
KORKEA RANNIKKO
10 000 vuotta maankohoamista ja 10 000 eri-
laista makua.
 
VILLA FRAXINUKSEN PUUTARHA
Hyndtjärn, 60 km Örnsköldsvikistä etelään
Villa Fraxinus on upea paikka, jossa arkkiteh-
tuuri muovaa maisemaa – mikä puolestaan 
vaikuttaa arkkitehtuuriin. Tämä Hyndtjärnis-
sä sijaitseva talo on inspiroiva pala paratiisia 
täydessä kukoistuksessaan – luonnon ja ark-
kitehtuurin täydellinen liitto. Rakentamisessa 
on hyödynnetty useita eri teemoja.
 

MANNAMINNE / ELÄVIÄ MUISTOJA
Nordingrå, 62 km Örnsköldsvikistä etelään
Taiteilija Anders Åberg alkoi rakentaa Man-
naminnea Nordingrån metsäiseen maisemaan 
vuonna 1980 tarkoituksenaan tehdä siitä 
ideoiden ja unelmien kohtauspaikka, paikka 
muistoille. Yhdessä Barbro-vaimonsa, ystä-
viensä ja puuseppätiimin kanssa hän loi ja 
kehitti Mannaminnen, joka koostuu tänä 
päivänä yli 60 kulttuurillisesti ja historialli-
sesti arvokkaasta rakennuksesta. Mannamin-
ne sijaitsee Korkean rannikon keskustassa 52 
kylineen, 52 vuorineen ja 52 järvineen.
 
DOCKSTA SKO
Docksta, 38 km Örnsköldsvikistä etelään
Vanhanaikainen kenkätehdas, jossa jalkineet 

valmistetaan vuoden 1923 kengänval-
mistusperinteiden mukaan. Kaikki 

tehdään käsin ja jokainen jalkine 
on uniikki. ”Useiden sukupol-

vien jalkineiden historiaa.” Siellä voit ostaa ja 
tehdä omat tohvelisi.
 
HANS HEDBERG -MUSEO
Örnsköldsvikissä
Museossa on esillä Hans Hedbergin taidetta. 
Hän oli Ruotsin kuuluisimpia savenvalajia ja 
tunnustettu valu- ja lasitusasiantuntija. Hän 
eli Biotissa Ranskan Rivieralla. Hedberg oli 
keraaminen hedelmänkasvattaja ja erittäin 
tunnettu kansainvälisten asiantuntijoiden 
keskuudessa. Hänen tekemiään jättimäisiä 
kurpitsoja, omenoita, sitruunoita ja luumuja 
– jotka kaikki on tehty keramiikasta – löytyy 
eri museoista ja yksityiskokoelmista ympäri 
maailmaa. Hedbergin hedelmäveistokset 
eivät tarvitse signeerausta; ne tunnistaa hel-
posti hänen tavaramerkistään.
 

NÄMFORSEN
Näsåker, 119 km Örnsköldsvikistä luoteeseen
Nämforsen tunnetaan Euroopan suurimpiin 
lukeutuvista kalliopiirustusalueistaan. No-
tön-, Brådön- ja Laxön-kalliosaarille ja läheis-
ten koskien rannoille on hakattu noin 2 600 
hahmoa ja viivaa. Vanhimpien kaiverrusten 
arvioidaan olevan noin vuodelta 4 500 e.Kr. 
Paikka on erittäin tärkeä kulttuuriperintö!
 

UUMAJA
 
BAUDINS KONST & 
ATELJÉ JOHANNA FORSBERG
Lögdeå, 54 km Örnsköldsvikistä ja 53 km 
Uumajasta
Jos silmiisi osuu puista roikkuvaa lasitai-
detta, olet oikeassa paikassa. Baudins Konst 
on galleria, jossa on esillä lasinpuhaltajan ja 
sepän taideteoksia. Kylässä vaikuttaa myös 
teräsverkkotaiteilija Johanna Forsberg, joka 
tai vuttaa teräsverkon pehmeiksi kaariksi. 
Nordmaling/Lögdeå.
 
DEN GAMLA BUTIKEN I ÖRSBÄCK – 
ÖRSBÄCKIN VANHA KAUPPA
Örsbäck, 72 km Örnsköldsvikistä ja 53 km 
Uumajasta
Vanhanaikaisen kodinsisustuksen kauppa, 
joka myy modernia ja antiikkista muotoilua. 
Kauppa on erikoistunut sisustukseen ja ko-
risteluun, lasiin, posliiniin, keramiikkaan ja 
tekstiileihin eri aikakausilta. Siellä myydään 
myös pieniä huonekaluja ja astioita. Nord-
maling/Örsbäck.
 
BILDMUSEET
Uumajassa
Bildmuseet on paikka kokemuksille, poh-
dinnalle ja keskustelulle. Museossa on esillä 

kulttuuria & kädentaitoja
Paikallista kulttuuria ja käsitöitä. 

Vieraile alueen väestön entisajan ja nykyajan elämästä kertovissa kohteissa.



K
U

VA
T:

   
 K

or
ke

a 
R

an
ni

kk
o:

  –
   

 U
um

aj
a:

 R
ob

er
t R

ös
t, 

Jo
ha

nn
a 

Fo
rs

be
rg

 y
nn

ä 
m

uu
t  

  M
er

en
ku

rk
un

 S
aa

ris
to

: H
an

na
 J

ah
ko

la
 y

nn
ä 

m
uu

t  
  

kulttuuria & kädentaitoja
kansainvälistä nykytaidetta, valokuvia, ark-
kitehtuuria, muotoilua ja muita visuaalisen 
kulttuurin muotoja sekä taidehistoriallisia 
retrospektiivejä. Eksistentiaaliset, poliittiset 
ja filosofiset kysymykset ovat keskeinen osa 
ohjelmaa.
 

