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Lillöjungsbo – En gång ett 

väglöst land 
 
 

(O. Embretséns målning 1951 av gården i Lillöjungsbo är gjort på ett smörtråg) 
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© Aléxander Elfving, Bollnäs 2009 

Lillöjungsbo – En gång ett väglöst land 
 
I den mörka och kalla skogen vid sjön Öjungen  ligger Lillöjungsbo, som i sin tur ligger cirka 4 mil 
norr om Edsbyn. Där började min anfader Per Nilsson från Emnebo ”Greves” att arrendera gården i 
Lillöjungsbo med hustrun Kerstin Olsdotter och deras 10 barn. När jag började med den här släkten 
hade jag inga förhoppningar alls, dels för att jag trodde alla var bönder och dels för att jag aldrig 
hört någon spännande släkt historia på den delen av släkten. Jag började först att leta upp min 
mormors föräldrar i Ovanåkers släktregister, som tur har den boken ett ganska bra register mellan 
åren 1850 till ca 1940. Därför blev det ingen match att få tag på rätt personer, men desto längre 
tillbaka man kommer med hjälp av boken desto osäkrare blir uppgifterna. Att använda boken som 
ett hjälpmedel i sin forskning för att sen leta reda på rätt uppgifter i kyrkböckerna är att föredra. Jag 
har både använt Genline och SVAR på internet, men även en del böcker såsom Ovanåkers och 
Alfta's släktböcker.  
 
Släkten är min gammelmormors från Lillöjungsbo, släkten har blommat ut från ingrodda Dalmasar 
med (för oss Hälsingar) konstiga släktnamn före sina förnamn såsom ”Lissol Anders och Ryttar 
Margareta”, även en del Skogsfinnar, och adelssläkter såsom von Knorring, Lood i Småland, 
Rehbinder och många fler. Lillöjungsbo är en av många finnskogsbyar som en gång har blomstrat. 
Där hade många av Ovanåkers bönder höstbodar och fäbodar. 
Under 16-1700-talet kom det finnar dit som vallvaktare och började med odling. 
Lillöjungsbo har även kallats för Öjungsbo och Lillöjungsbo-klitten, men byn är densamma. 
I Lillöjungsbo finns två noterade nybyggen i början av 1800-talet, 1 och 2 plus en skogsvaktare, 
men han var inte uppskriven på något av torpen. 
Lillöjungsbo ligger mitt i ingenstans, precis 4 mil från Edsbyn. 
År 195014 blev vägförbindelsen mellan Öjung och Lillöjungsbo blev klar. Då kom Ovanåkers, 
Färilas och Voxnas socknar att mötas för första gången via en gemensam väg. Innan det, fick man 
hoppa mellan stenarna och klövja genom skogen för att komma fram dit man ville. Även transport 
med båt var vanligt, men först fick man gå genom skogen till båten, och senare ro över Öjungen till 
Öjung på andra sidan och handla det man skulle. 
Från Lillöjungsbo var det 8 kilometer till närmaste landsväg, och den hade man inte förbindelse till 
i 60 år. Lillöjungsbo ligger i den mörkaste skogen mellan Öjung och Lobonäs i Norra Ovanåker och 
har alltid varit efter i utvecklingen. Edsbyns Elektriska bidrog 195215 till att elektrifiera finnskogar 
och ödebyar i Ovanåker socken. Dom släppte på strömmen för Lillskog och Lillöjungsbo, som var 
sist ut i Ovanåker, som fick sitt ljus till byarna. Men före dessa kom telefonen till byn, på sommaren 
1947. 
                           

                                                 
1 4 Tidningen Ljusnan artikeln ”Familj i Lillöjungsbo får denna höst vägförbindelse med Öjung för första gången” 

1/9 1950 
1 5 Tidningen Ljusnen artikeln ”När ljuset kom till Lillöjungbo”  Fredagen den 31 Oktober 1952 
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                         (Vy över Öjungen från Öjungskojan , FOTO: Aléxander Elfving) 

      Kartan visar Stor-Öjungen och på andra sidan vid den röda markeringen Lillöjungsbo) 
 
