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ALLMÄN INFORMATION
 
NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr4 6 juli 29 juli 
Gör din stämma 

(eller penna) hörd i "bladet"Nr5 7 sept JO sept 

Medlemsavgifter för år 2001 
Enskild 50:
Familj, f"öretag, f"örening 75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen 
även årlig medlemsavgift. 
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle 
vara intresserad så tipsa gärna. 

Föreningens Postgiro ANNONSKOSTNADER för 2001 
86 1124 - 6 

INTERNET.. Pris: exkl. moms inkl. moms 
Ljustorps hemsida: HelA4 600: 750:
http://www.geocities.comlYosemite/ 1/2 A4 300: 375:

1/4A4 150:- 187:50Rapids/6009 
Radannons 32:- 40:Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: 

Lena Liljemark, 822 22 
e-mail: lovberg@a.lgonet.se e~.----- --~e 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
STOPPDATUM!! Hel A4 2.400:- 3.000:

Är fortfarande tacksam om jag
 1/2 A4 1.200:- 1.500:
1/4 A4 600:- 750:får in ERA bidrag lagomt till Radannons 128:- 160:

stoppdatumet 
--__~47Hanteringen blir liksom mycket 

enklare då. u 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

Hel A4 2.000:- 2.500:
1/2 A4 1.000:- 1.250:
1/4 A4 500:- 625:

@ @ 
ADRESSEN TaL "RED":
 
Marianne Persson
 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN bjorkom@mail.bip.net
 
060 - 82323,82423,070 - 54 824 99. FAX 060 - 82323 (RING FÖRE!)
 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN.............
 1 
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---- ------ -----

Byutvecklingens nya styrelse ser ut som nedan:
 
Ordförande Erland Nordström 823 19 
Vice. Ordf. Marianne Persson 823 23, 824 23 
Kassör Elvy Dahlin 58 1098 
Sekreterare Björn Andersson 820 74 
Ledamot Evert Elfström 823 11 
" Bernt Laggren 840 48 
" Lennart Tjärnberg 824 05 
Suppleant Bosse Bjurström 830 12 
,~ Cecilia Englund 824 29 
" Leif Forslund 811 29, 57 69 56 
" Harriet Näslund 822 06 
" Åsa Persson 830 52 
9' Helene Söderlund 820 05 
" Bertil Öhlund 801 46 
Har Du synpunkter, förslag eller ideer, tveka inte hör av er till nån av oss. All
tid är Du väl bekant med någon av oss. 

Rapportfrån konferensen: en dag om Landhygdens Möjligheter. 

3 st ur Byutvecklingen var under fredagen (18 maj) på en konferens i
 
Docksta. Erland Nordström, Bertil Öhlund och undertecknad.
 
Mycket givande.
 
Glesbygdsverket informerade om in- och utflyttningsstatistik, vilket var
 
intressant, för man får oftast bara veta skillnaden mellan in- och utflytt

ning. Men här fick man alla siffror var för sig.
 
2 tjejer från Trångsviken (mellan Östersund och Åre och består av ca 600
 
invånare, ca 360 hushåll) har drivit olika projekt sedan september 1998.
 
Mycket har hänt där. Mer eller mindre hela samhället har visat sitt intres

se och hjälpt till och stöttat där dom kunnat. Bara positivt alltså. Det finns
 
ex frissa där!
 
Anders Åberg, konstnären med Mannaminne, vilken kille. Har ni chans
 
att lyssna på honom vid nåt föredrag, gör det...
 
Vi tre, har ingen av oss varit och tittat på Mannaminne, men blev väldigt
 
sugna nu. Är det fler som skulle vilja följa med??
 
Hör av ER och vi tar och hör med Lage.
 

Marianne Persson 
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Bli vårfin till pingst! 

Halva priset
 
på valfri överdel vid köp av kjol
 

eller byxor
 
(gäller t.o.m pingstafton)
 

30% på kvarvarande
 
jackor och kappor
 
Välkommen in! 

Glöm ej!!!
 
Inlämningsställe för kemtvätt
 

Pensionärsrabatt
 

Öppet: 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 

Köpmangatan 47'" Tel & Fax 58 07 80 

Lite gamla "minnen" så bär i vårens tider.
 
Vårfloden är ju som bekant både väntad och
 

fruktad. Nog för att den har varit ganska
 
besvärlig ett antal gånger sedan jag flyttade hit
 

till Ljustorp rör ca 23 år sedan.
 
Men den värsta vårfloden här genom tiderna är
 

nog den 1919. Rubriken löd:
 
Vårflod med fruktansvärd förödelse.
 

Två personer spolades bort.
 
Citat ur ST efter olyckan:
 

*Ljustorpsån har orsakatförödelse, kanske värre 
än något annat vattendrag. Alla sju landsvägsbroar
na över Ljustorpsån är bortspolade och däribland 
denför omkring 150.000 kr nya bron å landsvägen 
Sundsvall-Härnösand. Då bron vid Lögdö spolades 
bort, förolyckades brukets arrendator M Källman. l 
Lagfors har herrgården, en kvarn, en arbetsbarack, 
en smedja och ett spannmålsmagasin med 20. 000 kg 
utsäde ryckts bort av floden. Det andra dödsoffret 
krävdes vid Edstadammarna, där födorådstagaren 
Giilldin omkom" 

Nog är man ganska tacksam idag ändå, att vi har 
varit så pass förskonade dom här senaste åren. 
Torsten Byström har bistått med underlaget. 
Tack Torsten, och jag vet att mer från honom 
kommer till fler nummer. 

CENTERN OCH 
CENTERKVINNORNA 

I LJUSTORP 

CENTERKVINNORNA: 
Detta har hänt sedan förra numret hos Centerkvinnorna i Ljustorp. 
På internationella Kvinnodagen den 8 mars överlämnade Centerkvinnorna babyfiltar till Röda
korset vid en ceremoni i Stadshuset. Centerkvinnorna har sedan förra året haft ett samarbete 
med Rödakorset i Ljustorp på så sätt att vi har stickat babyfiltar till de babypaket som Röda
korsavdelningen sammanställer för nödlidande mammor runt om i världen. 
Modevisningen på Lagå'rn i Lögdö i slutet av mars blev en succe med fullt hus. Ulla från gamla 
Ene Shop var konferencier till de vackra vår- och sommarkläderna från Elle Shop. 
I april gick vi tillsammans på pjäsen "Frieriet". Vi tycker det är viktigt med kultur och att stödja 
de aktiviteter som finns i vår egen bygd. Tack alla medverkande, även lokala pigor och drängar 
för en ofOrglömiig föreställning! 

CENTERN: 
CENTERDANSEN på Björkängen blir i år den 21 juli. 
För musiken svarar Lövbergarna, med spännvidd över tryckaren och buggen, med ett rysansvärt 
örs. 

OKÄNT MÅL genomförs traditionsenligt dagen därpå, söndagen den 22 juli. Vi samlas vid 
Bygdegården kl. 18.00. Medtag fikakorg. 

___________________________3 



En ögonvittnesskildringfrån Lagfors den 6 maj 1919, brevet skrivet av rättaren vid Lagfors bruks he"
gård,. Johan August Skoglund, vars bostad var belägen vid "Lagforsdammen". Brevet sänt till dottern 
Helga (gift Hägerström) som vid detta tillfälle hade tjänst i Härnösand. 

Till flickan min! 

