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ULVÖN, en plats för oss att upptäcka
Så konstigt, vi trodde det var en pytteliten platt ö som tog slut bakom första vägkröken.
I tysthet var vi båda rädda för att bli uttråkade. Men så blev det ju inte, Ulvön är en plats för så
många olika naturer, vindar, vatten och byar. Vi bestämde oss för att uppleva ön till fots, i en ny
riktning varje dag. Tiden blev för kort och vi har många stigar kvar.
Vi har med oss yngsta barnet Miika. Han inspireras av äventyret och tar sina första steg på Toms
veranda, fyra stycken, om och om igen.
Vi två flyttade upp till Luleå från Stockholm och Genarp i Skåne och känner igen naturen och det
frodiga. Naturen och klimatet där det växer lupiner bär en fram lite mer än naturen i Norrbotten där
vi vanligen bor. Vi känner den omfamning och vila lupiner ger.
Vi undersöker naturen i Norr där den möter industrin i form av gruvor, vattenkraft och skogsbruk. På
Ulvön vandrar vi oss fram i naturen och samlar tankar om landskap och skuld. Vi lever i Norrbotten
Luleå och har under de senaste åren börjat se oss omkring i landskapet som omger oss. Vi upptäcker
använda landskap, platser dit folk kommit och hämtat el, virke och malm. En kolonisering mitt i ett
pågående. De stora vidderna och den stora naturen i norr är ett skafferi. Skulden i landskapet, vilka
spår har koloniseringen och industrialiseringen lämnat? Syns skulden? Känns den? Hur kan skulden
hanteras?
Här på Ulvön på lagom avstånd från den natur och de landskap vi undersöker och försöker förstå, är
det lättare att låta tankarna landa. På vägarna och stigarna mellan Ulvöhamn, Kvarnhusviken,
Sörbyn, Ulvö museum, Norrbyn, Sandviken, Fjären, Rödharn. Vi lämnade kvar något av tankarna här,
och tar med oss en liten del av platserna hem. Tack! Anja Örn & Tomas Örn