Den förste i släkten som kom att bosätta sig i Lillöjungsbo hette Per Nilsson född 1855 22/51 och 
kom till Lillöjungsbo 18892   Han kom närmast från Emnebo ”Greves”, Ovanåkers socken. Han 
gifte sig 1876 4/63 med Kerstin Olsdotter  född 1855 15/74 från gården ”Stolts” i Roteberg. Släkten 
kan man följa bakåt till Ovanåkers storbönder under 16-1700-talet. Hennes far ”Hatts”Olof Persson 
född 1827 3/1 i Roteberg vistades någon tid i Nord  Amerika enligt Ovanåkers släktregister, men 
innan han dog, så hann han med att arrendera Lindsbergsmyra, som ligger på gränsen mellan Färila 
och Ovanåkers socken. Han var gift med ”Stolts” Anna Jonsdotter född 183013 14/5 i Edsbyn, 
Ovanåker. 
Som ung arbetade Per Nilsson på prästgården i Ovanåker, och det var så han kom i kontakt med 
Långrörs bolag, som då ägde både Lillöjungsbo 1 och 2. Per blev då tillfrågad, om han ville 
arrendera Lillöjungsbo 1 och 2. Dom slogs då ihop till en gård på 62 hektar. 
                                    (Kerstin Olsdotter och Per Nilsson i Lillöjungsbo) 

                                                 
1        Per Nilsson född 1855 22/5 (c:2, Födde, Dop, 1834 – 1860 , 0/0 , Bild 76 av 103) 
2      Familjen hittar man i Lillöjungsbo 1 ( Ovanåker AI:21C, Husförhör, 1884 – 1893, 2/0, Bild 11 av 49) 
3       de gifte sig 1876 4/6 (scb Gävleborgs  :571 , Födde , Vigsel, Död 1876 – 1876 , 0/0, Bild                                                        
394 av 600)                                
4        Kerstin Olsdotter född 1855, (Ovanåker,  C.2, Födde,Dop, 1834 - 1860, 0-0,  Bild 77 av 103 ) 
1 3    Anna Jonsdotter född 1830 14/5 (Ovanåker, C:1, Födde, Dop, 1804 – 1833. Bild 125 av 141) 
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(På bilden ovan är kopierad från husförhörslängderna år 1884-1893, tilläggas bör att dom två 
yngsta sönerna Per och Andreas ej finns med i längden) 

 
 
Per Nilsson och Kerstin Olsdotter  fick sammanlagt 10 barn: 
 
Nils född 1876 15/2 flyttade till Furudal 
Olof född 1878 16/4 flyttade till Kil, Värmland. 
Jonas född 1881 4/9 flyttade till Bergvik 
Anna Kristina född   1884 8/3 flyttade till Tovåsen 
Klara Helena  född 1886 31/7 flyttade till Tovåsen  
Maria född 1888 29/9 flyttade till Samuelsfall 
Karin född 1891 20/3 flyttade till Finnaberg, Ovanåker 
Emil född 1893 15/12 flyttade till Ullungsfors 
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Per Johan född 1895 24/11 – 1915 27/12 död av blintarmsinfektion i rektryttjänsten5 
Andreas född 1898 15/10 stannade kvar i Lillöjungsbo15 

 
Uppgifterna är tagna ur Ovanåkers släktbok 

                                                                                                                                                                                                                        
 
 

    

Var härstammade Per Nilsson  ifrån? 
 
Per Nilssons far och farfar Nils Nilsson född 1820 3/222 och Nils Matsson Spansk född 1796 30/9 
var båda nybyggare i Gropabo, Voxna. 
Många i släkten var nybyggare och vana att bosätta sig på mindre tätbefolkade områden. 
Nils Matsson Spansk's far Mats Persson Nögd född 1757 1/106 i Nybo, Bollnäs. Och kan man följa 
släkten ner till mitten av 1600-talet i finnskogen. Hans mor Karin har dock mycket mer 
intressantare bakrund. Hon var född 1760 17/37 och var bördig från Alfta men dog redan 18008 39 
år och 10 månader gammal.  
 
