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Omslag: ”Motiv från Nordingrå”(olja), Helmer Osslund 1918

(Västernorrlands länsmuseum),  (Foto: Anna Porsmyr, Sundsvalls museum)
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Sörleviken, Akvarell (41 X 35 cm), Per Julius

”Nu ligger de mäktiga, branta bergen smyckade av skog och blommor. Likt
krumryggiga jättar vilar de där genom tiderna med bruset omkring sig från
årtusendenas dånande bränningar. En sovande jättehär, där kämparna sträckt ut
sig i fantastiska ställningar under barrskogens veckade mantlar…” (Albert Viksten
1936)

3



Landskapets yttre formerLandskapets yttre formerLandskapets yttre formerLandskapets yttre formerLandskapets yttre former

Höga Kusten sträcker sig från Ångermanälvens mynning, längs Ångermanlandskusten,
upp till Örnsköldsvik. Det norrländska inlandets höglänta bergkulleterräng når här ända
ut till kustlinjen och området tillhör den regionala landskapstypen ”brant skogs-
dominerad kust”. Höga kusten uppvisar stora nivåskillnader med bergstoppar på upp till
350 meter och havsdjup på så mycket som 250 meter. En mosaik av bergarter och
kraftiga spricksystem har gett landskapet en mycket varierad och mosaikartad struktur,
med höga avrundade berg, förkastningsbranter, smala uppodlade dalgångar, skog, sjöar,
skärgård och djupt inträngande havsvikar. I trakterna kring Nordingrå är landskapet om
möjligt än mer mosaikartat än omgivande områden, upplevelsemässigt når Höga Kusten
här sitt maximun. Höga Kusten skiljer sig markant ifrån det omgivande låglänta landska-
pet i norr och söder samt från de skogklädda höjdområdena inåt landet.

LandskapsupplevelseLandskapsupplevelseLandskapsupplevelseLandskapsupplevelseLandskapsupplevelse

Bilder och symbolerBilder och symbolerBilder och symbolerBilder och symbolerBilder och symboler

Landskapet är fullt av symboler som på olika sätt påverkar betraktarens upplevelse.
Vilka dessa symboler är, och vilken betydelse de tillskrivs varierar från person till person
och beror på betraktarens relation till, och förankring i, landskapet - bonden som brukar
fädernegården, den inflyttade långpendlaren,  den fritidsboende, den tillfälliga besökaren,
alla ger olika symboler olika stort värde.  Människans värdering av landskapets symbo-
ler varierar inte bara från person till person, utan också över tiden.

Flera av de bilder eller uppfattningar som blivit symboler för Höga Kusten har visat sig
vara gemensamma för många människor och relativt konstanta över tiden. Vid studier av
litterära, konstnärliga och allmänt beskrivande verk visar det sig att vissa karaktärs-
skapande symbolerna upplevs och beskrivs på ett snarlikt sätt. Författares, konstnärers
och fotografers landskapsskildringar fångar till stor del in och beskriver vilka symbol-
värden i landskapet som kan sägas vara generella och därmed väl beskriva Höga Kus-
ten.
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Månsken,,,,, Foto, John Chang McCurdy

Tydlighet och SkönhetTydlighet och SkönhetTydlighet och SkönhetTydlighet och SkönhetTydlighet och Skönhet

Höga Kusten beskrivs överlag som ett vackert landskap, ett landskap med branta berg
och svindlande utsikter, ett landskap som hela tiden överaskar besökaren med ”Höga
berg och djupa dalar, gömda havsvikar, tysta sjöar och leende jordbruksbygd.”

I den visuella landskapsupplevelsen, har begreppen skala, struktur, och kontrast en cen-
tral roll. Det som upplevs skönt har ofta ett starkt samband med möjligheterna att enkelt
kunna organisera landskapsupplevelsen. Höga Kustens skönhet kan till stor del förkla-
ras av enkelheten och tydligheten i landskapets struktur.

