
 

 

 

 

 

 

En reise til Norge var en av mine største  drømmer. 

Derfor vil jeg nå fortelle om mine minner fra mitt 

tremånedlige opphold. I mitt prosjekt har jeg 

bestemt å ta hensyn til mine beste opplevelser, som 

jeg  beriker med bilder.  

Du kan få vite både hvordan man kan ha en 

spennende ferie i Hamar og hva du kan besøke i 

store byer i Norge som Oslo, Trondheim og 

Stavanger! Jeg inviterer deg til å ta del i en kort 

beretning! Jeg håper at jeg kan inspirere deg til å 

besøke dette landet.  

 

 

VELKOMMEN I NORGE! 

 

 

 

 



VÅR FØRSTE DAG 

Endelig! Vi møtte på flyplassen i Goleniów. Noen av oss reiste med fly for første gang, 

derfor både insjekkingen og flyvningen var en veldig emosjonelle erfaring. Jeg må 

innrømme at det var fantastisk, særlig når flyet svevet over skyer.. Vi landet trygt på 

Oslo-Gardemoen flyplassen. Været var sannelig skandinavian. Vi ankom til Hamar med 

toget mot Lillehammer  hvor andre studenter fra vårt universitet hentet oss fra 

stasjonen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi gikk sammen til Høgskolen i Hedmark universitetet. Vår veldig hyggelig koordinator 

Cherry hjalp oss til å registrere på systemet og viste oss rundt campus.  Man må 

innrømme at det gjør et intrykk! Da møtte vi med Agnieszka og Jens. Vi gikk på den 

første turen langs Mjøsas kysten. Kvelden tilbrakte vi på Pizzanini sammen med alle 

polske studenter, Agnieszka og Jens. En tur ved solnedgang var en perfekt slutt av 

dagen.  

 



HVA SKJER I HAMAR? 

 

BRUKSHUSET – det er en butikk med brukte ting, for eksempel  med klær, hvitevarer,  møbler, 

campingutstyr, servise og bøker. Mange norske bøker! I tillegg  penger fra selg er eslet til sublimme 

hensikter. De støtter blant annet vannprosjekter i Afrika, helsearbeid i Asia, skolearbeid i Sør-

Amerika og NMLs frivilligsentraler i Norge.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTBANKEN: Vi har fått en innbydelse til Kunstbanken som viser malerier og tegninger 

av afrikanske kunstnere. Vi ble vist rundt av omviseren. Kunstbanken fortsetter den gode 

tradisjonen med å samarbeide med kunstnere fra det afrikanske kontinentet. Til årets 

sommerutstilling har de invitert tre kunstnere fra Zambia. De er alle bosatt i Livingstone og selv 

om de representerer svært ulike 

kunstneriske uttrykksformer, har de en 

felles referanse til den tradisjonelle 

zambiske kulturen og dens myter og 

ritualer. Vi hadde en anledning til å 

diskutere med vår guide både om det 

som vi ser på oppviste kunstverkene og 

hvordan avleser vi symbolene. Vi 

prøvde å gjette fra hvilke materialer ble 

de laget.  Veldig spennende og sannelig 

tidkrevende var tegninger som autorene 

har tegnet med en tusj. De var 

sammensatte fra forskjellige små  

bestanddeler og skapte en helhet, for eksempel dyr eller trær. Maleriene viste et dagliv i Afrika, 

men man kunne også fortolke de på en annen måte. Noen av kunstverk ble laget av originalle 

materialer, for eksempel fra 

fargerike taper og folier.  Vi kunne 

gi våre ideer om det hva 

kunstverkene oppvise og det var 

for oss en veldig interessant 

erfaring og løyer.  

 

 



UNO: Det er en kafe for ungdom, hvor man kan møte i fritiden og spille brettspill for 

eksempel. Der serveres  en deilig sjokolade eller en kaffe med karmell. Der jobber bare 

frivillige og man føler seg vedlig hyggelig. 

 

 

 



DEN 17. MAI 

I den 17. mai er det Norges nasjonal dag. I 1814 har dette landet gjenvunnet 

uavhengighet. Vi gledet seg at vi kunne feire sammen med byens innbyggere. Med 

norske flagg i håndene gikk vi til fr  okost, som forberedte for oss Agnieszka og Marius. 