Jag anar att du redan hört att en katastrof hemsökt Ljustorp och icke minst Lagfors vilket jag nu 
ämnar redogöra. 
Som du minnes hade vi i börja av föregående vecka snöfall och i slutet av denna vecka ett ideligt reg
nande vilket gjorde att det blev ett ovanligt högt vattenstånd vid alla åar för att ej säga bäckar och 
tjärnar. Lördagen den tredje skuro 3 dammar efter Adalsån jämte dammen för Bredsjön och dam
men på Slättmon sönder, vilket åstadkom så högt vattenstånd vid Lagfors att det gick en meter över 
dammbron. Det är ju en självklar sak att en olycka var oundviklig, vid 4-tiden e.m. Brast landfästet 
mot herrgården och vattnet kastades med fart med mot fall backen och började genast skära ned 
efter kanten medtagande det ena trädet före och det andra efter. Sedan skogen kommit bort och 
vattnet tagit sig djupare ned vid dammen blev skärningen av allvarlig art. Inspektor Pettersson bör
ja då att flytta sitt möblemang upp till kyrkan, men trodde ej fullt att faran var så nära, efter 1 eller 
11/2 timme ungefär var hela faUbacken och en stor dela v gårdsplanen kantskuren och ingen våga 
gå in i herrgårdsbyggnaden. En stund senare, ungefär vid 6-tiden rasade hönshuset ned i de vredga
de böljorna, därefter spannmålsmagasinet med spannmål och andra inventarier, därnäst hälften av 
herrgården vilken gick av på mitten. I förbigående glömde jag nämna att samtidigt som dammen 
skar sönder på västra änden gick det lika illa på östra änden av dammen, bommar och stenkistor på 
dammen gick sönder och flera tusen timmer kom med brusande fart och kastade sig 'ner9 en del mot 
sågen tagande med sig den nya och välbyggda kvarn, vilken gick stående som en pråm ned för ån ett 
långt stycke med hela fönster i väggarna. Tuben till kraftstation och sågen slets utav. Men sågen och 
kraftstation blev räddad. Skärningen vid gårdssidan fortsatte och kl. 10.15 gick hälften av logen och 
före kl. 12 på natten var den andra hälften borta. 
Därnäst blev det kornhässjornas tyr. Det knakar och det brakar tätt och ofta i den mörka och reg
niga natten. Vilken verkade mycket dyster. Vattnet tog sig väg efter dalgången ned till presturen 
(storladan) vilka båda lador fick dela samma öde som de föriga husen jag nämnt om. När det blev 
dager fick vi de att barack vid kolbacken hade blivit flyttad cirka 25 meter och stjälpt kull och 
smedjan kan man ej bestämma vad den stått för ··.ån går fram där. Kl. 4 på söndagsf"örmiddagen 
skattar den mindre byggningen åt förgängelsen. 
Vattnet har skurit ner så det är väldigt högt från gårdsplanen och ner till vattenytan, ungefär 15 me
ter nästan lodrät vägg så du kan tänka vilket fall. Matboden (iskälIaren) står kvar ännu men endast 
4 meter från fall kanten. 
Det har blivit ett stort grund där ån gått fram rornt. Jämte hela plan fOr loge mm och vattnet går ef
ter vägen till Persbo ett stycke och sedan svänger ner till ladan nedan logen och sedan den gamla 
farleden. Efter det nu sagda kan du ej undra att jag börjar mitt brev med (Mesina?) i Ljustorp. 
Förödelsens styggelse lockar tårar ur mångas ögon och du kan ej göra dig en föreställning hur det 
här ser ut efter katastrofen. Alla landsvägar i Ljustorp är borta, telefon förstörd, kraftledningen till 
Söråker ramponerad, vattenledningen överdammen avsliten och det härliga lyset vill jag ej nämna 
om. Vid Edsta är det ungef"är som vid Lagfors. Inspektorn fick ej sitt lösöre räddat alls. Rätt mycket 
ligger efter Ljustorpsån. Bland allt annat lösöre som bolaget förlorat vill jag nämna spannmål ror 
5.000 kr9 gräsfrö 1.500 gödningsämne 2.500 kr mm. Jag förlorade en ny dragkälke som var i smed

jan.
 
Folket är nedstämda över det timade och naturligtvis mest den olycka mest drabbat de som blivit
 
utan hem. Erika Biberg fick sin egendom räddad. Det såg även hotande ut för ladugården så att på
 
söndagsmorgonen flyttar vi korna till bruksgårdarna.
 
Vad jag vet har katastrofen krävt 4 människoliv i Ljustorp. Källman i Lagfors vilken drunknade vid
 
Edsta ån, Gälldin i Öppom, Öberg i Öppom och Sven Lingensjö Edsåker.
 

Ater ett inslag tack vare Torsten Byström, detta brev i original har Torsten i sin ägo, rör Johan 
August Skoglund var hans morfar. Otroligt att detta finns kvar, och vilken redogörelse sen. 

4 



LmSl' STF···~.··~
Ä 

Ljustorps A-lags hemmamatcher, våren 2001. 
Två hemmamatcher har redan avverkats när denna 
tidning kommer i postlådan, dom gick den 12/5 
och 19/5. 
Tors. 31/5 kl. 19.00 - Viskans IF 
Ons. 6/6 kl. 19.00 - Hassels IF 
Sön . 17/6 kl. 14.00 - Söders BK 
Lör. 30/6 kl. 14.00 - Östavalls IF 

Bortamatcher 
Två bortamatcher har gått, den 15/5 och 25/5. 
Lörd.9/6 kl. 14.00 - Indals IF 
Ons.27/6 kl. 19.00 - Nedansjö IK 

Ljustorps Dam-lags hemmamatcher, våren 2001.
 
En hemmamatch har gått, den 17/5.
 
Mån. 4/6 kl. 15.00 - Heffuersk1ubbans BK
 
Tors. 21/6 kl. 19.00 - Alnö IF U
 

Bortamatcher 
Två bortamatcher har spelats, den 10/5 och 24/5. 
Tors. 14/6 kl. 19.00 - IFK Timrå 2 

Ljustorps F-I5 hemmamatcher, våren 2001. 
Laget hade tre hemmamatcher under våren och 
dom är redan avklarade, dom gick den 3/5, 13/5 
och den 21/5. 

Bortamatcher 
Det är lika med bortamatcherna, dom spelades den 
10/5,17/5 och 31/5. 
Laget heter IndaIslLjustorps IF F-I5 

Ljustorps P-l3 Hemmamatcher, våren 2001. 
Laget hade tre hemmamatcher som redan spelats, 
den 6/5, 16/5 och den 27/5. 

Bortamatcher 
Här har två matcher spelats, 13/5 och 20/5. 
Mån. 4/6 - Granlo BK 

Ljustorps P·H Sammandrag ,våren 2001. 
Laget har haft sitt sammandrag hemma den 13/5 
och dom har klarat av tre bortamatcher. 
En bortamatch kvar i Svartvik där dom spelar mot 
IFK Timrå Blå. den 4/6. 

Ljustorps P·9 Sammandrag, våren 2001. 
Laget har haft sitt sammandrag hemma som 
spelades den 20/5. Även här är tre bortamatcher 
avklarade. 
En bortamatch kvar att spela och den går hos 
Fagerdal Arsenal den 4/6 och Ljustorp spelar mot 
Selånger FK 1. 

Ljustorps IF har nu E-mail adress, 
ljustorpsif@telia.com ,välkomna. 