Höga Kusten är i sin struktur genombruten av tydliga stråk där odlad mark, bebyggelse
och sjöar följer efter varandra i dalgångarna mellan de höga skogklädda bergen. Denna
struktur, som har sin förklaring främst i berggrundens egenskaper och i den omfattande
landhöjningen, är tydligt avläsbar i topografi och markutnyttjande. Gränserna mellan
Höga Kustens storskaliga landskapselement (landskapets innehåll); de skogsklädda höj-
derna, de uppodlade dalgångarna och vattenytorna  är också mycket konkreta och tyd-
liga. Höga Kusten uppvisar en stor tydlighet både i struktur och landskapsmässigt inne-
håll, vilket gör det enkelt för besökaren att förstå och ta till sig landskapet.
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VariationVariationVariationVariationVariation

Förutom tydligheten är de stora variationerna och omväxlingen i landskapet en central
symbol för Höga Kusten. Variationen består i plötsliga, överraskande övergångar mellan
de i sig tydliga och väl avgränsade strukturerna och landskapselementen. Den som för-
flyttar sig genom landskapet förvånas över de ständiga och tvära kasten mellan de stor-
skaliga och vilda, skogklädda bergsmassiven och de småskaliga odlingsbygderna i dal-
gångarna. Carl Wilhelm Karlsten skrev år 1855 om Nordingrå socken ”Byarna uti
socken skiljas från varandra genom höjder och branta backar, och undanskym-
mes af bergen, tills man kommer dem helt nära...”.

Vägen,     Teckning, Lars-Ola Norén

VyerVyerVyerVyerVyer

Höga Kusten är ett utsikternas och de storslagna vyernas landskap. Hela landskapet  är
som en scen; sluttningarna är branta och i sin helhet exponerade och blicken begränsas
därmed enbart av topografin. Den som rör sig genom landskapet färdas från rum till
rum, klart avgränsade, ofta med utblickar mot omgivande höjder i dalgångarnas slut eller
på andra sidan av en havsfjärd.

Vid en resa genom Höga Kusten är det två typer av utblickar som dominerar. Dels är
det den tidlösa bilden av hav, himmel och berg. Opåverkat, statiskt och monumentalt.
”Ullångerfjärdens bergvärld, kolsvart, oföränderlig, gudomlig, likgiltig” som
Ludvig Nordström skriver. Det är denna bild som tar andan ur betraktaren vid många
utsiktspunkter men också den som den båtburna ser.
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Ullångersfjärden, Teckning, Lars-Ola Noren

Framför oss reser sig över Rödhavet och sedan över de skummiga vågtopparna
Ullångersfjärdens bergvärld, kolsvart, oföränderlig, gudomlig, likgiltig. Hur
många gånger ska jag behöva se den för att kunna beskriva den?” (Ludvig Nord-
ström)

I en av många beskrivningar av området nämns att ”Höga Kusten ter sig utifrån både
karg och ödslig” eller som en av konstnärerna i trakten uttrycker det”… en orörd
landsända, fjällik och ändå inte kärv och ändå mjuk.”

Den andra typen av utblickar är de kulturhävdade områdena med de små jordbruken,
bebyggelsen och vägarna - allt det som nästan undantagsvis återfinns i dalgångarna och
längs med vattnet. Här består horisonten av bergen som försvinner längs med dalgång-
arna i ett blått dis. Mängden sjöar och vikar förvillar och det kan vara svårt att avgöra
vad som är hav och insjö.

Utsikt från Stortorget, Akvarell (74 X 54 cm), Per Julius.
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RymdRymdRymdRymdRymd

”Detta är förstås Ångermanland - berg bortom berg, ås bortom ås, konturer som
skapar och accentuerar avstånd, men också ett rumslighetens landskap, som kan
ge en sorts dubbeleffekter. ... Landskapet på minnets näthinna står överallt trans-
parent mot det närvarande. Det måste bli så i de snabba och dramatiska
förändringarnas hemtrakter.”  (Birger Norman).

Landskapets skala, rumslighet och horisonter är av central betydelse för perspektivet
och den visuella djupverkan - den tredimensionella upplevelsen. I Ångermanland och
Höga Kusten talas det om ”det alldeles påtagliga intrycket av rymd som de ånger-
manländska bergen ger upphov till” (Lars Guvå). Det talas även om ”de dubbla ska-
lorna”, det småskaliga, väl avgränsade odlingslandskapet och de stora oföränderliga, blå
skogsområdena.

Tidlöshet och traditionTidlöshet och traditionTidlöshet och traditionTidlöshet och traditionTidlöshet och tradition

Höga Kusten utstrålar tidlöshet och historisk tradition. Traditionen representeras av det
småskaliga jordbruket och människans brukande av jorden och symboliseras ofta med
blomsterängar, lador, grusvägar och gårdar i brynen mot de stora skogarna. Tidlösheten
i sin tur symboliseras av de blånande bergen och havets oändlighet. I bergen och havet
finns också en monumentalitet och orördhet som ofta omtalas. Kontrasten mellan det
som symboliserar det traditionella och det tidlösa är stor, det småskaliga, av människor
brukade och de dominerande, av människan till synes opåverkade bergen och havet.