Vi var mest imponert av deilig bløtekake av Marius. Etter frokosten og skåltalen gikk vi 

ut til å feire. Alle nordmenn kledde najsonaldrakter. Det finnes  forskjellige bunader, 

avhengig av region. Vi møtte en kvinne som hadde på seg en samisk bunad! Det er synd 

at i vårt land har vi ikke slik tradisjon, fordi vi har også virkelig fine folkelige drakter. 

Det fantes en konsert av musikkorps og sankor. Jeg rørt når alle sammen sang 

nasjonalsangen: 

„Ja, vi elsker 

dette landet”. Da 

samlet vi til å  

observe en 

russparade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRVILLIG 

STOPPESTED VERDEN:  

Stoppested Verden ble etablert i 2008 

med Innlandet som arena, og med 

ustrakt lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid. 

Festivalen presenterer kulturuttrykk 

fra ulike deler av verden og vil 

overraske, gi nye impulser, stimulere 

til aktiv deltakelse og bidra til å spre 

kunnskap og forståelse for vårt 

flerkulturelle mangfold. Gjennom 

konserter, verksteder, aktiviteter, 

forestillinger og utstillinger fokuserer 

de på å bygge broer på tvers av 

kulturer og skape møteplasser 

mellom mennesker fra ulike kulturer. 

Prosjektet henvender seg mot en 

særlig viktig målgruppe; barn og 

unge. Nettopp hos den nye 

generasjonen må holdningsarbeid til 

for å skape tillitt, nysgjerrighet og 

åpenhet for nye kulturer og 

landsmenn. Kultur er en unik 

formidler av dette budskap, og en 

forebygger av fremmedfrykt og 

rasisme.  

Jeg deltok i denne festivalen som 

frivillig og det var en av de beste 

avgjørelsen! Jeg traff noen snille og 

åpne mennesker. Jeg var imponert, fordi det jobbet ikke så mye folk ved tilberedning og 

festivalen var veldig godt forberedt. I år var det den niende festivalen og det kom circa 

11 000 folk! Det sto boder fra forskjellige land på hel halvøy ved jernbanmuseum. Der 

barn kunne danse slik som i Mosambik, tegne i et egyptisk telt, slå på trommer i 

Grønland, bruke en skateboardrampe fra USA,  lage batikker i Indonesia, prøve 

kinesisk akrobatikk og flere andre. Jeg hjalp barn til å male mandaler i en indisk bod. 

Det inndrev mer pass, fordi barn elsker å være kunstnere. Alle frivillige fikk en middag 

fra Vietnam.  De fleste artister bor i Norge men det var også de som kom der spesiell fra 

forskjellige deler i verden.. Kunstverk som har laget barn kan man bruke i neste 

festivaler. Jeg synes det er veldig oppfinnsomt. Når vi hadde en pause, kunne vi da gå på 

tur til å se andre boder. Jeg hadde en sjanse til å danse med danseinstruktør fra Kenia 

og Mosambik, lage batikk med instruskjon fra Patryk, drikke en ekte etiopisk kaffe og 

spise polske retter! Ja, det fattes ikke også våre landsmanner, som har presentert vårt 

land.  Både for meg og for Patryk var Stoppested verden festival en kjempefinne 

opplevelse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIDDEALDER FESTIVAL 

Den festival er organisert hvert år om 

sommeren. Der kommer folk fra hele Norge og 

fra andre land. Å komme dit er som å komme 

inn i en annen verden. Der kan du lukte, smake, 

høre, se og ta på middelalderen. På markedet 

finner man  gjøglere, musikere, håndverkere og 

historikere i skjønn forening. Du kan finne et 

svar på slike sporsmål: Hva spiste de i 

middelalderen, hvordan danset de, hva slags 

sang og musikk fantes den gang? Hvordan 

evnet de å forsvare seg ved fiendtlig angrep? 

Hvilke forestillinger hadde de om livet og 

døden, om tro og kjærlighet? Hva med sykdom 

og hygiene? Konserter, danseoppvisninger, 

ridderturneringer til hest, blankvåpenkamper, 

leker og tevlinger, marked med håndverkere og 

kjøpmenn er bare noen av de utallige 

aktivitetene. Når fikk vite om denne festivalen, 

jeg tenkte om innmeldelse som frivillig. Jeg har 

vært i Polen i slike festivaler og det fant jeg 

interessant. Dessuten hadde jeg en anledning til 

å prate norsk. Vi fikk middelalderdrakter – 

lange ensfargete kjoler. Vi arbeidet der to 

dager. Til våre oppgaver tilhørte blant annet:  

parkeringvakt, bilett salg og matutdeling. Det 

var de neste sjanse til å møte folk, som har 

originale hobbier. 