Här håller Lj.:I.f. Rent och Snyggt 
Vi satsar på ungdomar och god miljö 

IV\IV\IV\N\/V\/V\/\/vVVVV\I\IV\IV\IV\/\/\IV\/\IV\IV\/\/\/\/\/\1V\1V\1V\ 

Ljustorps IF har av informationschef 
Björn Lyngfelt på SCA Forest Products 
blivit utsedd som fadder till en 
återvinningsstation som efter förhandlingar 
med Tirab ska placeras på en för alla 
Ljustorpsbor central plats. 
Fadderskapet innebär att Ljustorps IF har 
daglig tillsyn av stationen. 
SCA Forest Products stöder idrotts och 
föreningsverksamhet i Timrå. 
I syfte att stödja utvecklingen av 
meningsfulla fritidsaktiviteter för breda 
ungdomsgrupper och att öka engagemanget 
bland kommuninnevånarna för god 
resurshushållning, har företaget tecknat ett 
treårigt avtal med föreningen. 
Vi tackar för det förtroende SCA Forest 
Products visat oss. 
Styrelsen 

Lotter{festpå
 
Björkängen
 

Lördagen de 11/8
 
kl. 22.00 - 02.00 

Orkester "PRESTIGE" 
Biljettpris 150:

l;a pris 5000:-, 
2;a pris 2000:- , 
3-5;e pris 500:

Servering 
Ring kansli för inf. om biljettköp, 82186 
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SID.YG 
Så var det då lifart! 

Ljustorps BY9~ård ek.förenil19 är registrerad av 
Patmt- ocliRegistreril19sverliet (PRV ) den 4/4 2001. 

FörliandIill9ar liar förts ocli en upP9örefse liar 
träffats meffan den ekonomiskaförenil19en ocli Timrå 
Kommun) somföreträtts av dess ekonomiliontor ocli 
Kuftur ocli Fritidsnämnd. 

Nu återstår att se om kommunfuCCmälitige liar 
Jlå9ra invändnil19ar eller 6esfutar 90dkänna det 
köpekontrakt som utuCerteclUtats. 

Som nämndes i förra numret av Ljustorps6Cadd 
ska 6olUtil19ar avseende tidfr.o.m. 1/7 ske på Ljustorps 
IFs kansCi) teCefon 82186) 82403 eller 070 34 00 117. 

vad beträffar hyror kommer dessa att vara 
oförändrade året ut . Ev. ändril19ar i hyresviffIWren 
kommer attfra1119å av 6olUtil19s6esliedet. 

Nuvaratufe hyres9äster som liar nyclifar tifC 
entredörrar måste 6yta dessa mot nya. U1uferjuni månad 
kan dessa kvitteras ut. OBS! T.o.m.30/6 ful19erar de 
9amfa nyclifama • 

W~D~@[Ji]i)[Ji]i)®lliJ 

@tm GuWEF@ 

OOW®@]®®tllO'@]®lliJ 



Svenska spökhistorier" 
Lappgubbens förbannelse. 

I byn Ljusta i Sköns socken, som ligger i Medelpad, inträffade för närmare 70 år 
sedan en hel del mystiska händelser, som aldrig blevo uppklarade. Platsen för dessa 
tilldragelser var en bondgård, som gränsade intill Ljusta Tingställe. 

Spökerierna blevo givetvis mycket uppmärksammade i socknen och även i vida 
landet, där de spredos genom positivhalarna. Säkert finnes det ännu många 
åldringar, som komma ihåg "Ljustavisan"• Den sjöngs tHl melodin Sandals kanon, 
och den första versen börjar så här: 

"En ynkelig visa så dyster att sjunga,
 
så håret ska resas på gamla och unga
 
på tal om Hin Håle och hans spökerin,
 
som hände i Ljusta hos änkan Landin."
 

Änkan sålde hemmanet och tog "föderå", vari bI.a. ingick två rum i storgården. Här 
bodde hon tillsammans med sin åldriga moder, som även hade undantag från gården. 

Under en yrväderskväll på förjulsvintern 1872 fingo gummorna besök aven 
lappgubbe, som bad att få ligga över natten. Denna vinter bodde det hos änkan 
Landin en flicka, vilken var en släkting till henne. Flickan gick och läste för prästen, 
och hade därför inackordering hos Ljusta. Hon kom sålunda att få se mycket av de 
tilldragelser, som kom att utspelas under vinterns gång. Nyssnämnde lappgubbe, som 
såg ruskig ut, ville gumman Landin på inga villkor hysa över natten, och däRför 
visades han på dörren. Men gubben gjorde ingen min av att gå, utan slog sig lugnt 
ned på en stol och njöt av värmen, medan stormen ven kring knutarna. Gumman 
grälade, men det hjälpte föga, ty den objudne gästen satt lika obesvärad kvar. Till

------=:slut fann hon ingen annan råd än kalla på Hallgrens handfaste dräng. Denne kom, 
och i en handvändning hade han placerat gubben utanför förstudörren. Väl 
inkommen i rummet igen fann drängen till sin förvåning, att lappgubben satt på 
samma plats lika lugnt som förut. Som drängen inte var buskablyg av sig, gjordes 
proceduren om, men med samma resultat. Tre gånger å rad kastade han ut gubben, 
men alla gångerna var han före drängen inne. Nu var det slut med drängens mod. 
Gubben däremot hade fattat eld och överöste gumman Landin med en ström av 
okvädinsord innan han tog vägen ut i snöstormen och vintermörkret. Han hotade 
med, att hon efter denna dag aldrig skulle få en glad dag. Skummande av raseri 
vände han sig om i dörren och skrek: "Vi träffs i h-e!" 

Hur det nu var, så efter den kvällen blev det aldrig tyst hos gumman. De första 
tecknen voro underliga knackningar, som endast hördes då gumman Landin var i 
närheten, och i fortsättningen skulle det visa sig, vem oljudet var avsett för. Värst var 
det nattetid, då oväsendet tilltog i styrka allt eftersom nattens timmar skredo fram. 
Det raspade under golv och bakom möbler; det dundrade och sprakade i den öppna 
spisen; det tassade över golvet och det stönade, som när döende ger upp andan. Kolen 
dansade ringdans på spishällen och slungades av farten långt ut i rummet. Och inte 
nog med kol, utan också stora stenar ur muren flögo samma väg som kolen. Oftast 
flögo de åt det håll, där gumman befann sig. Vid sådana tilliäIlen såg flickan, att 
gumman tog något föremål - ofta en silverslant - och kastade mot spisen eller åt det 
håll, där oväsendet var våldsammast, under det hon mumlade: "Tyst nu rå". Det 
brukade alltid dämpa bullret för en stund. 
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En gång for ett kol ut genom fönstret med sådan våldsam fart, att det hamnade långt 
ut på gårdsplanen. En annan gång kom en förskärarkniv flygande ur knivstället och 
körde fast i kjollinningen på änkan Landin. När hon tog loss den och satte den 
tillbaka på dess plats, sa hon: "Dånn där ä minn Ii . 

En natt vaknade flickan och såg en elegant herre, klädd i frack och storm, sitta på 
sängkanten hos gumman och dagtinga med henne. Hon förstod genast, vem det var 
och vad ärendet gällde, men Horn Per tycks ha varit ute i ogjort väder den gången, ty 
när han gick var han mäkta vred. Han höll heller inte sin herrevärdighet uppe, utan 
gick på alla fyra ut genom dörren. Som av ett trollslag hade han förvandlats till en 
luden, hornprydd och bekJövad varelse, ur vars gap det stod blå svavelånga. 

Allt eftersom oväsendet tilltog, måste prästens hjälp anlitas. Den gamle prosten var 
död och hade efterträtts aven präst, som hette Håkansson. Var gång denne kom till 
spökgården och läste skriftens ord, så tystnade oljuden, men kom händelsevis 
hjälpprästen Nordberg, då blev oväsendet sjudubbelt. Vid ett tillfälle, då Nordberg 
tillkallats, slungades ett eldkol ur spisen i huvudet på honom med en så våldsam 
kraft, att själasörjaren för en lång stund endast såg stjärnor för ögonen. Han lär ha 
yttrat en tid efteråt, att han ångrade, att han inte tog vara på kolet och undersökte 
det. 

En dag började kyrkklockorna att klämta brandalarm. Eldbränderna, som kastades 
kring i gumman Landins rum, hade orsakat eldsvåda. Folket, som strömmade 
samman, fick den gången se en egendomlig eldsvåda. Det var inga lågor, utan endast 
tjock, svart rök, som bolmade ut genom fönstren, och kläder och andra föremål, som 
buros ut och grävdes ner under snön, fortsatte där att kola. 