Modern till henne hette Margareta Reinholdsdotter född 1735 2/89 och var en oäkta dotter till 
Sergeanten i Alfta socken Reinhold Christer Lodh född 1695 29/716 i Småland, av den adliga ätten 
Lood i Småland. Förare vid Skånska Stånddragonregementet 1715. Korpral 30/6 1722 vid rote nr 1 
i Finnfara. Sergeant med furirs indelning  vid Alfta kompani , Sergents indelning 7/6 1728. Avsked 
22/3 1746 , därefter skogsombudsman och flottupplysningsman åt Bergslaget i Stora Tuna , 
Dalarna. Död 1773 av "Rödsot" , bergraven 14/9 1773 i Brusbroby i Stora Tuna , Dalarna. Enligt 
Elgenstiernas supplementband så var han son till ryttmästaren Peder Lood (Underofficer vid 
Jönköpings regemente. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1686-10-11. Löjtnant vid 
Smålands kavalleriregemente 1696-08-19. Ryttmästare 1701-09-06. Död 1706-04-29 i Polen) och 
gift den 1691 17/5 i Solberga kyrka Småland med Gustaviana Christiana Rehbinder (1673-1760), 
dotter till Reinhold Rehbinder och Catharina Maria Fitinghoff. 

 

                                                 
5       Per Johan född 1895 24/11, död den 27/10 1915 av blindtarmsinfektion 
 den  27/12 1915 av blindtarmsinfektion på Gävle lasarett. (Ovanåker, SCB , 1898-1920, bild 145 av 221) 
1 5    Alla datum är enligt Ovanåkers  
2 2   Nils Nilsson född 1820 3/2 i Alfta (Alfta C:5, Födde 1807-1850, bild 73 av 383 
6       Mats Nögd född 1757 1/10 (C:2 , Födde , Dop 1734-1769 , 157/0, bild 163 av 193)       
         Han anges vara född I Nybo, Bollnäs sn i Hfl i Norrbo (AI:7A ,Husförhör, 1798- 1804 ,     186/0, Bild 146 
av 158)                                                                  
7       Karin Persdotter född 1760 17/3 i Alfta (Alfta C:4, Födde , Dop 1750-1806, 131/0, Bild 68 av 402) 
8       Karin Persdotter död i Bollnäs 1800 23/1 (Bollnäs F:1, Död , Begravning , 1795 – 1861, 0/0, Bild 12 av 
158) 
9      Margareta Reinholdsdotter född 1735 2/8 (Alfta C:3, Födde, Dop, 1772-1749, Bild 91 av 176) 
1 6    ”Hanebos Knektar”  1682-1901 
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                                                                                                                (Gården i Lillöjungbo, som senare blev ett hemman för 
släkten) 

    

    

Yngsta sonen Andreas stannar och blir 

hemmansägare 

                                     (Anna och Andreas ca 20 år gamla)                                           
 
 
I unga år kom pigan Anna Olsdotter till gården i Lillöjungsbo och blev väldigt förälskad i Andreas. 
Andreas köpte sedan gården i Lillöjungsbo och bosatte sig där med Mor Anna, som hon senare kom 
att kallas. 
Anna var näst näst yngst av sju barn till Olof Ersson och Christina Halvarsdotter. 
Olof Ersson föddes 1854 31/317 i Gårdsjömyra 2 som ligger i Alfta socken. Han arrenderade sedan 
efter faderns död Gårdsjömyra 2. 
Christina Halvarsdotter däremot var från Ovanåker, närmare bestämt västra Roteberg. 
Christinas mor Brita Ersdotter född 1844 10/718 i Ovanheden, Äppelbo, Dalarna. Var dotter till 

                                                 
1 7 Olof Ersson född 1854 21/3 (Ovanåker , C:2 , Födde, Dop 1834-1860, bild 71 av 103 
1 8 Brita Ersdotter född 1844 10/7 i Äppelbo, Dalarna (Äppelbo, C:7, Födde, 1833 -1854, Bild 45 av 107) 
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Corporalen Eric Ersson Trogen född 1816 28/419 i Ovanheden, Äppelbo, Dalarna. Antagen till 
soldat 1838 21/12, 1859 kallas vice Corpral nr 92 vid Mora komani av Dalregementet, 1864 8/7 
fick han interimsavsked. Familjen flyttade till Färnäs i Mora 1862 och därifrån till Ovanåker 1864 
14/11. Han var gift med Helena Gustafva von Knorring född 1807 18/620 Äppelbo , hon tillhörde 
den ointroducerade ätten von Knorring. Man kan dra slutsatsen att Anna's släkt till största del 
härstammar från Dalarna, åtminstonde uppehållit sig där under 1700-talet. 
                                  