 

 

 

FRIVILLIG SENTERET 

Vi fikk vite at i Hamar finnes det frivillig senteret, hvor kan melde frivillige som vil 

hjelpe eldre personer eller barn i frtitiden. De kan for eksempel: handle, ble med hos 

legen, rydde i huset, hjelpe ved lekser eller bli med på turen. Det gagner bare en god 

innstilling, et smil og  en lyst til å hjelpe. Etter at vi hadde signert kontrakt, fikk vi 

spesielle notiskbøker og emblem. Disse fine gode gjerninger, som vi kunne oppfylle for 

noen personer, behager oss og gav jubel. 

 

 

 



                                                 STUDIUM 

 

BIBLIOTEKET 

Og da noe som studenter liker mest – besøk på 

biblioteket. Det romslige, moderne interiøret 

oppmuntrer til å lære.  Der kan man leie også norske 

aviser, fremmede magasiner og filmer. Når vi har sett  

så mye norske titler og Ibsens bøker da begynte våre 

øyne å skinne.  

Det finnes også spesielle grupperom hvor studeneter 

kan lære i stillhet.  Hver student kan også bruke en 

datamaskin og en kopimaskin.  Vi har tilbrakt få dager 

på biblioteket, hvor kunne vi nytte bøker, som var 

brukbare til våre prosjekter.  Da hver av oss har likeså 

funnet interessante lektyrer om våre lidenskaper. 

 

FORELESNINGER  

I løpet av vår praksis  hadde vi noen  forelesninger på Høgskolen. Historiker Per-Øivind 

Sandberg har forberedt  første av dem og den  betydde Hamars historie.  Da har vi tatt del av 

tre presentasjoner om samfunn, språk og litteratur. Med Agnieszka snakket vi om noen 

relevente norske trekk sett fra en utlendings perspektiv. Er det riktig at  Nordmenn er 

uformelle og sjenerte? Kjemper de for likestilling? Er janteloven aktuell fremdeles? 

Etterpå hadde vi en forelesning med Jens Haugan om en vei frå gammelnorsk til 

nynorsk. Men til meg de mest spennende var forelesningen med Eva. Der hørte vi litt om 

nasjonalromantikk midt i globalisseringens tidsalder. Vi snakket mye om 

nasjonallsanger i Norge. Det 

viste seg at  det er ikke en sang 

i dette landet som er offisiel 

nasjonalsang. Norge har hatt 

flere nasjonalsanger fra 1700 

til i dag. De ulike sangene ble 

nasjonalsanger fordi folk 

gjerne ville synge dem.  

 

 



For å forstå sangene trenger vi en kort historie. Vi fikk vite noen sanger og forfatterer. 

På andre dagen kunne vi høre på Jens Haugan igjen. Denne gangen betydde den  Hamar 

dialekt- og mållag g det var førelesing med tittelen "Om kjærleik og hat og grammatiske 

avstandsforhold". Fra alle  presentasjoner kunne vi lære oss noe nye.   

 

 

SPRÅKKAFE:  Jens Haugan har invitert oss i det språkkafe som har funnet sted på Tante 

Gerda kafé . Det kommer som regel noen eldre mennesker der som snakker om språk og 

kultur, og gjerne om forholdet mellom bokmål og nynorsk. Den gammeldagse kafeen 

har et spesifikk romklima og jeg synes den er veldig original. De pensjonistene viste seg 

veldig godmodige og snakksomme mennesker. De var spennende hvis det er vannskelig 

for oss til å lære norsk og hvorfor hadde vi valgt akkurat dette språket. Vi har pratet om 

vårt opphold i Hamar, om forskjellige bøker og filmer. Det var spennend til å snakke 

om Norge, sammfunnet, religionen, forskjeller mellom dialekter i dette landet, men vi 

spøkte også, for eksempel om bannord. En av pensjonistene var norsk lærer for 

innvandrerer og vi  diskuterte om de beste måter til å lære fremmed språk. Vi far gått 

der med glede. Det var en god anledning til å praktisere norsk. 

 

 

 

 



 

SPORT 

I Hamar finnes det sted, hvor kan man hygge seg aktivt. Ved kysten løpes og sykles på 

en promenade. Ved hoved strand finnes det et sportsentrum  Koigen. Det er et 

friområde ved Mjøsas bredd i Hamar by hvor det er lagt til rette for en rekke aktiviteter 

og fritidssysler. Anlegg og aktiviteter: 

 Basketball. Asfaltert basketbane 

 Sandvolleyball. 3 baner 

 Skateanlegg. 