Ett helt nät av små ovidkommande historier är spunnet kring händelsen i Ljusta. Det 
berättas, att nattetid var det en fasa för vägfarande, som skulle färdas förbi det 
ryktbara stället. Hästarna kunde ofta utan anledning bli istadiga mitt för 
spökgården, och körkarlarna kunde inte förmå dem att röra sig ur fläcken, hur 
mycket stryk som än utdelades. Ibland hände det, att skakelträd och selstickor slogos 
ur. Två alnöbor körde en natt förbi där, då hästarna plötsligt stegrade sig och selarna 
kastades av dem. 

Efter eldsvådan började envisa rykten att surra. Nu sades det allmänt av folk, som 
hade sinne för nyktert tänkande, att hemmansägare Hallgren ställt till hela 
spökeriaffåren för att bli av med sina båda "föderågummorIi, i synnerhet änkan 
Landin, som var endast några och femtio år och därtill hade ett betydligt drygare 
undantag än sin moder. Länsmannen måste till slut företa en husundersökning, även 
om det gick honom emot, då Hallgren var en av socknens mest betrodda bönder och 
innehade både fjärdingsmannasysslan och kyrkvärdsskapet. Golven revos upp och 
undersöktes, och träd för träd i vedlidret undersöktes för att utröna om någon borrat 
hål i veden och inlagt sprängämnen. Men varken här eller annorstädes funnos några 
spår, som tydde på att ett attentat var begånget. 

Under tiden undersökningarna pågingo flyttades gumman till en granngård i byn 
Fänta och inackorderades hos en bondfamilj som hette Löfströms. På 
flyttningsdagen, när Hallgrens dräng höll på att bära ut en korg med porslin i, kom 
ett strykjärn dansande från en hylla och krossade porslinet. Flera liknande missöden 
inträffade denna dag, berättas det. 
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Nu borde spökerierna ha varit slut, kan det tyckas, men så blev det ändå inte. Det 
olmytta röljde änkan Landin till hennes nya vistelseort, där oväsendet fortsatte med 
of"örminskad styrka. Eldbränderna flögo likadant och antände kläderna på gumman 
gång efter annan. Rädslan för eldfara gjorde att gårdsfolket flyttade sin hyresgäst ut 
i ladugården, där inga eldkol funnos, men det fanns kospillning i stället. Den ena 
villervallan b~ev värre än den andra, då djurspillningen började yra kring den 
stackars människan, som var morgon var nedsmetad till oigenkännlighet. Så har 
folkfantasien utmålat händelseförloppet i ladugården. 

Faktum var, att grannarna inte mäktade stå ut med det oväsen som orsakats av 
gummans vistelse på gården utan flyttade henne tillbaka till hemgården, där hon fick 
sin bostad i sommarstugan. Men ingenting tycktes hjälpa mot de oblida makternas 
spel - samma oväsen, samma dans med eldbränder och samma skräck f"ör 
omgivningen blev gumman. Här hjälpte varken prästens ord eller sakkunskapens 
undersökningar, ty spökerierna fortsatte lika of"örtrutet, tills måttet en dag var rågat. 
De genomgångna lidandena hade brutit ned den djupt olyckliga kvinnan, som slutade 
sitt liv vid påsktiden i en febersjukdom, som enligt läkarens utsago orsakades av de 
många brännsår som hennes kropp företedde. Samma timme hon dog tystnade 
oväsendet, och allt blev åter lugnt på denna gård, även om den under många år 
framöver kom att omges med spökskräckens dunkla slöja. Kanske också detta var 
orsaken till att ägaren rev ned den år 1880 och samma år lät uppföra den nya 
mangårdsbyggnaden, som ännu står kvar. 

Dessa händelser, som utspelades under vintern 1872-73, väckte uppmärksamhet vida 
utanf"ör socknens gränser och f"örvandlade Ljusta by till en vallfartsort ror människor 
från vitt skilda trakter. Till och med professorer från både Lund och Uppsala reste 
dit rör att med vetenskapens makt skingra dunklet kring Ljusta. Men ännu i dag är 
gåtan olöst. 

Vår moderna psykologi skulle säkert skala bort åtskilligt av vidskepelse i denna 
gamla spökhistoria och ge händelserna naturliga f"örklaringsgrunder. Folkpsyket var 
ju den tiden bräddat med hundratals liknande spökstämningar, men oaktat detta 
lever dock Ljustahändelserna i allt deras skimmer envist kvar i bygden. 

I sista versen i den gamla Ljustavisan lyder ett par strofer så här: 

"Sen for han till Småland, till oxarnas land, 
där han nu regerar med otyglad hand", 

men om det besöket låter jag någon annan berätta. 

Stefan Andersson 
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~~ 
Vi önskar en glad och @) {~~::.r~:~~a 

( och tillbehör och godis trevlig sommar och vi ses och 
börs till en ny studiehöst 

l.~1~~·.f~)~.'~~r~~)~f~~~)..~1 
..t f '-<>,. ~:t~ wf~""'i.m'f'R~~~'tW..Jl!"~. 

Kontoret har öppettider 8.30 - 15.00 
Semesterstängt vecka: 25,27,28,29 

Har ett förslag på att undertecknad från ABF
 
skall vara i Ljustorp kanske en eftermiddag/kväll
 

i månaden, för att prata verksamhet.
 
Ring eller maila, vad Du tycker om det.
 

Elsie Dahl, ABF Sundsvallsorten 
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-572543 
e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se 

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se 

....1 

Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
 
Prisex.
 

Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-lkg
 
ait. 5 kg = iOO:


Undulatfröblandning 24:-lkg
 
Solrosfrön, vit
 

Papegojblandning 40:-lkg
 
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex
 

Hund/oder 
Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg, 

från 315:
Katt/oder 

Golden Blend 6,3 kg, 220:-, veterinärkvalitet 
Även andra amerikanska sorter 

Shampo 
Cardinal serien + andra sorter 

NYHET: mycket effektivt insektmedel 
för hund, katt och häst 

Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00 
Telefontid: Från kl. 11.00 

Duvvägen 3,86134 Timrå 
Tel 060-57 59 18,070-333 1433 

..-------------.11
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LÄS!! 

Glöm inte bort att det 
går att sitta in 
radannonser om ni vill 
sälja "småsaker" Under 
"Loppis" 
Och NI, glöm inte att 
detta blad faktiskt går 
ut lite överallt i 
kommunen vid vissa 
tillfällen, så era 
annonser syns faktiskt 
även utanför Ljustorp. 

,- 

Vill ni vara med och 
skriva i bladet kan ni 
även faxa till mig eller 
maila. 
Faxen är 060-823 23 
men slå en signal rörst 
Mail adressen är: 
hjorkom@maiLbip.net 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET 17.00 - 19.00
 
OBS Juni och Augusti endast ONSDAGAR, Juli semesterstängt. OBS
 

JUNI-JlJLI 

Arto Paasilil1na 

Håkan Nesser 

Kristin Hannah 

Moni Nilsson
Brännström 

--,
 
Lilla vallpiga, drag på dig små skorna! 
Ut se'n å mjölka, å mjölka så korna! 
Mjölk rors! Damelin, å så Fagerlin, 
så får du höra, hur skällorna ringa. 
Drag uppå strängen, låt getterna springa! 
Lös då Damelin, Rosan, Fagerlin: 

tu, tu, tu i hornen. 

Från Ljustorps socken i Medelpad. 
Upptecknat av S. H Vagenius 

Hemägg!! 
~ 
V 

..säljes, ev. hemkörning 
kan ordnas om så 
önskas. 