Lillöjungsbo No.1 + 2 
                   (Andreas köpte gården från Långrörs bolag och blev hemmansägare) 

 

Anna och Andreas gifter sig 
 
Anna och Andreas gifte sig 1922 15/921 och satte sju barn till världen. Alla barnen föddes på 
gården. Det var inga problem, då barnmorskan hämtades med släde från Öjung på vintern, och på 
sommaren fick hon rida till gården. 
På gården fanns 5-6 kor, 2 hästar, och får och getter, som Anna och barnen fick ta hand om, när 
Andreas var iväg och jobbade i skogen. 

                                                 
1 9 Eric Ersson född 1816 i Öppelbo, Dalarna. (Äppelbo, C:4, Födde, 1797-1833, Bild 50 av 95) 
2 0 Helena Gustafva von Knorring född 1807 18/6 i Äppelbo (Äppelbo, C:4, Födde, 1797-1833, Bild 30 
av 95) 
2 1 Andreas och Anna gifte sig 15/9 1922 (_scb Gävleborgs, SCB, vigsel 1922. Bild 94 av 199) 
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             (Anna och Andreas Persson på bröllopsdagen 1922 15/9 , Fotot finns i familjens ägor) 
 

Allt av nåd... 

    
 ” Det är av nåd vi får allt, och har vi då förstånd att uppfatta det så och uppskatta livets 
gåvor rätt, så blir livet inte meningslöst” 
 
Anna var en robust kvinna och sjöng sig igenom livet, hon var starkt religiös, och det märkte man 
när man såg väggbonaden ”Allt av nåd”, som hängde i Andreas och Annas finrum i Lillöjungsbo. 
Dock var inte Andreas var lika starkt troende som hustrun Anna. 
Anna var medlem i Sion församlingen i Ullungsfors och uppträdde ibland där med sina egna låtar 
hon skrivit. Hela familjen blev då involverad i det musikaliska. Mor Anna skrev många sånger, som 
det var religiösa budskap i. Hennes dotter Karin Persson berättade för Edsbyns närradio om, när 
Mor Anna var hem på väg hem från Öjung. Efter att ha varit och handlat, så överaskades hon av en 
storm. Det blev en väldig kamp mot vågorna, och då började hon att sjunga: ”Varföre frukta när 
Jesus i båten är med”. Hon sjöng sången medan hon rodde och fick kraft att ta sig över och hem. 
Viktor Törnberg var ute och fiskade och hörde mor Annas sång. ”-Det glömmer jag aldrig” säger 
han. Låten finns idag inspelad på kasett med flera av hennes låtar. Många minns även henne, när 
hon gick sjungandes igenom den kolmörka skogen med sin fotogenlampa. 
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                      (Anna och Andreas Persson i Lillöjungsbo, på kortet är dom ca 50 år) 
 

 

 

 

 

Andreas och Anna arbetsamma 
 
Medan Andreas var borta och jobbade under veckorna, så tog Anna under tiden hand om sina barn 
och satte dom i arbete på gården. Det fanns alltid något man kunde göra. Dottern Karin Persson 
sade: ”-Vi hade aldrig tråkigt, det fanns alltid något vi kunde roa oss med” sa hon i en Radiointervju 
1995.Andreas hade ett stort ansvar i skogen, och han skötte dammen vid Öjung och Ålkarsflugen 
och var flottarbas i många år. 
Hon skötte allt på gården såsom jordbruket och sydde kläder. Hon var  verkligen inte rädd för att ta 
i. På gården sysselsatte man sig genom att ladda upp alla förråd inför kommande vintern såsom 
hugga ved och stapla i vedbon samt ladda upp tinorna med älgkött. 
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(Här är Andreas Persson och Helmer Embretzén ca 1930-40 tal, Fotot finns i familjens ägor) 
 
Anna och Andreas fick 7 barn tillsammans: 
Barbro Linnea 1920 29/6 -  2008 
Karin Ingegärd 1923 26/3 - 1997 
Per Artur 1925 10/12 
Olof Ernst 1927 25/2 
Anne-Marie 1934 3/11 
Rolf Gerhard 1940 19/9 
Anders Sture 1941 29/11 

                 

(Från vänster : Här står Karin och Barbro på bryggstugsverandan i Lillöjungsbo ca 1926-28 ,ca 5 
år innan den brann ned. FOTO: Fotot finns i familjens ägor) 
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Bryggstugan i lågor  
 
Karin berättade på radion när bryggstugan brann den 4/3 1933. 
 
