
HÖGA KUSTEN
10 000 år av landhöjning – och 10 000 år av 
nya utsikter

VILLA FRAXINUS
Hyndtjärn, 60 km söder om Örnsköldsvik
Villa Fraxinius är en fantastisk plats där ar-
kitekturen formar landskapet - som i sin tur 
påverkar arkitekturen . Detta hus i Hyndt-
järn är en inspirerande bit av paradiset i full 
blom - en perfekt förening av natur och ar-
kitektur.

MANNAMINNE
Nordingrå 62 km söder om Örnsköldsvik
Konstnären Anders Åberg började bygga 
Mannaminne 1980 på en skogstomt i Nord-
ingrå som ett försök att ta in världen och göra 
det till en mötesplats för idéer och drömmar 
; en plats för minnen. Tillsammans med sin 
fru Barbro, vänner och ett team av snickare 
, har han skapat och utvecklat Mannaminne 
, som idag består av mer än 60 byggnader av 
kulturhistoriskt värde. Mannaminne ligger i 
Nordingrå - hjärtat av Höga Kusten med 52 
byar, 52 berg och 52 sjöar .

DOCKSTA SKO
Docksta, 38 km söder om Örnsköldsvik

En gammaldags skofabrik där 
skor görs enligt skotillverk-

nings traditioner från 1923. Allt görs för 
hand och varje toffel är unik  ” En resa till 
fots i flera generationer ” Här kan du köpa 
eller göra egna tofflor/slipers.

HANS HEDBERG MUSEUM
I Örnsköldsvik
Museet visar konstverk av Hans Hedberg , 
en av Sveriges mest kända keramiker och en 
känd formnings och glas expert. Han bodde 
i Biot på franska Rivieran. Hedberg var en 
keramisk fruktodlare, välkänd av internatio-
nella experter. Hans stora pumpor, äpplen, 
citroner och plommon - allt gjort i stengods 
- kan hittas i olika museer och privata kera-
miska samlingar över hela världen. Hedbergs 
frukt skulpturer kräver inte en signatur ; de 
bär alltid hans karakteristiska varumärke.

NÄMFORSEN
Näsåker, 119 km nordväst om Örnsköldsvik
Nämforsen vid Näsåker och Ångermanälven 
är en av de största enskilda hällristningsplat-
serna i Norra Europa. Här finns omkring 2 
600 hällristningar bevarade, de äldsta antas 
vara 6000 år gamla. 
 Platsen är ett kulturarv av stor betydelse, 
och ett museeum finns uppe på Nipkanten.

UMEÅ

BAUDINS KONST & 
ATELJÉ JOHANNA FORSBERG
Beläget i Lögdeå, 54 km från Örnsköldsvik och 53 
km från Umeå.
Om du ser glaskonst i träden har du kom-
mit rätt! På Baudins konst i Lögdeå hittar du 
vackert konstsmide och glaskonst skapade 
av konstnärsparet Linda och Mattias Baudin. 
I byn finns även konstnären Johanna Fors-
berg, som förvandlar järnnät till vackert böl-
jande skulpturer.

DEN GAMLA BUTIKEN I ÖRSBÄCK
Beläget i Örsbäck, 72 km från Örnsköldsvik och 
53 km från Umeå.
En gammaldags inredningsbutik fylld av de-
sign från nu och form från förr. Här finns 
inredningsdetaljer och dekoration, glas, pors-
lin, keramik och textilier från olika epoker, 
i snygg förening med småmöbler och mat-
hantverk. Nordmaling/Örsbäck.

BILDMUSEET
Beläget i centrala Umeå.
Bildmuseet är en plats för upplevelse, reflek-
tion och diskussion. Här visas utställningar 
av samtida internationell konst, fotografi, 

kultur och hantverk
Lokal kultur och hantverk som visar på hur livet i våra världsarvsområden var förr och nu !
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kultur och hantverk
arkitektur, design och annan visuell kultur 
tillsammans med konsthistoriska tillbaka-
blickar. Existentiella, politiska och filosofis-
ka frågor är centrala i programmet.