Marlene Eriksson 
81166 

tel 821 47 

BOK-TIPS FRÅN STINA 

Harens år 

Svalan, katten, 
rosen, döden 

Viskar ditt namn 

Tsatsiki och Retzina
 

vatanen och den lilla harungen på äventyr i 
det finska landskapet 

Van Veeteren lämnar motvilligt 

antikvariatshandeln - för att konfronteras 
med ännu en dödens h.antlangare 

en djupt gripande historia om kärlek och 
äktenskap och om en man som ställs iDror ett 
orimligt val 

Tsatsiki-böckerna lyser som glada solar.... 

.1!I111111111111111111111111111111 Iii 1 11I1111111111111111111111111111111I11 111 11111111111 U1111111111111111I1111111I11111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111I111111I1111111I1111111111111 11111111111111I 11111111I11111111 
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Ljustorps Trädgård
 
Sommar- Plan-t
 

__............z __.-' · __ • __ ............... ". __ '.__
~.!>~_~~· ,_ 

Välkommen till Ljustorps vackra dalgång
 
Besök vara blommande Växthus
 

fyllda med roliga &doftande nyheter.
 
r--'-" .. '-.'
i Surfina 
I
~ 

Häng-Begonia 
Solros 

Från 20kr 

I
i Jord-50L
 
" 

4st l00kr
 

..._---~----~--_._~_ .._-----_.~._---~-

Perenna växter 4st l00kr 
tex. Astilbe, Bellis, Rosenkrage, Löjtnantskjärta, 

Rosenstav, Phlox, fingerborgsblomma &violer. 
::::::::::::~~~iNi&ailiilli!li i!!I& Iii 'JJiliIi<M -'-82-" jtio-~ 