”Det var sent på kvällen, en mars kväll, och alla barnen hade lagt sig, men som tur var satt Mor 
Anna vaken och läste en tidning. Hon tyckte att det var så ljust ute för att vara på kvällen, så hon 
bestämde sig för att titta ut. Då fick hon syn på bryggstugan, som stod i lågor. 
Anna gick genast och väckte alla fyra barnen, som sov och sa ”- Bryggstugan brinner, Nu ska ni 
upp och klä på er. För nu vill jag att ni hjälper att frakta ut sängkläder ut till ladan och bädda till 
Artur och Olle. Det gjorde dom snabbt. Barbro och Karin fick hjälpa mor sin att pumpa vatten och 
att kasta snö på stugan och på stallsväggen i förebyggande syfte. Dom var rädda att flera 
byggnader skulle påtändas i hettan. Stallsbyggnaden klarade sig i alla fall på grund av, att mor 
Anna gjorde så att bryggstugans vägg rasade inåt. Sen efter mor Anna fått kontroll över branden, 
bad hon till Gud, att det skulle komma rikligt med snö – och så blev det. Det kom över 1 dm den 
natten” 
 
Karin sa även, att det kändes, som det var igår bryggstugan brann, Barbro och Karin var så rädda 
men blev lugn av sin mor, som räddade gården från att brinna ner till grunden. 
Anledningen till branden var en spricka i bakugnen. Där hade det legat och kolat som till sist 
antändes. 
 
Inspelningen av Karin Persson (gift Södergårds) gjordes 1995 datum okänt. 
Karin Södergårds gick bort 1997. 
 

(Branden av bryggestugan var en svår motgång för familjen, och med sina bara händer hindrade 
dom att branden skulle spridas till andra hus på gården, Mor Anna belönades senare med medalj 
för sin tapperhet) 
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Ett x antal år senare byggdes ett nytt hus där bryggestugan stod en gång i tiden.     

Det nya huset står kvar än idag. (FOTO: Aléxander Elfving)                    

                                                            (FOTO: Aléxander Elfving)  
 
 
                                                            
Andreas och Anna Persson fick sluta sina dagar alldeles för tidigt, vid 66 respektive 64 års ålder. 
Dom ligger begravda mittemot varandra på Öjung kapellets kyrkogård. Både Andreas och Anna 
beskrivs idag som dom snälla och lugna personer som satte familjen först. 
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(Aléxander Elfving framför Öjungs kapell, FOTO: Hannah Hed) 
 
Öjungs kapell är byggt 1844 av nybyggarna runt Öjung. De ville ha en gemensam begravningsplats 
för alla i byn. Nybyggarna, som redan hade det knapert med ekonomin, lovade att bidra så gott dom 
kunde med kapellets byggande genom att köra timmer och genom dagsverken. 
Genom nybyggarnas tappra uppoffringar och genom kollekter från andra orter blev Öjungs kapell 
en verklighet. 
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                                                                         Tabell 1 
Nils Matsson-Spansk född 1796 30/9 i Norrbo, Bollnäs. Död 1838 i Ovanåker (Under stjälpande 
lass). 
Bosatt som nybyggare i Gropabo (Voxna).Gift 1819 med 
Anna Persdotter född 1789 19/12 i Nordanå, Alfta sn. 
Blev änka 1838, flyttade sedan tillbaka till Alfta. 
Barn: 
Nils född 1820 3/2 se tab 2 
Carin född 1824 24/7 
 

