei-
kestolen’ – en 604 meter høj klippe 
over den 42-kilometer lange Lyse-
$ord – er det svært ikke at føle sig 
taknemmelig over at være så heldig 
at opleve noget så smukt. 

Turen er otte kilometer, og de #e-
ste klarer den på under "re-fem ti-
mer frem og tilbage. Terrænet ski!er, 
men turen er tilgængelig for alle, og 
det er blandt andet takket være ne-
palesiske sherpaer, der i de seneste 
ti år har bygget #ere end 200 sten-
trapper, der gør det nemmere at nå 
toppen i de norske $elde. 

Hvis du vil undgå at rende ind i et 
menneskemylder – ikke bare på tu-
ren op, men også på Preikestolen, 
hvor mange står i kø for det perfekte 

Vinden fra havet mod vest 
gør Stavanger til et super 

sted at kitesurfe.
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Fortsat fra side 12 og 13

for Stavanger. Men også Stavanger 
er værd at bruge tid på. Stavanger 
spiller nemlig en vigtig rolle for Nor-
ges olieeventyr, for opdagelsen af   olie 
ændrede landet for altid. Flere på mit 
kitesurf-kursus arbejder o!-shore, to 
uger ude på en olieplatform, !re uger 
hjemme. Det er livet for mange i 
Stavanger.

På havnen i Stavanger ligger Norsk 
Oljemuseum, der åbnede i 1999, der 
giver et indblik i, hvordan olien er 
blevet landets vigtigste industri, og 
hvordan olien har påvirket det nor-
ske samfund, men også hvordan det 
har påvirket klimaet, for olieudvin-
dingen har jo - som vi alle ved - eska-
leret udledningen af drivhusgasser 
og bidraget til de katastrofale klima-
forandringer.

Museet er formet som en olieplat-
form og er ét af de mest populære 
museer i Stavanger.

Langs havnen i Stavanger er der 
fuld af mennesker, mange af dem tu-
rister, der sidder på caféerne i de 
gamle træhuse med farverige facader 
med udsigt over vandet og de kolos-
sale krydstogtskibe, der lægger til kaj 
og forstyrrer idylen.

Øvre Holmegata er den nok mest 
berømte gade i byen. De lokale kal-
der den Fargegata (farvegaden), for-
di husene er malet i alle regnbuens 
farver. Der er altid mennesker i ga-
den, for caféerne ligger side om side 
- og turisterne er til at få øje på, de 
står o"est midt i gaden og poserer 
foran kameraet. Gaden var tidligere 
en glemt del af byen, men den !k sin 
renæssance, e"er at initiativtagere 
for mere end 20 år siden !k idéen til 
at male de hvide træhuse i #ere for-
skellige farver for at skabe lidt mere 
liv i gaden. Det lykkedes.

Også Gamle Stavanger, et kvarter 
med brostensbelagte gader og 173 
velholdte hvide træhuse med #ag-
stænger og blomsterbede foran, er 
værd at gå forbi. Det er den ældste 
del af byen, den blev opført i omkring 
1800, og i dag er den fredet. Fra for-
år til sommer blomstrer enhver ur-
tepotte med roser og hortensia i Øv-
re Strandgate, hvor der engang bo-
ede silde!skere og fabriksarbejdere 
med deres familier under sildens 
storhedstid i Stavanger.

Kyst, $eld og $ord. Ja, Stavanger 
har det hele. Og så er Stavanger tæt 
på Danmark. Der sejler færger di-
rekte til Stavanger, men hvis du sejler 
til Kristiansand, kan du køre langs 
den sceniske rute Jæren, én af de i 18 
sceniske ruter i Norge. Det er en lil-
le omvej, men den 130-kilometer kø-
retur mellem Bore og Flekke$ord, 
byder på smukke syn i en natur, der 
hele tiden overrasker. Ruten passerer 
den lange Jæren-kyst med smukke 
sandstrande, blandt andre Orrestran-
da, Norges længste sandstrand på 
fem kilometer. Også Kvassheim-fyr-
tårnet er et populært pitstop. Og så 
er det bare en fornøjelse, ud af bil-
vinduet, at følge med i, hvordan land-
skabet ændrer sig til store stenfor-
mationer med træhuse på toppen 
mellem små vandfald og store søer, 
der er lige til at springe i. 

På vej ned fra Kjerag

Preikestolen, der er en af Norges 
mest besøgte seværdigheder, 
ligger kun en times kørsel fra 
Stavanger.

På vej ned fra 
Preikestolen i 

solnedgangen


