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Sommarens
BÄSTA ROADTRIP
Världsarvet Höga Kusten, ett av Sveriges mest fantastiska  

kustområden, erbjuder överdådiga naturupplevelser, från 
svindlande vandringsleder till vacker skärgårdsnatur.

Volkswagen magasin har, med hjälp av tre experter från och  
på Höga Kusten, planerat sommarens häftigaste roadtrip.

TEXT LENA LOHEIM KANGEVIK OCH ANDERS LÖNN FOTO PEDER SUNDSTRÖM, HÅKAN NORDSTRÖM

Dag 1
Du har just passerat Härnösand och är på väg mot 
Höga Kusten-bron, porten till Höga Kusten. Det är 
en mäktig skapelse som påminner om Golden Gate i 
San Francisco . Här kan du äta lunch på hotellet och 
med magisk utsikt över Ångermanälven.

Efter lunchen fortsätter du via Lunde över klassiska 
Sandöbron i Ådalen. I Lunde kan du även passa på 
att titta på minnesmärket efter kravallerna i Ådalen 
1931. 

Du åker vidare mot prisbelönta Box Whisky destil-
leri för en rundvandring. Från Box är det sedan en 
halvtimme kvar till Sollefteå för övernattning och spa 
på det nybyggda designhotellet på Hallstaberget.

Höga Kusten, och för oss som fotogra-
fer och formgivare var det ett ganska 
lätt beslut att engagera sig i att vilja 
skapa en attraktiv bild av regionen, 
säger Peder Sundström, som arbetar 
både med reklam och som fotograf.

Höga Kusten har alla aspekter av 
en upplevelserik bygd.

På följande sidor får du tips på 
flera måsten att besöka på Höga Kus-

ten. Höga berg, djupa dalar, vilda 
älvar och lugna skogstjärnar. Bergs-
klättring, fiske och klippbad. Båtturer 
och besök på flera öar. Färden utgår 
från att du kommer med bil längs E4 
söderifrån in i Höga Kusten. Och  
det här är förstås bara början. Höga 
Kusten håller för flera besök och åt-
skilliga avstickare.

Välkommen!

A
nders Lönn, Håkan  
Nordström och Peder 
Sundström är tre vänner 
från Örnsköldsvik som  

älskar sin hembygd. Sedan 2009 har 
de gjort magasinet Höga Kusten för att 
locka fler att upptäcka detta världsarv. 
Det har också blivit en exklusiv bok 
med fantastiska bilder från området.

– Det är svårt att inte förälska sig i >

höga kusten REPORTAGE

Höga Kusten-bron utgör 
en mäktig entré till ett 
storslaget naturområde.
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Dag 2
Nu bilar du norrut och tittar på häll-
ristningarna vid Nämforsen. Nästa 
mål, Stockholmsgatorna, ligger ännu 
längre norrut i de djupa skogarna i 
Höga Kustens inland. Stockholmsga-
torna är fantastiska bergsformationer 
från istiden, väl värda alla mil i bilen.

Sedan kör du vidare ut mot kusten 
och Örnsköldsvik för att titta på Skall-
bergsgrottorna. Hinner du, passa även 
på att fiska i välkända Gideälven. Där 
finns det allt från abborre och gädda 
till harr, öring och lax. 

Senare på kvällen bilar du mot  
havet och kusten vid Skags Udde, och 
den välkända väderfyren. Njut av  
den ljusa kvällen och övernatta i en 
privathyrd sjöbod i Skeppsmaln.

Dag 3
Börja dagen med ett tidigt morgondopp 
ute på Skags Uddes klippor. Åk sedan E4 
söderut till Skuleberget och klättra i Europas 
nordligaste Via Ferrata i morgonsolen. En 
fantastisk upplevelse! Utsikten från toppen 
på Skuleberget ut över havet är helt magisk.

På väg nedför klätterstigen, passa även 
på att besöka den sägenomspunna grot-
tan längre ner på berget, som Skulerövarna 
hade som tillhåll på sin tid. 

Några kilometer från Skuleberget ligger 
Entré Syd till Skuleskogens Nationalpark mitt 
i Världsarvet. Du vandrar genom ursko-
garna och över klapperstensfälten för att 
ta dig till mäktiga Slåttdalsskrevan, ner via 
Tärnättvattnet och tillbaka via kustlinjen till 
Entré Syd.

Efter din vandring tar du in på mysiga  
och charmiga B&B Skuleskogens Pensionat, 
beläget i skogen inte långt från Entré Syd. 

höga kusten REPORTAGE

>

Vägar med Twin 
Peaks-känsla leder 
till fler utflyktsmål.

