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Höga
kustenhöjdare
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❥ Prova Sveriges bästa whisky
Box var för namnet på en kartongfabrik i Ådalen. I dag är produktionen nedlagd och i stället gör
Box nu maltwhisky som hyllats av
kännarna. Affärsidén är att få folk
att köpa in sig på hela whiskyfat,
men ett par sorter finns också
på Systembolaget. Och så ordnar
man whiskyprovningar på fabriken
för grupper om minst tio.
q www.boxwhisky.se

Box var förr en kartongfabrik
men nu görs här en av
Sveriges bästa whisky.

Lärarstudenten Petter
Viklund guidar i underjorden
på Hemsö fästning.

❥ Upptäck välbevarade
fiskelägen
I var och varannan skyddad vik i
Nordingråtrakten gömmer sig små
fina fiskelägen värda en omväg:
Bönhamn, Norrfällsviken och
Mjällom hör till de raraste. Längre
norrut hittar man Skagshamn med
Skagsudde, välkända från radions
sjörapporter. Ulvöhamn är ju en
pärla, liksom fiskeläget på ön
Trysunda, 2006 vald till Sveriges
vackraste ö.

Den mäktiga, sagolika Slåttdalsskrevan i Skuleskogens
nationalpark skulle funka
fint i Game of Thrones.

❥Vandraitrollskogen
Det finns fina vandringsleder
hela vägen genom världsarvet
Höga kusten. Populärast och
mest spektakulär är tveklöst
vandringen genom Skuleskogens
nationalpark upp till den mystiska
Slåttdalsskrevan – 200 meter lång,
sju meter bred och kantad av 30
meter höga lodräta klippväggar
i trollskogen. På vägen passeras
bland annat mäktiga stränder från
förr med miljontals perfekt runda
havsslipade stenar som nu landhöjningen fört över hundra meter
ovan havet.
q www.sverigesnationalparker.
se/skuleskogen
❥Smuttavärldensbästagin
Tro det eller ej, i den lilla byn Dala,
strax utanför Härnösand görs
världens bästa gin! Hernö Gin vann
titeln 2017 i tuff internationell konkurrens och blev dessutom utsedd
till världens bästa London Dry gin.
Ett två timmars studiebesök med
provning av sex sorters gin kostar
460 kr per person. Grupper kan
boka in sig på hemsidan.
q www.hernogin.com
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❥ Utforska hemligaste fortet
”Ett bombsäkert besöksmål för
hela familjen”: Hemsö fästnings
slogan stämmer perfekt. Den
svenska kusten dolde under
1900-talet många mäktiga underjordiska fort med tunga kanoner
mot en invasion som aldrig kom.
Hemsö fästning, nära Härnösand,
var en av de största och är nu i
stället för topphemlig en öppen turistmagnet. Följ med på utmärkta
guidade turer i den än i dag fullt
utrustade fästningen. Avsluta i den
nybyggda restaurangen ovan jord
med storslagen havsvy.
q www.hemsofastning.se

HÖGA KUSTEN

Hela Höga kusten täcks
av härliga vandringsleder genom trolska
skogar.

Hernö gin görs utanför
Härnösand och utsågs 2017
till världens bästa.
❥Hittashoppingfynden
Lokala sommarloppisar finns det
många i Höga kustens byar liksom
fina hantverksbodar (kolla lokala
turistbroschyrer och anslagstavlor!). Örnsköldsviks stolthet
Fjällräven har en stor outlet strax
söder om stan och nära Skuleberget har trendiga Docksta skofabrik
egen affär med fyndpriser. Sen
finns så klar Örnsköldsviks väderskyddade gallerior, Härnösands
stormarknader och en massa
kämpande småbutiker i byarna att
stödja.

Tunnbröd, fyrboende
och skärgårdsluff
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