
Landstrykerstien
Den fullstændige naturoplevelse

  Jeg gik ind gjennem skogen, jeg begynte å røres 
til tårer og var henrykt, jeg sa hele tiden: Gud i 
himmelen at jeg skulle komme hit igjen.

	 	 	 Knut	Hamnun	Under	høststjernen

Landstrykerstien går i et område som er 
kjent fra filmatiseringen av Knut Hamsuns 
romaner. Hvor motiv til Norges vakreste 
frimerke er hentet, og hvor et av de kjente 
tv-programmer “71grader nord” ble tatt 
opp.  Naturen er noe av det villeste og 
vakreste du kan tenke deg, altså: 
“En fulstændig naturoplevelse”. 

Ta av fra riksveg 81, ca 7 km fra Skutvik, hvor skilt 
anviser veg til Hamarøyskaftet og Halsen. Fra Halsen 
til parkeringsplassen på Vassenga er det bomvei. Her 
starter stien ved nordre ende av parkeringsplassen 
ved skilt som markerer Landstrykerstien. Gå opp til 
Skaftheia på god sti, videre  ned til Straumsvannet og 
langs vannets vestre side til passet i Nordlandsdalen. 
Like før passet er det merket sti ned til Straumhamn; 
en særdeles vakker plass. Fra Straumhamn kan du gå 
videre til Buvåg.
Landstrykerstien fortsetter over passet og ned Nord-
landsdalen. Her anbefaler vi en liten avstikker ned til 
havet hvor du finner skikkelige forrevne berg med små 
huler og de merkeligste steinformasjoner. En trivelig 
plass for en kafferast. Tilbake på stien igjen, går du 
videre sørvestover til den gamle kystbygda Nordland 
og så til Sørdal. Her var det i gammel tid flere gårder 
og skole. Det var her filmingen fant sted. En idyl-
lisk perle i fjordbunnen. Stien går opp gjennom lia og 
du finner en flott rasteplass med bord og benker - en 
stille plass for meditasjon og for å ta seg igjen etter en 
lang tur. Opp til Vassenga er det ca 2 km på god sk-
ogsvei. Turen rundt er ca 1 mil og da turen er ganske 
krevende bør du regne 4-5 timers gangtid. 

Bilder:
Øverst venstre: 
Fra ordførerens tur. Knut Hamsun siteres under 
Hamarøyskaftet. 
Nede venstre: 
Fra Straumsvannets indre strand og utsikt opp Kongs-
dalen.
Øverst midten:
Straumsvannet med Hamarøyskaftet, stien går langs 
høyre (vestre) side av vannet.
Under i midten:
Sørdal fra rasteplassen.
Nede høyre:
Hamarøyskaftet - kjent landemerke. Stien går på 
vestsiden av fjellet. 
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