Landskapstyper – Höga KustenLandskapstyper – Höga KustenLandskapstyper – Höga KustenLandskapstyper – Höga KustenLandskapstyper – Höga Kusten

Utifrån landskapets yttre former och hur det upplevs går det att dela in Höga Kusten i

tre landskapstyper – områden med gemensamma drag, karaktärer och egenskaper;

Kusten och öarna – den karga, obebyggda kusten med vida utblickar

Höga Kusten har en skärgårdskust med många öar, vikar, sund och fjärdar. Denna fli-
kighet gör att besökaren kan överraskas av en fri havshorisont även relativt ”långt in i
landet”. Kustbergen och öarna tillhör de högsta i Sverige och längs Östersjöns kuster,
vilket ger området en monumentalitet som andra kuststräckor saknar. Hällmarker och
tallskogar dominerar och från havet upplevs kusten oftast som karg och ödslig

I det yttre havsbandet finns nästan ingen bebyggelse - fiskelägen och mindre områden
med fritidsbebyggelse finns i skyddade vikar och innanför öarna. Vägarna följer ibland
strandzonen i det inre av fjärdarna, men når bara punktvis fram till det yttersta havsban-
det. I det inre av Ullångersfjärden och Dockstafjärden ligger de tätorter som gett namn
åt fjärdarna. I övrigt är området glest bebyggt.
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Öarna präglas av karga marker, men också av lång historia som bas för fiskare. I sin
bok ”Ulvön bottenhavets pärla” skriver Lars Bergström att ” Framför allt är det
naturupplevelserna man minns efter ett besök på Ulvön. Havet, fiskelägena, sol-
badet på de ljumma blankpolerade hällarna, utsikten från Lotsberget ovanför
Ulvöhamn och båtfärden till och från gör skäl för det smeknamn som ön fått i
litteraturen, Bottenhavets pärla”.

Odlingsbygden – den småskaliga, sjörika odlingsbygden med sin starka rumslighet och
begränsade utblickar

Kontrasten är stor mellan kustzonen och de lövrika, småskaliga odlingsbygder som bre-
der ut sig alldeles innanför kustbergen, i det inre av vikarna och kring sjöarna. Även
detta landskap präglas av sina stora höjdskillnader och sin uppbrutenhet. Skillnaderna
mellan bergens storskalighet och dalgångarnas småskaliga åkrar och bebyggelse fascine-
rar. Här finns merparten av Höga Kustens bebyggelse som är knuten till dalsidorna, åsar
och kullar i odlingslandskapet och till vägarna. De höga bergssidorna skapar en stark
rumslighet och omfamnar de små jordbruken och samhällena. Utblickarna begränsas
vanligen till den närmsta omgivningen, men förlängs ibland längs en dalgång eller genom
ett pass till nästa landskapsrum.
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Skuleskogen och inlandet – skogsområden med vildmarksprägel

Ett höglänt, vildmarkspräglat område innanför kusten. Området saknar de djupa dal-
gångar som finns i norr och söder, och odlingsområdena är få. En av de kanske star-
kaste symbolerna för hela Höga Kusten är Skuleberget som reser sig som en mittpunkt i
området.

Skuleberget i vinterskrud, Foto, Kjell Ljungström

”…ligger jämte vägen ett gruvligt brant och högt berg, SKULEBERGET kallat,
uti vilket var en krypta. Jag hade lust att gå dit, men folket sade att det var omöj-
ligt; jag fick med stor möda ett par karlar med mig som mig visa skulle, vi klev
uppför klipporna, kröp, kasade, drog oss fram…”
(Carl Linneus, Lapplandsresa år 1732)

Skuleskogens nationalpark beskrivs som vildmark och en lyrisk beskrivning lyder: ”De
intressanta geologiska bildningarna, den vildmarksartade skogen, de öppna
hällmarkerna, utsikterna, branterna , fågellivet och växtlighetens kombination av
sydliga inslag och fjällbetonade arter är delar i en fascinerande helhet som inte
går att beskriva i några korta meningar, utan måste upplevas.”
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