 Sandstrand med kunstig holme, Mjøsholmen 

 Grillplass 

 Tursti langs Mjøsa som går fra Koigen til Furnes 

 Lekeplass med lekeapparater 

 Sittebenker og bord 

 

 

 

 

 

 

Vi kunne også bruke fri badebassenget  og en badstue takket være våre studentbevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hamar
https://no.wikipedia.org/wiki/Furnes


TUR 

OSLO   Sammen med min venninne Kasia har jeg planlagt en tur til Oslo og 

Trondheim. Når hun hadde ankommet til Hamar, jeg viste henne den byen og neste 

morgen dro vi til hovedstaden. Da har vi omgående kjøpt kort for 90 NOK som vi kunne 

bruke i alle transportmideler i Oslo i løpet av hele dagen.  Det var en god løsning, fordi 

vi måtte ikke hver gang kjøpe en ny bilett og på denne maten sparte vi tid. 

 

Fra jernbanetorget er det veldig kort vei til 

den norske opera & ballet er Norges største 

musikk –og  scenekunstinstitusjon som er 

veldig berømt.  Der kan man oppleve opera, 

ballet og konserter på de tre ulikene scenene. 

Da gikk vi langs Karljohansgaten. Langs 

denne gaten befinner seg en av de mest 

interessante severdigheter i Oslo og i tillegg 

butikker og restauranter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det neste punktet av vår sightseeing var 

stortinget og det nasjonalle teatret. Foran 

inngang til denne bygningen står statuer en av 

Norges fremragende dikterne– Henrik Ibsens 

og  Bjørnstjern Bjørnsons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har tilbrakt litt tid ved det konlige slott og 

etterpå har vi besøkt Vigelandsparken. Det er en 

av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Den 

unike skulpturparken er billedhuggeren Gustav 

Vigelands (1869-1943) livsverk, med. Mer en 200 

skulpturer i bronse, granitt g smijern. Vigeland 

har også stått for design od arkitektonisk 

utforming av parken. Det var veldig hyggelig å 

slappe litt av etter vandring. Men vi lot ikke so 

lenge! Neste severdigheter ventet  på oss! Vi dro 

med med buss på bygdøya. Både jeg og Kasia 

gledet seg til et besøk i Norsk folkemuseum. Jeg 

elsker slike sted og denne gangen likte jeg det 

veldig godt også. Først har vi sett eksponeringer 

om treskjæring, rosemaling, folkedrakter og 

samiske kulturskatter. Da gikk vi på spasertur 

gjennom klimatiske gamle hus og gårder. Det var 

en mulighet til å se disse husene inni. Jeg likte mest 

stavkirke fra 1200 – tallet og Kasia beundret en 

eksponiering om samske livet til, fordi hun er 

interessert i deres kultur. Det er synd at vi hadde 

ikke tid til å gå til  Frammuseet g Kon – Tiki 

Museet. Men vi har lovet oss selv at vi skal besøke de engang. Vi klarte til å gå til 

Vikingskiphuset. Der finnes det de verdenskjente vikingskipene og enestående gravgods 

fra skipsgaver rundt Oslofjorden: Oseberg, Gokstad, Tune og Borre. Skipene har seilt 

på havet før de ble trukket på land for å være gravskip. For mer en 1100 år siden ble de 

avdøde lagt i et gravkammer i skipet, rikelig utsyrt med mat og drikke, hunder og 

husdyr, bruksting og kunstgjenstander. Ja, det var veldig spennedne.  

 

 

 



Senere kom vi tilbake til sentrum. Vi ville se Aker Brygge og  Nobels Fredssenter 

forresten. Jeg likte  Aker Brygge minst, fordi det er bare en gågate ved havnen med den 

moderne bybebyggelsen, hvor finnes det firma, eksklusive restauranter og leiligheter.  

 

 

 



 

 

Kasia ville nødvendigvis vise meg Oslo Rådhus. Det 

var åpnet i 1950 og er utsmykket med flotte motiver 

fra norsk historie, kultur og arbeidliv. Der holdes 

byens politiske og administrative ledelse til.  

