
Ta av fra E6 mot Sjø-

vegan. Du kjører langs 

Salangsvassdraget ,som 

er kjent for godt sjøør-

retfiske, og passerer et-

terhvert Salangen kirke, 

tegnet av Harald Hille og 

bygget i 1981.  

 

På Sjøvegan kan du besø-

ke Sør-Troms Museum på 

Lundbrygga. I sommer 

vises utstillingene 

Fjord=ferd som forteller 

om kystkulturen i Asta-

fjord, og en fotoutstilling 

med bilder fra industrian-

legget Salangsverket for 

hundre år siden.  

 

En mils vei fra Sjøvegan, i 

naturskjønne omgivelser 

langs Sagfjorden, ligger 

Salangsverket. Her står 

restene etter høyreiste 

bygninger og minner oss 

om industrieventyret og 

klondykestemningen tidlig 

på 1900-tallet. Jernmalm 

fra gruvene på Storhaugen 

ble transportert til Sa-

langsverket og foredlet til 

jernbriketter som ble eks-

portert til Europa. Ruin-

området er skiltet og tilret-

telagt med stier. Ønsker 

du en fjelltur kan du følge 

den gamle anleggsveien 

fra Salangsverket opp til 

malmgruvene på Storhau-

gen. 

 

Vegen går videre utover 

Salangen med fantastisk 

utsikt over Astafjorden. I 

jernalder markerte Asta-

fjorden grensen mellom 

den samiske befolkningen 

inne i fjordene og den 

norrøne befolkningen 

lenger ut på kysten. Skatt-

legging og handel med 

samene var viktig for den 

norrøne økonomien. 

 

Når du har passert Mjø-

sundbrua er du på Andør-

ja, Norges mest fjellrike 

øy med Årbostatinden og 

Langelitinden som spekta-

kulære turmål for de spre-

ke. Veien svinger seg vi-

dere langs Astafjorden 

med utsikt inn til fjordene 

Salangen, Lavangen og 

Gratangen. Små bygder 

klamrer seg fast i landet 

mellom sjøen og fjellet. 

 

På Rolla ligger Hamnvik 

Handelssted fra 1794. 

Hamnvik var sete for et 

samlet embetsverk med 

lensmann, prest og soren-

skriver.  Handelsstedet er 

fredet og bygninger og 

anlegg godt bevart. Ta deg 

tid til å vandre i dette flot-

te landskapet. Litt lengre 

opp i Hamnvik ligger Ibe-

stad kirke. Dette er en 

langkirke fra 1881 med 

650 sitteplasser. Kirka 

erstattet middelalderkirka 

fra 1300-tallet som ble 

revet i 1880.  

 

Veien videre fører deg til 

Sørrollnes. Det åpne land-

skapet gir deg en vid hori-

sont og beliggenheten 

midt i skipsleia og nært 

ressursene i havet har gjort 

dette til attraktiv boplass i 

10 000 år. Steinalderbo-

plassen, tuften etter jernal-

derhuset, gårdshaugen og 

gravfeltet ute på Haugne-

set er skiltet og verdt et 

besøk.  Samtidig vandrer 

du i den nordnorske fis-

kerbondens kulturland-

skap, med rekkene av 

naust, bolighus og fjøs. 

Det er merket flere turstier 

fra Sørrollnes. Her er det 

bare å velge om man vil 

gå på topptur eller rusle en 

tur i skogen.    

 

Ungen kan utfolde seg på 

Fabeløya naturlekeplass – 

før turen går videre med 

ferga til Harstad. 

Turen gjennom Astafjord 
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Overnatting og spisesteder   

• Sør-Troms Museum på sjøvegan. Kafè med enkel servering. Mu-

seumsbutikk. http://stmu.no/  

• Elvelund Camping på Sjøvegan. Kafè og overnatting i sommerse-

songen. Salg av fiskekort for Salangsvassdraget   

• Lilleverket kafè på Salangsverket. Søndagsåpen kafè og omvis-

ning i ruinanlegget  i sommersesongen 

• Hamnvik Handelsted i Hamnvik. Kafè og omvisning på handels-

stedet i sommersesongen   

• Skrivargården på Ibestad: Overnatting på bestilling  

 

Hvordan finne 
frem 

www.tromsfylke.no  

 

 