Amplar 
Surfinor med olika gräna växter,Snöflinga, 

Bidens, Lobelior,Verbena, mm mmL 
~~~_::::z!eof ,1!;ll""~.I!Ik'iiOI!il'ij~J,I$S· l!::O~l>. :lifkiiSiij!'I*,-J 'oiL,l~i~. -: '!O'l*<lilll'~ <1/6-,~~~,;,~"", 

Som,mar-Växter
 
Petuniort Nejlikor,Tobak,Ageratum,StrClndkrasse, 
Dafia,Lobelio,Penseer,Tomater, Gurkor, mm mm.. 

, N'theter 


Jordgubbs amplarI vita Smultron, Sticklingar från Tyskland I 

Rolf ·fuchsier, Doftande el onior mm,mm,
~.~ -- - - ....... - -- -- - o_o - ' ';-' -_. -.~'r'...!tihW15"i!IJ:fJii'J:!:.:z:: -;m~~1
 

Tips! Besök vår nemsidamed bilder på sortimentet. www.fly.to/ljustorp 
\ 

, \J~~' \, Vi har öppe"t alla dagar T 
\<~),vard 9-19 lör-sön 9-15 agetes 

\. \\L~~' , "'~".".~ 3 90 kr
\~~'/'~'""'- T·el.060- 820 49 f'_~"'""_·_'~·~~,,_.,.,_,."",,"~,."...l 
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Underliga instruktioner! 

Strykjärn: stryk ej kläder
 
när ni bär dem på kroppen.
 
Hårtork: använd ej när du
 
sover.
 
Motorsåg: försök ej stoppa
 
kedjan med händerna.
 
Backspeglar på amerikansk
 
bil: kom ihåg - föremål som
 
syns i spegeln befinner sig
 
bakom dig.
 
På sömntabletter: Varning:
 
kan orsaka sömnighet!
 

I morse kom Lasse till
 
jobbet och sade:
 

- Frugan sparkade mig ur
 
sängen, hällde i mig kokhett
 

kaffe, knuffade ut mig
 
nerför trappan och smällde
 
igen dörren. Det var en him

la tur att hon inte var på då


. Hgt humör också...
 

Hotell Laxen 
Äta ute? 

Du behöver inte åka så långt! 
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00 

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00 
Helger endast bokning 

Ät i en lugn och stilfull miljö. 
Med fullständiga rättigheter. 

Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling 
bjuder vi på dessert (glass ffi hjortronsylt) efter maten 

STRÖMFISKET
 
DELTAFISKET
 

Fixa upp en glad lax!!
 
Välj vart Du vill fiska, zon l, 2 eller 3.
 

Zon 1 och 2, bokas endast på
 
sportfiskekontoret:
 

Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33
 

Landsbygdens dag! 
Lanthandelns dag!! 

Äntligen är den här igen - årets dag 
för våra uppskattade lanthandlare. 

30 juni får Ni se upp efter 
erbjudanden från handeln..
 

Byutvecklingen medverkar
 
under dagen.
 

En tänkvärd tanke:
 
Om handeln läggs ner vad händer då
 

med bygden??????????
 
Typ Ljustorp???
 

Hantverkare!!
 
Sugen på iörsäljning? Vill ni ha en
 
lite "marknadsplats" denna dag?
 
Hör av er till Marianne P. 824 23
 

Ring för info. 

Önskemål finns hos Ljustorpare 
att gå i kurs till hösten. 

Vi har deltagare i: 
Teckenspråk 
Spanska, nybörjare 
Matlagning,herrar 
Ring direkt till ABF 58 04 66 eller 
anmäl hos Marianne 824 23 

FRITIDSGÅRDEN!!
 
Terminens sista "bygde~' är till ända.
 
Förutom diverse småkonflikter så har
 

perioden varit hyfsad.
 
Tack alla föräldrar som bidrar med
 

sin närvaro, utan Er fungerar det inte.
 
Tack för i år och trevlig sommar. 

Vi ses till hösten och hoppas att alla är 
lika positiva att hjälpa till då också. 
Styrelsen 13 
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- Nu får du sluta fråga om allting. Jag orkar 
inte böra på dig längre. Har du inte hört talas 
om pojken som blev förvandlad till ett fråge
tecken, sa en uttröttad pappa. 
- Till ett frågetecken? 
- Ja. 
- Men pappa, bur kunde han hålla ba.lansen 
på pricken? 

- Men så du ser ut, Kurt. 
Har du varit i slagsmål 
igen? 
- Ja, mamma, med Jerrns. 
- Med Jens, dellll söte pl9j

ken? 
- Han är inte söt nu lällllg
re, mamma. 

Han är så lång att 
han måste stiga 
upp på en stege 

när han ska ta av 
sig hatten 
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[RAMGUBBEN ] 
Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 300/0 rabatt 

Littografier, original av 

jöran nyberg 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20 

LmSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 
Lutherhjälpsinsamlingen Kyrkovalet i september Gudstjänster i sommar 
Lutherhjälpsinsarn1ingen i vår En nyhet i årets kyrkoval är 27/5 kl 18 Ljustorps kyrka 
församling uppgick till 7705: att även den som fyllt 16 år 3/6 kl Il Konfirmationsgtj i 
Ett stort tack till alla som får rösta. Röstning kommer Ljustorps kyrka 
bidragit till det fina resultatet. att kunna ske i Bygdegården 4/6 kl 18 Lögdö kyrka 
Vi vet att det betyder mycket och på pastorsexpeditionen 10/6 kl Il Lagfors kyrka 
för människor i katastrof- och samt i f d affären i Bredsjön 23/6 kl 12 Prästgårdsparken 
krigsdrabbade länder att veta Mer information om kyrko 117 kl 12 Hembygdsgården 
att det finns de som tänker på valet kommer senare. Det är 1517 kl 15 L axsj ön 
dem och är beredda att hjälpa. viktigt för vår församlings 2217 kl Il Lagfors kyrka 

framtid att så många som 2917 kl 18 Ljustorps kyrka 

R. möjligt använder sin rösträtt. 5/8 se predikoturerna 

~ J. 11 2//8 klkl 1181 LL~gfors kykyrka
~ 9 8 Justorps rka. -- :- fl\~ -----------------=---_:......-.::.....--_---....J 

Ny präst i församlingen. Den 25 juni bö~ar komminister Eva Broo sin anställning i vårt pastorat, med 
särskilt ansvar för Ljustorps församling. Hon välkomnas i lite högtidligare former vid gudstjänsten den .19 
augusti. De första veckorna av hennes anställning ägnas åt introduktion i pastoratet och särskilt då i Ljustorp. 
Torsten Berglund som troget tjänstgjort kvar i församlingen får därmed bli en glad pensionär. 
Kyrkvägen. Vägverket påbörjar, som ~lla vet, förbättringen av vägen Mellberg-Lagfors i sommar. Även 
kyrkvägen kommer att förbättras, men mte förrän nästa sommar. 
Avskärmning. I anslutning till ekonomibyggnaden vid kyrkan - vaktmästarnas utrymmen - komme~ett 
plank att sättas upp för att dölja sand- ochjordupplaget och en del utrustning, som annars stör den fina " 
utsikten från minneslunden .-

En fin sommar önskar vi alla våra rörsamlingsbor!. . 
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Är Ni några som ska ut på "tur".,
 
vill åka tillsammans och
 

kanske ska en bit..
 

Hör med Lage! 
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
 

Som erbjuder 19 platser i sin buss.
 
Mycket lämplig rör större eller mindre
 

sällskap, föreningar
 
idrottsgäng och liknande.
 

Välkommen attlri~~a rör prisuppgift 
,.:~~;j' ..;.;.:::

-. /\.~. 

~.""\:".~. "':. ~ 

Vill bara påminna om att det återigen
 
är sommar OCH dans i Åsen!!
 
Samordna er och ring
 en
 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

MISSA INTE
 
En av sommarens
 

höjdpunkter
 
Lördagen 14 juli
 

(se kommande affischering}
 
Spelmansstämma med Fiskens Dag,
 
blir en STOR festlig tillställning på
 

Björkängen.
 

Turistinformationen kommer att
 
vara öppen
 

från 30 juni till 5 augusti..
 
Alla hjärtligt välkomna att ta ett
 
fika, en glass, kolla i loppiset eller
 

bara komma och hälsa på. 
Ta gärna med era bekanta så att 

dom får se en rejäl bäcköring 

Distributionslista för Ljustorps-bladet 
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan. 

Slättmon~ Västansjön, Bredsjön, 
Lagfors bruksgatan, Lagfors 

Stefan Andersson 84580 

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet), 
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg 

Lennart Tjärnberg 82405 

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna Bosse Bjurström 83012 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Evert Elfström 82311 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen~ Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Hasse Bouvin 83080 

Åsäng, mot Viksjögränsen VAKANT 
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Arbetet med bron över Nylandsforsen är i full gång.
 
Den första halvan av bron ligger på plats, dit-transporterad av Arne Forsberg.
 
Virket har huggits av Gunnar Hallström, Anders Selin och jag (Christer). Körning av virket
 

svarade Arne Forsberg för. Sågning av virket har Martin Nygren och Leif Nygren utfört, Börje 
Lindström svarade för kompletterande arbeten vid sågningen. 
Ett stort tack till Er alla som har arbetat så att vi fått en så bra start på bygget. 
Den andra halvan av bron har jag och Kent Sandström hämtat i Uppsala, den finns nu vid I.P. 

För diverse svetsning + målning. 
Så fort vägen till Nyland blir farbar kallar vi på Er som vill hjälpa till med träarbetet på bron, 

(förhoppningsvis l j uni). 
Under senare delen av juli beräknas andra halvan av bron anslutas till Lövbergssidan. 

Sommarhälsningar från Fuskbäckens Byalag 
Ordförande Christer Nyman 

b.. ..4 

~~ ~ 

I 
0l1~~~~~~~~~~~~~~~========~1i

Enligt hörsägen har stugan varit ~ 
SKINNEN otroligt välbesökt även denna vinter. 

_ I Ruskigt roligt att veta att den upp
:I!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~!!!~~!!!!!!! skattas, då inte enbart av Ljustorpare 

utan många utsocknes. 

Vill återigen förtydliga att VEDEN som finns i vedboden ENDAST är till för att elda 
inne i stugan. Ved rör ute-eldar finns UTE. 
Respektera detta, för våra ideella människor tröttnar kanske på att se till att det finns ved över 
huvudtaget.
 
Så tänk er rör.....•....
 
Men för de', elda gärna
 

~ 
~ 
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Vice ordf. 
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Ledamöter 

Suppleanter 

Lars-Ove Östlind 
Håkan Josefsson 
Cecilia Sjödin 
Maj-Britt Millberg 
Göran Andersson 
Birger Eriksson 
Lennart Andersson 
MatS-Åke Millberg 
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Årsmöte har hållits o~:r7ya styrelsen ser nt så ....

Övriga val: 
Valberedning 

Revisorer 

Revisorssuppl. 

Mats Jonsson 
Peter Persson 
Sven Eriksson 
UUa Jäderblom 
Siv Eriksson 

Vi välkomnade våren vid skidstugan i år med en härlig brasa och godis till barnen. 

Den 19 maj tänkte vi ha en jobbardag på stranden men vädrets makter vari inte på vår sida så vi 
försöker igen den 26 maj. 

Söndagen den 10 juni hoppas vi kunna sjösätta bryggorna samt göra färdigt det vi inte hann den 
26/5 gead so~ önskaz BYataget 

http:r�r.....�


ArbetsliSs man elle.- kvinna! 
Vi söker en person som har lust att jobba på "fisken" i 

somnlar. 
Start v 26 och 10 veckor framåts 

Känner Du för att träffa trevliga människor, hålla lite 
ordning på sODlmarungdomarna och 

serva utsvultna turister. 

Hör av Dig till 

Erland Nordström 823 19, 070-63 823 19 
Marianne Persson 824 23, 070-54 824 99 

Upprop till arbetskväll!!!!!!!
 
På "fisken"
 

P.g.a. fjolårets regnväder så har firren fjällat, och nu måste vi
 
fjälla den färdigt, så ta med skrap- och slipverktyg och möt upp
 

till en gemensam och trevlig kväll
 

Torsdagen den 31 maj, drop in efter kl. 18.00
 

Vi bjuder på fika! 
Byutvecklingen, turistgruppen 

...•.;.;;:;:;;~ 

KALENDERN!!
 
är fortfarande bara en skugga av vad den varit. 

Kom gärna med inslag. 

I datum kl aktivitet arrangör plats 

Fiskens DaglSpelm. stämma 1407 13s00 Byutvecklingen Björkängen 

2107 Centerdansen Centern Björkängen 

22.7 18.00 ??Okänt mål?? Centern Bygdegården 

11.8 22-02 Ljustorps IF BjörkängenLotterifest 
.......................
............................
 n ........................................................................................
 ................................................................ lO
 .......... u .......................................
 

25.8 19.00 Surströmmingsdalls RödaKorset Bygdegården 

I 
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:: 
~ 

Några utdrag ur skoluppsatser: ~'i0.;l'\S to t'"S ~\ ~9 
'\ 

~ 
~ ~ 
" Geografi: ,
 
~.. -Ryssland är dubbelt så stort som hela ~
 
:: världen. Öppettider: vard 8.00 - 18.00, lörd 10.00 - 14.00 't
 
:: -En lappkåta ser ut ungefär som en ~
 
,,, majbrasa med en dörr på. RENOVERA? Färg (ALCRO)

!~ -Om alla gränser i hela världen avskaf.' ,1-- tapeter
~.. fades, skulle alla människor plötsligt bo 
E'" • S . vinylmattor ,'t Iverige.
 
" -Havet är till stor nytta. Utan det skulle
 el-material
 
:: man till ex. inte kunna komma ut till
 
;'" alla öarna i skärgården.
 PYSSLA? artistmaterial 
:: -Det fina med longitud och latitud är att 
;'" när någon håller på att drunkna kan 
:: han tala om var han befinner sig, och KANSKE HA FEST! läskedryckskoncentrat 
l' då blir det lättare att finna honom, ,':':::' lj us 

~ ~~;~:~Ims slott var mycket vackert 'ft vax~;:n::r
 
:: beläget alldeles intill glasskiosken. :
 ..
i~ -Christina var intelligent och gifte sig STÄ'DA? rengöring ~ 
~~~ , 
l' Biologio ~ mycket annat inom städ : 
i~ -Blom~orna behöver vatten liksom vi dammsugarpåsar ~ 
f' behöver och karameller. ' 
:'t -Tjuren är helt enkelt en manlig ko. TAPPAT RESERVNYCKELN? 0 : 
b -En viktig del av människokroppen är Lugn det fixar vi! : 
:' huden, eftersom den innehåller allt det C .. 
~ övriga. ~ 
:, -Drönare är korta, tjocka och lata, men Verktyg, papper, bekämpningsmedel, badrumsartik- '\ 
• så är de också hanar. lar, beslag, batterier samt mycket annat.. 't .. 
b 
~