Vi hadde lite tid til toget vårt, så vi tenkte hva kunne vi besøke ennå. Jeg foreslo at vi 

kunne ta en trikk til å se andre bydeler. De siste, hva vi har sett i Oslo, var 

Holmenkollen. Til å dra der, måtte vi ta t-bane. Adam Małysz har vunnet på denne 

hoppbakken fem ganger en verdens cup konkuransse som eneste skihopper. På toppen 

av Holmenkollen kan man oppleve 360 graders panoramautsikt over byen, Oslofjorden 

og Marka. Noen av våre avgjørelser var spontanne. Når vi hadde lyst til å slappe av, da 

satte vi seg og observerte folk for eksempel. Det var veldig intensiv og pen dag. Men vi 

gledet seg til den nesten!   

 



TRONDHEIM  

Sent i kvelden kom vi tilbake til Hamar og kort over midnatt tok vi toget til Trondheim. 

Vi har ankommet der ganske tidlig og den byen våknet seg først til livet.  



 

 

Til å få bykart gikk vi til det 

turistkontoret. Der fikk vi vite 

at man kan låne sykler og man 

må betale bare 70 NOK for hele 

dagen. Det var en god løsning!  

 

 

 

 

 

 

Først dro vi på Gamle Bybro, 

hvor kan man beundre  en 

unsikt av  Nidelva og fargerike 

bryggene, slik som på et 

postkort. 

 

 

 

 

 

 

 



Jeg lovte meg at hvis jeg skal være i Trondheim, da skal jeg bruke trampe. Hva er det? 

Trampe er verdens første sykkelheis. Prototypen av heisen ble bygd i 1993. Det ble 

ganske raskt en av Trondheims største turistattraksjoner. Men det var  første gang for 

meg og Kasia og til begynnerer er det ikke så lett! Andre folk la merke til oss og noen av 

de lo. Likevel gav vi avkall på det etter mange forsøk, men jeg skal  sikkert komme 

tilbake der!   

 

 

 

Langs kjøpmannsgate dro vi 

på Bakke bru, hvor kan man 

se moderne bybebyggelse. 

 

 

 

Da dro vi rett frem uten en plan og vi nådde til en glenne ved elva hvor kunne vi slappe 

av litt. Men vi kunne ikke vente utvilsomt den mest berømt severdigheten i Trondheim 

og kanskje i hele Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, 

signingskirke - og Norges nasjonalhelligdom.  

 

 

 

 

Derfra gikk vi på en hoved plass i byen, hvor i 

midten står en pilar med Olaf IV Tryggvason. 

 

 

 

 



 

 

Fordi vi ville se andre deler av byen, gikk vi til fiskemarket og til den vakre bydelen Ila. 

Den ligger i en vestlig part av Trondheim. Når vi dro der, hadde jeg en intrykk at vi er i 

en ganske annen verden. Fargerike hus laget av tre på en bakke og brosteinbelagte gater 

med en utsikt på en fjord...  Da kom vi tilbake til turistkontoret og vi sendte postkort til 

venner. Vi ventet på toget ved solnedgang over havnen. Denne turen likte vi mest og vi 

gledet seg når vi kunne snakke kort med innbygerer. Både jeg og Kasia var ganske trøtt 

og sovnet i toget slik som barn. 

 

 

 

 



LILLEHAMMER:   

Høgskolen i Hedmark har foreslått oss en tur til Lillehammer. Jeg synes både den ruten 

og byen er veldig natruskjønn. Lillehammer er en av viktigste  sportsentrene i Norge og 

klimaet der er slik som i Zakopane. Turister kan gå på en gågate i sentrum slik som i 

Polen på „Krupówki”. Vi gikk til  Maihaugen. Det er et stort friluftsmuseum med over 

200 bygninger fra ulike tider.  

 

Jeg likte mest «mountain village». 

 

 

Museet er delt i fire hoved part:  BYGDA - De mange solbrente bygningene var 

hjemmene til gardbrukere, håndverkere og embedsmenn. Her møter du kulturen og 

levemåten i det gamle bondesamfunnet, garmo stavkirke. BYEN - Byen i friluftsmuseet 

på Lillehammer er utformet slik en innlandsby kunne vært tidlig på 1900-tallet. På 

sommeren syder det av liv og aktiviteter, og byr på mange opplevelser for hele 

familien. BOLIGFELTET - høysesongen er Boligfeltet et populært tilbud med mange 

aktiviteter. Her kan du delta på vandreteater, mimre over egen barndom eller vise 

barna hvordan oppveksten var for besteforeldre og foreldre. KULTURLANDSKAP - 

Kulturlandskap viser forholdet mellom mennesker og naturen. På Maihaugen kan du se 

hvordan mennesker til alle tider har formet landskapet rundt seg.   



