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Hammerfest byvandring

Velkommen til verdens nordligste by! Velkommen til 
Hammerfest!

Denne lille turen fører deg gjennom Hammerfest sentrum. 

Selvfølgelig finnes det mye mer å gjøre enn bare det: du kan 
dra til fiskeværet Forsøl, oppdage vakre Sørøya og Seiland, 
fiske og vandre rundt Hammerfest eller nyte god mat og 
drikke i restaurantene og barene i sentrum.

Bare spør oss i turistinformasjonen. Vi er her for å hjelpe.

Byvandringens hovedpunkter
En komplett beskrivelse finnes på baksida!
S&S.) Start og slutt ved turistinformasjonen

1.) Gjenreisningsmuseet

2.) Protestantisk kirke

3.) Gravkapellet

4.) Gjenreisningshusene

5.) Sikksakkveien opp til Salen

6.) Utsiktspunktet på Salen

7.) Byste av Ole Olsen og Musikkpaviljongen

8.) Katolsk kirke

9.) Havnepromenaden og statue av Adolf Henrik Lindstrøm

10.) Rådhusplassen



Hammerfest byvandring

Start og Slutt er ved turistinformasjonen
• Turistinformasjonen ligger ved siden av Hurtigrutenkaia i
Hamnegata 3. Herfra går du 200 m mot hovedgata - «Kirkegata» -
der du svinger til høyre. Første stoppet er etter 150 m på høyre
sida.

1.) Gjenreisningsmuseet
Hammerfest og hele Finnmark ble ødelagt nesten fullstendig
under 2. verdenskrig og gjenreist etterpå. På dette museet vises
det hva som skjedde her og hvordan det ble gjort. Verdt et besøk!
• Gå videre mot kirka som ligger 50 meter rett fram.

2.) Protestantisk kirke
Den første kirka i Hammerfest ble bygd i 1620. Bybranner, kriger
og slitasje gjorde det nødvendig å bygge stadig nye kirker. Den
nåværende, den sjuende, bygdes i 1961. Den trekantete formen
gjenspeiler fiskehjellene og treenigheten.
• Fra kirka kan du se kirkegården med et lite grått kapell på andre
sida av gata. Gå rundt kirkegården mot kapellet.

3.) Gravkapellet
Gravkapellet som sto ferdig i 1937 er Hammerfests eldste bygg og 
det eneste som overlevde krigen.
• Fortsett rundt kirkegården og sving til høyre inn i «Salsgata».

4.) Gjenreisningshusene
Mange av husene i Salsgata ble bygd rett etter krigen. Det er 
frittstående ferdighus av tre som ser ganske like ut.
• Fortsett 250 m i Salsgata til du kommer til Sikksakkveien som 
fører oppover til Salen.

5.) Sikksakkveien
Sikksakkveien fører opp til utsiktspunktet på Salen. Stien litt bratt 
og den kan være litt krevende, men utsikten er verdt det!

6.) Utsiktspunktet på Salen
Velkommen til Salen! Herfra har du en storslått utsikt over byen, havna 
og sundet. LNG-anlegget på Melkøya er godt synlig. Olje og gass er 
grunnen til Hammerfest sin velstand. Bak Melkøya, på horisonten, 
ligger den støre øy, Sørøya, som er kjent som «den grønne øya i nord».
• Gå ned Sikksakkveien. Du kommer til en liten park med den blå 
musikkpaviljongen.

7.) Ole Olsen Park og musikkpaviljongen
Ole Olsen (1850-1927) var en komponist kjent for operaer og militære 
marsjer. Hans byste står nært hovedgata. Den blå musikkpaviljongen 
ble bygd på dugnad og er designet av to lokale kunstnere. Arkitekturen 
gjenspeiler den russiske innflytelsen på Hammerfests bybilde på 1800-
tallet. Legg merke til isbjørnene på hjørnene.
• Forsett på hovedgata i 200 m.

8.) Katolsk kirke
På høyre sida ligger Hammerfests katolske kirke. Den ble bygd etter 
krigen av tyske frivillige og vigslet i 1958. Grunnsteinen var en gave fra 
Vatikan og kommer fra katakombene nært St. Peters grav i Rom.
• Sving til venstre mot havna.

9.) Havnepromenaden
Den naturlige havna er grunnen til at Hammerfest ligger der den er. 
Statue av Adolf Henrik Lindstrøm, født i Hammerfest, er her, han var 
med Amundsen til Sørpol!
• Følg havnepromenaden mot rådhusplassen.

10.) Rådhusplassen
Rådhusplassen er byens midtpunkt. Her møtes folk og her skjer det 
noe. Legg merke til sølvisbjørnene som bevokter inngangen til 
rådhuset. Her finnes det også en skulptur som viser en skøyte fanget i 
isen. Livet kan bli tungt her i nord!
• Byvandringen slutter ved turistinformasjonen. Stikk innom 
Isbjørnklubben for å få vite mer om Hammerfest sin historie.


