
Ulvövisan 

Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en 

lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. 

Jag vet en plats som kallas havets pärla allt ibland 
Den heter Ulvöhamn och ligger norr om Härnösand 

Det är en härlig plats där man kan ha det skönt och gott 
Man mår som kungen i sitt slott 

Refr: E´de´ Ulvöhamn det, ja de´e´Ulvöhamn det 
där det doftar eller hur 

utav strömming som är sur 
E´de´Ulvöhamn det, ja de´e´Ulvöhamn det 

Din och min och våran egen kära ö 

Nu is och vinter viker bort för sol och vind och tö 
ty vårens ljusa tid nu även kommit till vår ö 

Till lotsutkikens plats nå´n gång man gärna sig beger 
En vacker tavla då man ser. 

Refr: E´de´Ulvöhamn det… 

Så småningom nog komma skall en sommar varm och skön 
Då många som semester har skall invadera ön 

Och många som här varit gärna kommer hit igen 
Vad är det då som drar min vän? 

Refr: E´de´Ulvöhamn det… 

Nog lockar andra platser oss med god förtjänst och så 
Med allt vad här i världen som för pengar man kan få 

Ja några år man borta är man far båd öst och väst 
Ja borta bra men hemma bäst 

Refr: E´de´ Ulvöhamn det… 

När havet stormar kan man höra ganska väl ibland 
Men efter det så kommer sol som lyser på vår strand 

Ja Bottenhavets pärla det är namnet på vår ö 
Här vill jag leva, vill jag dö! 

Refr: E´de´ Ulvöhamn det… 
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Jag har bott i en (Mala)backe 
 

T Sahlén 

Musik: Jag har bott vid en landsväg 

Jag har bott i en backe i hela mitt liv, 
och sett människor svischa förbi. 
Jag sett t’risterna glo, 
på min torva i ro, 
medan måsarna redde sitt bo. 
Jag sett vårarna gry, 
jag hört höststormar gny, 
jag sett storskarvens sträck under kvällande sky. 
Jag har bott i en backe i hela mitt liv, 
och sett människor svischa förbi. 

Det är minnenas kväll, 
det är ro i ett tjäll, 
bortom Röhar’n det skymmer alltmer. 
Efter oro och strid, 
hela Mala fått frid, 
det är bara varandra vi ser. 
Vi sett vårarna gry, 
vi hört höststormar gny, 
vi sett storskarvens träck på vår Flas usch och fy. 
Vi har bott i en backe i hela vårt liv, 
och sett människor svischa förbi. 

De ä brant här i Mala, 
och skall evigt förbli, 
de ä allas vårt predikament. 
När vi böjda av år, 
mot vår grinnstolpe går, 
då ä gammkroppen tung som cement 
Vi sett vårarna gry, 
vi hört höststormar gny, 
vi sett storskarvens träck på vår Flas usch och fy. 
Vi har bott i vår Backe så länge vi minns, 
och sett människor svischa förbi. 
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Ulvön i våra hjärtan - kort 

Text: T Sahlén 

Musik: Pomp and Circumstance (Elgar) 

 

 

Ulvön I våra hjärtan 
Landets fagraste nejd 

Det är alltid med längtan 
Som vi tänker på dig 

 
När vi nu snart dig lämnar 

Bultar du i vårt bröst 
Att vi snart återvänder 

Är förvisso en tröst 
 

Att vi snart återvänder 
Är förvisso en tröst 

 

 

 

 

Version med intro: 

The Czech Philharmonic – Pomp and Circumstance 

Instruktion: 

Introt används till att instruera deltagarna. 

När melodin spelas reser sig alla upp och sjunger texten.  

 
 

 

 

  

http://open.spotify.com/track/62CifoOVSdLAPVVpJjs9oV
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Ulvön i våra hjärtan - lång 

Text: T Sahlén 

Musik: Pomp and Circumstance (Elgar) 

 

Version utan intro 

Military Marching Band Of Clay Holmes 

Spelas 2 gånger: 

 

 "Pomp and Circumstance," Op.39: March, No.1 in D 

 

 

1. 
Ulvön i våra hjärtan 

Landets fagraste nejd 
Det är alltid med längtan 

Som vi tänker på dig 
 

2. 
Havets söner och döttrar 

Strävat på denna ö 
Slit med krokar och skötar 

Lockat gosse och mö! 
 

Slit med krokar och skötar 
Lockat gosse och mö! 

 
3. 

Nu är hög tid att äta! 
Nu är surströmmingsfest! 

Nu vi klingar i glasen! 
Nu är livet som bäst! 

 
4. 

Skål du! Bottenhavs pärla! 
Tag vår hyllning emot! 

Låt oss nu rumla – och arla! 
- i gryningen draga vår not! 

 
Låt oss nu rumla – och arla! 
- i gryningen draga vår not! 

 

http://open.spotify.com/track/2h99b19owyJxEeMJBJwtZ7
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5. 
Hamnens strävsamma kvinnor 

Och deras tjuriga män 
Hjältar och deras hjältinnor 

Vi beundrar dem än! 
 

6. 
Många gummor och gubbar 

Vilar nu tyst i din famn 
Vaktad av öar och kobbar 

I en trygg Ulvöhamn 
 

Vaktad av öar och kobbar 
I en trygg Ulvöhamn 

 
7. 

Ulvön i våra hjärtan 
Landets fagraste nejd 

Det är alltid med längtan 
Som vi tänker på dig 

 
8. 

När vi nu snart dig lämnar 
Bultar du i vårt bröst 

Att vi snart återvänder 
Är förvisso en tröst 

 
Att vi snart återvänder 

Är förvisso en tröst 


