
Se och uppleva

Burberget ligger mellan Mellberg och 
Burtjärn i centrala Ljustorp. Det är en 
promenadstig upp till bergets topp och 
där uppe har man en makalös utsikt 
över Ljustorpsdalen. Vandringen upp 
tar ca 20 minuter och har en stigning 
på drygt 60 meter. De fl esta klarar av 
promenaden. 

Framför dig breder den bördiga och 
ljusa Ljustorpsdalen ut sig omgiven 
av skog på alla sidor. Det är i kontras-
ten mellan den mörka skogen och de 
öppna fälten vi kan söka upprinnelsen 
till namnet Ljustorp. I väster vaktas 
dalen av Lövbergskyrkan och nedanför 
den rinner Ljustorpsån fram och ner 
genom dalen för att i söder förenas med 
Mjällån mellan bergen. Mitt i dalen 
reser sig kyrkberget med kyrkan som 
hälsar alla välkomna.

På toppen fi nns en privatägd raststuga 
som är öppen för allmänheten. Dess-
utom fi nns en enkel rastplats där man 
kan fi ka och grilla samtidigt som man 
njuter av utsikten över dalen.

Historia

I början av stigen stöter du på ett 
inhägnat vattenhål. Det är resterna från 
30-talets guldrusch i Ljustorp. Just här 
borrades nämligen ett av de största 
schakten. Det var hårda tider och ofta 
ökar intresset för spel och lycksökeri 
under perioder av ekonomiska depres-
sioner. Drömmen om den stora vinsten 
sysselsatte många. Det var därför natur-
ligt att sökandet efter guld- och silver-
skatter fångade så många ljustorpsbor 
1930, då guldrushen började. 

1930 bildades Sanna gruvförening. 
Redan 1931 började föreningen samar-
beta med Bergsingenjör E A Åkerman, 
som utvecklat en metod för ”Elektriska 
malmletningar”, vars bok fi nns bevarad 
bland handlingarna efter gruvförening-

en. Åkerman gjorde fl era besök i 
bygden och utförde några mätningar på 
Burberget i Öppom. Nu fl yttade man 
verksamheten till Burberget. 

Där hade man tidigare gjort fl era under-
sökningar. Den första 1825 då majoren 
Arendt Drejer på Lögdö bruk tillsam-
mans med några Öppomsbor inmutade 
ett område. Ytterligare inmutningar och 
undersökningar gjordes fram till 1930-
talet, då Sanna gruvförening borrade 
och sprängde ett större schakt, men 
mineraltillgången var för liten, för att 
fi nansiera brytning i större skala. Edfast 
från Röje skötte sprängningarna. Nu 
hade geologer från Bergmästarämbetet 
i Luleå kopplats in och de hjälpte även 
till att analysera borrkärnorna. Även 
Bolidens gruvbolag deltog här. Verk-
samheten avvecklades omkring 1934. 

Borrutrustningen såldes till Holm, som 
sedan skänkte den till Norra Berget. 

Fakta från Hembygdsföreningens hemsida om 

guldruschen 1930

Vandringsbeskrivning

Stigen börjar i skogskanten, bortanför 
traktorspåren. 

1. Dagbrott som minner om guldru-
schen i Ljustorp.

2. På bergskanten här börjar du se 
utsikten över dalen åt öster.

3. Här öppnar dalen upp sig, njut.

4. Uppe på toppen hittar du eldplats 
med provisoriska bänkar, raststuga och 
en fantastisk utsikt över Mellberg och 
Ljustorpsdalen.

Efter en kort vandring får du här uppleva en makalös utsikt över centrala Mellberg. Här ser man skolan 

och kyrkan mitt i byn och alla åkrar som breder ut sig i dalgången. På vägen upp passerar du rester 

från 30-talets guldrush i Ljustorp, nämligen ett gammalt dagbrott. Efter stigen fi nns också en geocache.

Burberget
Vandringsstig, utsiktsplats och guldgruva

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall                          
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Hitta 

Sväng av E4 vid avfart 
mot Bergeforsen. Följ 
väg 331 i drygt 4 km. 

Sväng vänster efter 
järnvägsbron mot 
Ljustorp. Följ väg 681. 

Efter ca 9 km sväng 

vänster vid skylt 
Öppom. Följ grusvägen 
i 1,7 km. 

Sväng höger och följ 
grusvägen 400 m till 
parkeringsskylten.

100 m längre fram lig-
ger Burtjärnen, där du 
kan fi ska. Glöm dock 
inte att köpa fi skekort. 
Där fi nns också en 
badstrand
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4 km E4

35 km Härnösand

4 km E4

23 km Sundsvall

Startpunkt

www.upplevljustorp.se
  

  Vid startpunkt     

  Ca 40 minuter tor                       

  1,5 km tor
  

Högst 199 m ö h, stigning 64 m.   

Fornlämning  

Utsiktsplats

GPS vandring 

Se vandringsbeskrivning för beskrivning av punkterna

Stigen är gulmarkerad med färg och plastband.

  Latitud  Longityd

Parkering  N62 36.756  E17 18.715

Start  N62 36.762 E17 18.746 

WP 1 POI N62 36.773  E17 18.796 

WP 2  N62 36.938 E17 19.153

WP 3 POI N62 36.980  E17 19.196

WP 4   POI N62 37.038  E17 19.240 

Burtjärnen N62 36.806 E17 18.689

WP = waypoint = koordinatpositioner

POI = Point of interest = Något intressant

GPS koordinater angivna i WGS 84, lat/long

För mer information om geocaching se: 

www.upplevljustorp.se och för att registrera dig:

www.geocaching.com
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