UMEDALEN SKULPTUR
Umedalen, 8 km Uumajan keskustasta
Rakennus valmistui alun perin psykiatriseksi 
sairaalaksi 1930-luvulla, mutta myöhemmin 
se suljettiin ja Västerbottenin maakäräjät 
myi sen vuonna 1987 Balticgruppen-kiin-
teistöyhtiölle. Yhtiö kehitti hoitolaitoksesta 
nykyaikaisen ja houkuttelevan yrityskylän, 
ja muutti samalla täysin alueen aikaisemman 
huonon maineen. 
 Balticgruppen on vuosien varrella hank-
kinut useita veistoksia, ja tänä päivänä puis-
ton pysyvä veistoskokoelma on vaikuttava – 
töiden tekijöinä esim. Miroslaw Balka, Louise 
Bourgeois, Tony Cragg, Antony Gormley, 
Anish Kapoor, Clay Ketter ja monia muita. 
Uumaja / Umedalen.
 
SLÖJDARNAS HUS
Vännäs, 26 km Uumajasta
Kauniilla paikalla Vännäsbyssä Vindelälve-
nin varrella sijaitsee käsityöläistalo Slöjdar-
nas Hus. 
 Siellä myydään paikallisten käsityöläis-
ten tuohi-, juuri-, batiikki-, keramiikka- ja 
kangastöitä sekä eri tekniikoilla tehtyjä 
maalauksia ja puutöitä, virkkuutöitä, neuleita 
ja paljon muuta. Sieltä löytyy myös kahvila, 
josta avautuu näkymä upealle ja valjasta-

mattomalle Vindelälven-joelle. Vännäs/
Vännäsby.

 

MERENKURKUN SAARISTO

MÅRTESIN TALOMUSEO
Björköbyssä, 38 km Vaasasta luoteeseen
Mårtesin talomuseo on tyypilliseen björk-
öläiseen tyyliin rakennettu talo, jossa voit 
ihastella vanhimpia kukkakoristeisia Björkö-
kaappeja. Lisäksi museoalueella on vanhoja 
autoja, moottoripyöriä ja mopoja esittelevä 
Moottorimuseo sekä muita historiallisia näyt-
telyjä. Boåden-puodissa on myös myynnissä 
paikallisia käsitöitä ja taideteoksia. Musta-
saari/Björköby.

KÄSITYÖTALO LOFTET  
Vaasa
Käsityötalo Loftet sijaitsee lumoavassa 
1860-luvun hirsitalossa Vaasan keskustassa. 
Taito Shop Loftetissa on myynnissä kor-
kealaatuisia pohjalaisia ja suomalaisia taide- 
ja käsityötuotteita. Talossa on myös laaja 
valikoima maailmanperintötuotteita sekä 
Konsulinnan kahvihuone, joka tunnetaan 
herkullisista leivonnaisistaan, maukkaista 
lounaistaan sekä suolapaloistaan. Talossa jär-
jestetään myös käsityönäyttelyjä.  

STUNDARS   
Sulvalla, 16 km Vaasasta etelään
Mustasaaressa sijaitseva Stundars on suuri 
ulkoilmamuseo sekä kulttuurin ja taiteen 
dynaaminen keskus. Museokylässä on yli 60 
rakennusta, mukaan lukien maalaiskauppa, 
koulu, maalaistalo ja kädentaitaajien tupia. 
Alueella sijaitsevassa Hemmerin talossa jär-
jestetään taidenäyttelyjä ja kulttuuritapahtu-
mia. Alueella on myös taiteilijoiden ateljeita, 

painomuseo, käsityökauppa, kahvila ja ravin-
tola. Mustasaari/Sulva.

SOMMARÖHALLEN    
Södra Vallgrundissa, 32 km Vaasasta luoteeseen
Södra Vallgrundin kyläyhdistyksen ylläpitä-
mä Sommaröhallen avasi ovensa vuonna 
1992. Noin 80 paikallista käsityöläistä myy 
käsitöitään Sommaröhallenissa. Hallissa 
myydään myös kalasäilykkeitä, kotileivonnai-
sia, kukkia, kirjoja ynnä muuta. Mustasaari/
Södra Vallgrund.

MAD(D)E IN BERGÖ    
Bergössä, 50 km Vaasasta lounaaseen
Madelene Westerlund on ainutlaatuisiin ka-
lannahkatuotteisiin erikoistunut yrittäjä, 
joka käyttää tuotteissaan lähes kaikenlaisia 
kalannahkoja. Ensin nahat jäädytetään, jon-
ka jälkeen ne parkitaan hienoksi, sileäksi ja 
kestäväksi nahaksi. Madelenen puodissa on 
myynnissä kaikenlaisia kalannahasta valmis-
tettuja tuotteita. Jos haluat vierailla Ma(d)
de in Bergö -puodissa (Bergö on saari Me-
renkurkun saaristossa), kuljet saareen los-
silla (muutaman minuutin matka) Maalahden 
kunnassa sijaitsevalta Bredskäretiltä.

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


