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ÖJUNG   /   Ovanåkers   Kommun   

  

  

Om   
Öjung   är   en   by   belägen   norr   om   Edsbyn   i   Ovanåkers   kommun,   mot   gränsen   till   Ljusdals   kommun.   Byn   
har   historiskt   länkar   till   skogsbruk   och   var   hem   till   skogvaktare   såsom   skogsarbetare.     Idag   finns   det   
en   blandning   av   fastboende   och   fritidsboende   i   byn.     Öjung   är   en   del   av   berättelsen   om   det   svenska   
skogsbruket,   från   skogsfinnarnas   svedjebruk   till   skogsmaskinernas   intåg   och   följder   av   utflyttning.   
Bygden   har   en   rik   historia   inom   skogsbruk   och   skogsindustri,   en   näring   som   efter   tidigare   linodling   
och   beredning   berikade   hela   Voxnadalen.   Inom   kommunen   finns   flera   hälsingegårdar   som   är   
inskrivna   på   Unescos   världsarvslista.    Edsbyn   ligger   längs   med   Voxnan.   Byn   elektrifierades   tidigt   och   
när   skogsbruket   tog   fart   i   skogarna   runt   Edsbyn   växte   industrierna   kring   Voxnan   snabbt.   Än   idag   finns   
industrierna   kvar   i   form   av   bland   annat   Edsbyverken,   Svenska   Fönster   och   EIA.   När   järnvägen   kom   
byggdes   byn   ut   och   fick   den   långsmala   formen   byn   har   idag.   Längs   med   Långgatan   hittas   idag   det   
mesta.    I   södra   delen   av   kommunen   ligger   Svabensverk.   En   tidigare   bruksort   som   genom   
Bygdeföreningen    arrangerar   sin   egna   sommarutställning,   “Konst   i   byn”   på   Kolhusudden   varje   år,   ett   
arrangemang   som   engagerar   hela   byn   i   skapande.   

  
I   Öjung   är   skogen   din   närmsta   granne   och   här   finns   möjlighet   att   arbeta   nära   naturen   men   även   att   
gräva   i   byns   historia.   Öjung   var   en   blomstrande   by   en   gång   i   tiden   med   ett   kapell,   skola   och   
lanthandel.   Numera   finns   det   inte   lika   många   fastboende,   men   fortfarande   mycket   aktivitet.   Man   kan   
köra   sjön   Stora   Öjungen   runt   och   här   finns   vindskydd   och   en   koja   som   bjuder   in   till   
utomhusaktiviteter   både   sommar   och   vinter.    Samtidigt   är   det   nära   till   de   större   byarna   Edsbyn,   
Ovanåker   och   Alfta,   belägna   i   voxnadalen.     

  
Boende   och   resurser   
Boendet   i   Ovanåker   är   beläget   i   en   renoverad   lada   intill   en   gammal   fäbod   i   byn   Norsbo,   ca   15   min   
bilfärd   norr   om   Edsbyn.   På   plats   får   du   ingångar,   bollplank   och   praktisk   hjälp   av   Hannie   Seegers   som   
bor   i   grannbyn   Fullen.   Hannie   är   textil   hantverkare   bl.a.   engagerade   i   den   lokala   konstföreningen,   
hembygdsföreningen   och   verksam   på   Edsbyns   museum.   Hon   är    intresserad   av   kulturarv,   skog   och   
odling   och   drömmer   om   att   kunna   jobba   med   ull   från   egna   får.     