~ 
~ '\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~8~~~8~~~~~~~~~~~~~ 

Lite sjuk humor...
 

Detta är citat från verkliga patientjournaler. Hur människor över

levt dessa journalrapporter är dock fortfarande ett
 
mysterium .. "" ... "...
 
** patienten bar ont mellan tabletterna 
** patienten kräktes upp en hel rondskål 
** efter två dagar var knät bättre och efter tre dagar hade det helt försvunnit 
** hon hade känselbortfall från tårna och nedåt 
** arbets-EKG: cyklar med hjälp av tolk 
** sedan i går huvudvärk i vänster öra 
** patienten har hemhjälp men är annars frisk 
** far har också brytningsfel samt två kusiner 
** patienten vägrar att stå på höfterna 
** har varit och fj ällvandrat. Nedkom med helikopter igår. 
** patienten tycker att höger stortå hänger ner något jämfört med de andra fingrarna 
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Här följer ytterligare en berättelse om elevernas "Margareta Winbergs-resa" 

Matildas Stockholmsberättelse 
Vi startade tidigt på morgonen. Vi träffades i en korsning och fördelade om oss i bilar
na. När vi kom till stationen väntade Mitt Nytt på oss. Vi blev intervjuade, vi satte oss 
på tåget och for. Vi sov en stund, sen gick vi och samlade namnunderskrifter. Det var 
bara en som inte ville skriva på. När vi kommit ungefär halvvägs sa dom att vi blev 
försenade. När vi väl kom fram var det ca en timme rörsent. Vi gick tiU Caritas lägen
het, Ann och Marita gick och handlade lunch men vi hann inte äta. Vi gick till jord
bruksdepartementet. Vi fick vänta en stund på TV4. Sen började det droppa in fler tv 
och journalister. Sen kom Fredrik Vinthagen och tog emot oss. När vi kom in så blev vi 
fotade och intervjuade. Och så fick vi fika. Vi fick vänta ett tag på Margareta Winberg. 
När vi kom ut därifrån så gick vi och åt på Burgerking. Sen gick vi på Naturhistoriska 
museet och Cosmonova. 
Sen åt vi middag på PicNic med Carita och Malin som vi bodde hos. Sen gick vi hem 
till dom och såg på film och sov. 
På lördagen så åt vi frukost hemma hos Carita. Vi hade tagit med oss lite fickpengar 
ÖU några souvenirer. Vi köpte godis och sånt där till tåget. 
Vi satte oss på tåget och tänkte oss en lugn och skön resa hem. Vi hade åkt en ganska 
bra bit när vi backade tillbaka en bit och tog en annan väg. Plötsligt tog det stopp, bara 
stopp, inget hände. Efter ett tag fick vi veta att vi kört på två älgar! Vi satt fast i ca 1 
1/2 timme. Vi fick inte veta NÅT! Efter ett tag hade vi bestämt oss att köpa pysselIådor. 

r;::~~;:~~:t~::e:I:;~:~~:.~:~I~:~~al~~~::::~:~~~:.a~ ~~~:~::~ K-~:>':::::'
 
mammor och pappor började ringa.············
 
Sen kom räddningstjänsten med bandvagnar, det var blå ljus som blin- ~
 

kade mm. Alla reste sig och packade ihop sina saker som dom sa åt oss -D
 
att göra. Men dom (polisen och konduktören) hade gjort en miss och vi
 
fick stå påklädda och klara i ca en timme till. När vi väl kom ut så smet vi förbi TV ka

merorna och klev på bussen. Alla sov den mesta biten. När vi kom till stationen var alla
 
så JÄTTEGLADA!!!
 
Vi for hem och SOV!!!
 
Och vi hade fått ett minne för livet.
 

Matilda Vikberg 

Spara rullarna 
Kasta inte bort tomma 
trådrullar! Använd den 
till att rulla upp brode
rigarn på. Garnet tovar 
sig inte och det ser 
prydligt ut i syskrinet 

Som nystruket 
Kaffegästema är på väg 
och jag upptäcker att kaf
feduken inte är riktigt 
slät. Då väter jag och kra
mar ur en svamp som jag 
drar över duken på det 
skrynkliga stället och vips 
ser den nystruken ut. 

Laxben 
Använd en plattång när du benar 
ur lax. Enkelt och bra, fisken går 
inte sönder. Dra med fingrarna 
över laxbiten så känner du exakt 
var benen sticker ut. 

Locketpå plats 
Sätt en klädnypa på kastrullkan
ten så glider inte locket igen när 
du kokar mat. 
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Den största synden är rädslan
 
Det största nöjet är att arbeta
 

Den största olyckan är att vara utan hopp
 
Den största tapperheten är tålamodet
 

Den största läromästaren är erfarenheten
 
Den största hemligheten är döden
 
Den största äran är förtroendet
 

Den största rikedomen är duktiga barn
 
Den största gåvan är generositet
 

Den största källan till kraft är självförtroendet
 

Måndagsbarn får fagert skinn Drygare, magrare grädde. 

Tisdagsbarn få älskligt sinn 
Onsdagsbarn är fött till ve 

Torsdagsbarn får mycket se 
Fredagsbarn får kärlek och lycka 

Gå aldrig och 
bli kär 

de är bara till 

Om du vispar ner en äggvita i 
grädden, så blir den inte bara 
mindre fet utan också betydligt 
drygare. 

Lördagsbarn skall mödorna besvär 

trycka Först får du Krispig kål 
Söndagsbarn får längre leva och krama armarna Om man placerar salladskålen 

njuta, rikt och vist och sist med 
berömdhet sluta 

lama 
Sen får du gråta 
kinderna våta. 

med rotänden i vatten i kylskå
pet håller den sig krispig till 
sista bladet. 

I butiken Hantverket hittar Du:
 
Presenter till
 

Man eller kvinna
 
Gammal eller ung
 

... eller varför inte unna Dig den
 
personliga presenten - det "lilla extra"
 

Vi har fått nya medlemmar med nya alster ex. 
handtryck, stickat, trä mm 

Köpmangatan 23 i Timrå
 
060 - 580619
 

Öppet: vard 10 - 18
 
Lörd 10 -14
 

Sommartid: 18 juni - 18 augusti
 
vard 10 - 17, lörd 10 - 14
 

I'o-- .......J
 

Timrå Glas byter
 
Din ruta
 

Snabbt - billigt - säkert
 

EN SPRUCKEN VINDRUTA
 

ÄR EN FARLIG VINDRUTA
 

För din egen säkerhet anlita 
AKTORISERAD BILGLASMÄSTERI 

TERWNALVÄGEN 6,86136 Timrå 
Tel 060-57 64 94, 57 64 20, 070-649 94 96 
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Anti-Jantelagen 
Du ska tro att Du är enastående
 
Du är värd långt mer än Du tror
 

Du kan lära Dig allt
 
Du är bättre än många andra
 

Du vet mycket som andra inte vet
 
Du har mycket att vara stolt över
 

Du duger till allt
 
Le och skratta
 

Någon bryr sig om Dig
 
Du har kunskaper att lära ut.
 