Tabell 2 
Nils Nilsson född 1820 3/2 i Gropabo (Voxna).Död 1869 12/4 i Nervfeber. 
Husman i Emnebo ”Greves” , Ovanåker. 
Gift med Kerstin Andersdotter född 1817 22/7 Emnebo, Ovanåker. Död 1893 4/2 genom slag. 
(Dotter till Soldaten Anders Andersson Slug i Emnebo och Kerstin Ersdotter) 
Barn: 
Anna född 1841 13/9 
Nils född 1844 30/3 
Anders född 1846 20/9 
Kerstin född 1849 12/2 
Per 1855 22/4 se tab 3 
 

Tabell 3 
Per Nilsson född 1855 22/4. Död 1924 2/1. 
Arrendator i Lillöjungsbo, Ovanåker. 
Gift 4/6 1876 med Kerstin Olsdotter född 1855 18/7 i Västra Edsbyn ”Stolts, Ovanåker. 
Död 1932 25/3. (Dotter till Olof Persson ”Hatts” v. Edsbyn, Ovanåker) 
Barn: 
Nils född 1876 15/2 
Olof född 1878 16/4 
Jonas född 1881 4/9 
Anna Kristina 1884 8/3 
Klara Helena 1886 31/7 
Maria 1888 29/9 
Karin 1891 20/3 
Emil 1893 15/12 
Per Johan 1895 24/11  
Andreas 1898 15/10 se tab 4 

Tabell 4 
Andreas Persson född 1898 15/10 i Lillöjungsbo. 
Senare hemmansägare där.Gift 15/9 1922 med Anna Olsson född 1900 5/1 i Gårdsjömyra 2. 
Död 1964 2/9. 
(Dotter till Olof Ersson föddes 1854 31/3 och  kom från Gårdsjömyra 2, Alfta sn. 
Christina Halvarsdotter var från Ovanåker, närmare bestämt västra Roteberg. 
Christinas Morfar och Mormor var Corpralen Eric Ersson Trogen född 1816 28/4 i Ovanheden, 
Äppelbo, Dalarna. Antagen till soldat 1838 21/12, 1859 kallas vice Corpral nr 92 vid Mora komani 
av Dalregementet, 1864 8/7 fick han interimsavsked. Familjen flyttade till Färnäs i Mora 1862 och 
därifrån till Ovanåker 1864 14/11. Han var gift med Helena Gustafva von Knorring född 1807 18/6 
Äppelbo , hon tillhörde den ointroducerade ätten von Knorring. 
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Barn: 
Barbro Linnea 1920 29/6 
Karin Ingegerd 1923 26/3 se tab 5 
Per Artur 1925 10/12 
Olof Ernst 1927 25/2 
Anne-Marie 1934 3/11 
Rolf Gerhard 1940 19/9 
Anders Sture 1941 29/11 

 

(Från vänster uppe Ann-Marie, Sture, Artur, Olle och Rolf 
Vänster nere Barbro , Anna och Andreas och min gammel mormor Karin) 
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Tabell 5 
Karin Persson född 1923 26/310 i Lillöjungsbo. Gift 1945 med skogsarbetaren Jonas Elis 
Södergårds född 1920 20/911 från Kyan 6. (Son av Per Viktorinus Olsson född 1885 25/212  
Mjölåsen 2 ”Edmans” och Emma Helena Stål född 1884 29/8) 
 

                                                (Karin Persson och Elis Södergårds 1945) 

 
Källor: 
Mycket av denna berättelse bygger på muntliga uppgifter av min mormor samt 
gammelmormor. Tabellerna längst ner bygger på Ovanåkers släktbok se övriga noter. 
Till min hjälp med information om Lillöjungsbo har jag tagit till hjälp av olika 
tidningsrepotage både tidningarna Helsingen och Ljusnan gjort om bygden. Videoinspelning 
om branden finns samt när Karin Persson berättar om Lillöjungsbo och livet där 
(Dokumentärfilmen heter ”Minnen från en svunnen tid” av  Roger Persson i Edsbyn.) 
 
                                                 
1 0      Karin Ingegärd Persson född 1923 26/3 (_scb Gävleborgs, SCB, Födde, 1923-1923, Bild 291 av 
413) 
1 1    Jonas Elis Södergårds född 1920 20/9 i Kyan 6 (Ovanåkers släktbok) 
1 2    Per Viktorinus Olsson född 1885 25/2 (_scb Gävleborgs : 846, Födde, Vigsel , Död , 1885-1885, 
bild 142 av 365) 