 

Selvfølgelig vi kunne ikke glemme den største severdigheten i Lillehammer. Vi gikk 

straks under den berømte hoppbakken. Skihoprer hadde akkurat en trening så vi kunne 

beundre dem.  Da klatret vi på toppen , selv om det var ikke så lett till å overvelde 

nesten 1000. Men sikte som vi kunne beundre fra toppen og 

mulighet til å se skihoprer fra andre perspektiv var en perfekt 

pris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAVANGER:  

En tre-dagens tur til Stavanger . Den reise med tog har tatt ti timer. Dessverre, vi hadde 

ikke så mye flaks, fordi  det regnet nesten hele tida.. Men vi gikk ikke avkall på og i 

morgen har vi tatt en ferge fra Stavanger til Preikestolen. Den parkingen ligger på 270 

meter over havnivå, så vi måtte overgå cirka 300 meter.  

 

 

En løype er ikke så utfordrende og både barn og eldre 

mennesker skal greie det. De passene, fjellbekkene og 

engene var  naturskjønne! Preikestolen er en av de 

mest gjennkjennelige stedene i Norge og stiger over 

Geirengerfjord, som man kan kalle fjordens konge. Jeg 

forelsket meg i vannets vakker, turkis skjær.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde flaks fordi på 

toppen regnet ikke og vi 

kunne lage masse bilder. 

Da hadde vi en liten 

piknik. Det begynte å 

blåse så vi måtte komme 

tilbake. Ganske slitne, 

men fornøyde falt vi 

straks i sovn.   

 

 

 

På neste dag var vi på sightseeingtur i byen. Først gikk vi til Norsk Oljemuseum. Jeg er 

imponert fordi museet ble veldig godt prosjketert. En historie til olje utvinning i Norge 

er vid men interessant. Likevel museets skapere skapet  eksponeringer på slik måten at 

vissheten er tilgjengelig og forståelig  for de fleste mennesker. Vi funnet svar på 

spørsmål: Hvorfor har Norge olje? (Naturhistorie gjennom millioner av år) Hva har 

oljeinntektene betydd for Norge? Hvor mye mennesker i Norge jobber ved utvinning av 

olje? Vi deltok i interaktiv quiz, kledde på seg drakter til arbeidere fra 

oljeboringsplattform, vi så filmen om nordskjødykkerne, som har spilt en viktig rolle i 

arbeidet med å realisere det norske oljeeventyret og flere andre. Både voksen og barn 

kan finne i museet noe interessant. De små kan for eksempel leke småtroll hvor barn i 

alle aldre søkes som mannskap på museets borepattform. Jeg ambefaler ærlig besøket i 

dette museet.  



 

 

 

Da gikk vi straks til å besøke den 

berømte gamlebyen. Den er ikke så 

stor, men veldig sjarmerende. 

Spesiell labyrinter skapet av 

brosteinbelagte gater, historiske hus 

og blomsterhager.  

 

 

 

 

 

 

 



Ved gamlebyen  finnes det Stavanger sentrum. Der handles i klærbutikker og 

restauranter, men jeg ville spesielt se en av de mest fargerike gatene i Norge – Øvre 

Holmegate.  Jeg tenkte at den er litt lenger, men tross alt det er verdt til å se den.    

 

På vår siste dag i Stavanger gikk jeg med Marzena til sverd i fjell – det historiske sted.  

Det er tre store sverd er satt ned i svaberget til minne om slaget i Hafrsfjord i 872, da Harald 

Hårfagre samlet Norge til ett rike.  De tre dagene i Stavanger var nok til å besøke de viktigste 

severdigheter i denne byen. På tross av  dårlig været , vi var glad for denne turen.   

 



 

Tiden som jeg har tilbrakt på praktikum i Norge var 

fantastisk. Jeg ble kjent med mange sympatiske folk, også 

fra andre land. Nå vet jeg mer om nordmenns kultur og 

skikker og jeg fikk en mulighet til å prøve og utvide på 

mine språklige ferdigheter. Jeg er nå sikker på at jeg vil gå 

videre innen dette feltet. Jeg takker så mye for alle som 

har gjort dette mulig, samt alle mine venner både fra 

Polen og Norge. Jeg er sikker på at dette er bare min 

begynnelse med dette vakre landet! 

 

Martyna Zenfler 

 