Vandring på Skulebergstoppen med 
fantastisk utsikt över nationalparken.

Från Ögeltjärnsberget ser du större 
delen av världsarvet och de vackra 
vikar och berg som möter kusten.

Klätterleden på 
Skuleberget är 
en av de bästa  
i Europa och 
passar alla, 
både nybör-
jare, barn och 
meriterade 
klättrare.
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Dag 4
Nu är det dags att åka norrut till Köpmanholmen för att hinna 
med morgonbåten ut till Trysunda. Här äter du din medhavda 
lunch på en strand fylld med runda stenar och utsikt över havet.

Efter lunchen fortsätter du med nästa båt ut till undersköna 
Ulvön. Du tar in på nyrenoverade Ulvö Hotell och har turen att få 
ett rum med havsutsikt. Ta ett avkopplande bad på hotellrummet 
med dörrarna öppna ut mot den egna altanen och utsikten mot 
havet. Avsluta dagen med en fantastisk gourmetmiddag på hotel-
let och en promenad längs bygatan, sjöbodar och mysiga hus.

Dag 5
Resans sista morgon inleder man med 
frukost på hotellet för att sedan ta mor-
gonbåten tillbaka till fastlandet. Efter 
Nordingrå stannar du till för att vandra 
barfota på de röda släta kilometerlånga 
klippstränderna på Rotsidan vid Barsta.

Strax norr om Rotsidan ligger ännu en 
av Höga Kustens pärlor, Bönhamn. Ta den 
lilla turbåten ut till ön Högbonden, där 
Sveriges högsta fyr ligger. Avsluta besöket 
på Högbonden med en lunch på vandrar-
hemmet. 

På vägen tillbaka, passa även på att 
besöka fiskeläget i Norrfällsviken och 
avnjut surströmming och bad i vedeldad 
tunna precis vid strandkanten. Efter mid-
dagen på Fiskafänget styr du bilen söder-
ut för en sen avfärd hemåt fylld av både 
rofyllda och omtumlande upplevelser.

HÅKAN  
NORDSTRÖM
Ålder: 51 år.
Bor: I Örnskölds-
vik.
Familj: Gift med 
Ann, och har-
barnen Julia och 
Ludvig.
Arbetar med:  
Fotograf med 
eget företag, 
uppdrag bl a för 
lokaltidningen 7.
Personlig favorit  
vid Höga Kus-
ten: Ulvöhamn 
en tidig sommar-
morgon.
Kör: VW Cross 
Caddy skåp 
2014.

ANDERS LÖNN
Ålder: 54 år.
Bor: I Örnskölds-
vik.
Familj: Gift med 
Touvi, två egna 
barn, Nando och 
Kalle, plus bonus-
barn.
Arbetar med: 
Projektledare och 
affärsutvecklare 
på reklambyrå.
Personlig favorit  
vid Höga Kus-
ten:  
Fisket, både längs 
kusten och i alla 
fina strömmande 
vatten.
Kör: Passat All-
track 4MOTION.

PEDER  
SUNDSTRÖM
Ålder: 38 år.
Bor: I Örnsköldsvik.
Familj: Gift med 
Åsa, barnen Eliyah, 
Enzo och Ellie.
Arbetar med: Vd  
och designstrateg 
på reklambyrå,  

fotograf i eget  
företag.
Personlig favorit  
vid Höga Kusten: 
Vandringen i Sku-
leskogen är magisk 
och havspadd-
lingen.
Kör: VW Amarok 
Highline.

SKAPARNA AV MAGASINET OCH BOKEN HÖGA KUSTEN

Trysunda är utnämnd till landets 
vackraste ö, med all rätt. Här finns 
flera olika stränder, alla med sin 
egen varierande geologi, stenar, 
sand och klippor.

Charmiga Bönhamn sam-
lar varje år många turister 
till det njutbara fiskeläget.

Norrfällsviken når du med bil, 
och den erbjuder både restau-
ranger, camping, golfbana och 

inte minst en underbar kvällssol.

Surströmming är re-
gionens absolut mest 
kända maträtt, om än 
tudelat omtyckt.

Högbondens fyr är 
Sveriges högsta och 

inhyser både cafe och 
vandrarhem.
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Svara på frågan: Vad heter utsikts-
berget med den högsta punkten i  
Höga Kusten-området?
De första fem som svarar rätt får ett  
exemplar. Mejla ditt svar till: 
volkswagenmagasin@volkswagen.se

TÄVLING!
VINN BILDBOKEN HÖGA KUSTEN  
– LAND SEA & PHENOMENA!