 

UMEDALENS SKULPTURPARK
Beläget på Umedalen, 8 km från centrala Umeå.
Umedalen byggdes på 1930-talet som ett 
mentalsjukhus, men avvecklades och sål-
des av Västerbottens Landsting 1987 till 
fastighetsbolaget Balticgruppen. Företaget 
förvandlade och utvecklade det före detta 
mentalsjukhuset till en modern och attraktiv 
företagsby, som förändrade områdets tidi-
gare dåliga rykte totalt. 
 Balticgruppen har genom åren köpt in 
flera skulpturer, vilket gör att det i dag finns 
en imponerande samling permanenta verk i 
parken av bland andra: Miroslaw Balka, Lou-
ise Bourgeois, Tony Cragg, Antony Gorm-
ley, Anish Kapoor och Clay Ketter, för att 
nämna några.
Umeå/Umedalen

SLÖJDARNAS HUS
Vännäs, 26 km från Umeå.
Vackert beläget i Vännäsby vid Vindelälvens 
strand ligger Slöjdarnas Hus, med försälj-
ning av slöjdalster av lokala hantverkare i 
näver, rot, batik, keramik, vävnader, tavlor, 
träslöjd i olika tekniker, virkat, stickat och 
mycket annat. 
 Här finns även Slöjdarnas kafé med utsikt 
över den ståtliga och orörda Vindelälven.  
Vännäs/Vännäsby.

KVARKENS SKÄRGÅRD

MÅRTES GÅRDSMUSEUM  
Björköby, 38 km nordväst om Vasa
Mårtes gårdsmuseum representerar den ty-
piska byggstilen i Björkö. Här kan du se någ-
ra av de äldsta Björköskåpen med blomdeko-
rationer. På gården finns även Motormuséet 
med gamla bilar, motorcyklar och mopeder 
samt andra historiska utställningar. Även 
lokalt hantverk och konst säljs på Boåden. 
Korsholm/Björköby.

STUNDARS
Solf, 16 km söder om Vasa
Stundars friluftsmuseum i Korsholm är ett 
aktivt kultur- och konstcentrum. På musei-
området finns ca 60 byggnader, bl.a. lanthan-
del, skola, bondgård och hantverkarstugor. I 
Hemmergården ordnas konstutställningar 
och kulturevenemang. På området finns även 
konstateljéer, tryckerimuseum, butik, café 
samt restaurang. Korsholm/Solf.

HANTVERKETS HUS LOFTET
Vasa
Hantverkets Hus Loftet finns i ett charmigt 
trähus från 1860-talet i hjärtat av Vasa. Taito 
Shop Loftet säljer österbottniskt och fin-
ländskt hantverk i hög kvalitet. Dessutom 
säljs även ett sortiment av världsarvsproduk-
ter. På Loftet finns Konsulinnas Café, som är 
känt för sina goda tårtor, välsmakande lun-
cher och tilltugg. Då och då ordnas det även 
konstutställningar.

SOMMARÖHALLEN
Södra Vallgrund, 32 km nordväst om Vasa
Sommaröhallen i Södra Vallgrund öppnades 
år 1992 och drivs av Södra Vallgrund Byaråd 
r.f. Här säljer ca 80 hantverkare från skär-
gården och fastlandet sina hantverk. I hallen 
säljs även inlagd fisk, hembakade produkter, 
blommor, böcker och mycket mer! Kors-
holm/Södra Vallgrund.

MAD(D)E IN BERGÖ    
Bergö, 50 km sydväst om Vasa
Madelene Westerlund är en unik entreprenör 
som är specialiserad i produkter av fiskskinn. 
Hon använder nästan alla möjliga fiskskinn 
och fryser ner dem, varefter hon garvar dem 
till ett fint, smidigt och hållbart läder. Buti-
ken säljer olika produkter som alla är gjor-
da av fiskskinn. För att besöka Ma(d)de in 
Bergö (en liten ö ut i Kvarkens skärgård), ta 
färjan (några minuters båtväg) till Bredskär i 
Malax kommun.  

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