Det där med uppmuntrande kommentarer 
är aldrig lätt... 

•	 Då bryter vi ihop! 
•	 Hälften går åt höger, hälften går åt 

vänster och resten stannar i mitten 
•	 Det var en bra match idag. De spela

de som älgar på grönbete. 
e	 Lugn grabbar, ni är inte ett dugg 

bättre än vad de är.. 
et Det är aldrig för sent att ge upp!
 

Nu går vi ut o«:h visar var båten skall
 " 
stå. 

•	 Det finns inga järnvägar till fram-
o gang. 

· Hej alla Ljustorpsbor. 
: Vi är 2 tjejer som jobbar på skolan. Vi tänkte starta en ungdomsverksamhet, med 
· olika aktiviteter för byns ungdomar. 
· Vi har fått mycket positivt gensvar av ungdomarna på byn. Vi skickade nämligen 
· ut en enkät i klasserna för att se hur intresset var. De fick komma med egna för
· slag, som vi ska försöka spinna vidare på. 
· Men vi har några problem! 
· Ett av dom är avsaknad aven lokal. Vill gärna ha en fast punkt där vi kan hålla 
· till och greja lite som vi vill. 
· Ni får gärna komma med förslag. 
· Hör av er till 
· Sandra Lindström 
· 82136 

Lena Abrahamsson 
82308 

Vägbygget startar mån - tisd 21- 22 maj, då med
 
trumbyten.
 

Sträckan Ljustorp - Lagforsbodarna ca 1,5 mil, kommer att bli "ny". 
Stordelen av arbetet kommer att utföras under nästa år, med slutbesikt

ning 15 september 2002. 

Informationsträff på Bygdegården blir 31 maj kl. 19.00. Har ni frågor 
och funderingar, dyk då upp där. 



(\' Ring för information ;\ 
{(" Marianne Persson, fristående ;t
l\' Herbalife~distributör (, Nu mognar tomaterna 
..~ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99 ;'''4 

..- ...,.. ..- .."'" .........,z. ..~ "l:'" "l:'" ..- ..- ..t!" lo.'"" lo."" ..""
 .' t' t' t~ t' .~ f""l ."! .v+ t' t' t"l t'!l.l t~ t~ ..- ..~ 

t~ Herbalife! tr
l" VOII D • ° ok bio ° •'\' I U ga ner I VI t, I pIggare ..\
t... eller bara må bättre? t~ 
~ Här finns produkter som kan fylla tl 
i" Dina behov. .\ 
;~ l\' 

Igen hos oss påt~ .\ ..~ "r TOMAT- AS!!!! 
.~ l".'*" ..~ ..~ ..~ ..~ ":- ,,~ ..~ ..~ ..~ ,,~ ..~ ,,~ Io~ Io,l'l'
.~t~t"ll"lt~t~'~'''I .. ~t~'''It''lt''lt''lt~ 

ICA SiQström 
Lanthandelns dag 

30 juni 
Dagen firas i 

glassens tecken. e e 

Kolla efter specialare!! 

Vi har öppet: 
Ti - Sö 8 - 20 
Måndagar stängt! 

Tel. 81050 Hjärtligt Välkomna! 
Uno och Lea 

Gamle Persson som i sin ungdom ej fick lära sig läsa ordentligt fick en gång i
 
uppdrag att läsa en kungörelse om en avviken officer.
 
Kungörelsen lyder:
 

Skvadronchefen Knut Trygg vid Kungl. Kavalleriregementet avvek i går från sitt kom
pani. Signalementet lyder: Trygg är snarare korpulent än mager. 1.80 meter lång, mörkt kru
sigt hår, gula plomber i tänderna, rödbrusigt ansikte, buskiga ögonbryn, polisonger vid öro
nen, krutsprängd näsa, en karbunkel i nacken, samt en större vårta på hakan. Högra handen 
var tatuerad. 
Han var iklädd blå iåItkolett med blanka tennknappar, mollskinnsbyxor med revärer, vita ax
elpoletter samt sabel med vidhängande portepe, hög mössa på huvudet. Han har livligt tempe
rament och uttrycker sig lakoniskt. Sist han var synlig satt han i Berns Salonger tillsammans 
med fältväbeln Svinfot samt en väggdam, klädd i krinolin och blusliv och med svart kalott på 
huvudet. 

Persson läste: 
Skvallerchefen Kutryggvid Kungl. Kalabalikreglementet avvek i går från sitt kompensativ.
 
Signalementet lyder: Kutrygg är snarare kompetent än mager. 18 meter lång, mörkt kusligt
 
hår, gula plommon i tänderna, brödlustigt ansikte, bussiga ögonbryn, poliskardonger vid öro

nen, krusbär i näsan, en filbunke i nacken samt en större tårta på hakan. Högra handen var
 
trafikerad.
 
Han var iklädd blå fläskkotlett med blanka tekoppar samt snabel med vidhängande portmon

nä. Han har livlig temperatur och uttrycker sig platoniskt. Sist han var synlig satt han i Bergs
 
Kalsonger med råltdj ävulen Svinfot samt en väggmadam klädd i krinolin och busliv och med
 
svart karott på huvudet. Artificiella upplysningar angående rumlaren torde lämnas till batalj

explosionen så fort sig göra låter.
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Glöm 
Inte
 • p 

N o. t ed "~fas a SI a... 

Vi behöver just
 
DIN
 

medverkan. 
Vi vill veta vad NI 
vill med Ljustorp. 
Lämna in enkäten 

SNALLA!
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RIV UR DENNA SIDA!!
 
Ljustorps byutveckling har för avsikt att genomföra ett antal utvecklingsprojekt för bygdens
 
framtid, EU-pl"ojekt.
 
Målsättningen med projekten skall vara att stärka det lokala företagandet och utveckla den
 
sociala servicen.
 
Hur vill Du prioritera de olika förslagen? Ange med sitTror 1-10, där 1 står för lägst intresse
 
och 10 rör högst.
 

1. Utveckla turistnäringen/fisket, restaurang, camping, badplatser, ån.... . .•••.••.•..
 
Mål: att locka turister till allt vi har att erbjuda och att det genererar i arbetstilIrålIen
 

2.1 Skolan
 
Mil: att förebygga ev. avveckling, snarare utveckla skolan att bli starkare.
 

2.2 studiecentra
 
Mål: ev distansutbildning, "datahall"
 

3. Nybyggnation bostäder
 
Mål: att det ska finnas lägenheter så att vi får behålla både yngre och äldre i byn
 

4. Bygdegården
 
Mål: hjälpa till med ideer för att utvidga nyttjandet av huset
 

5. Göra "stordåd" typ Graningebyn
 
Mål: skapa många aktiviteter under samma tak
 

6. Mack med tvätt/gör det själv-hall
 
Mål: viktigt med kort-automattank
 

7. Cafe / korvis / pizzeria ••..•.•...•
 
Mål: arbetstilIfålIe, att både som bybo och turist kunna gå någonstans och fika eller trätTas
 

8. Sport
 
Mål: skidskytteban, klättervägg, snowboardbacke, badhus mm
 
Kanske en ny Magda finns i Ljustorp.•
 

EGNA IDEER. Ta chansen och skriv vad Du tycker. (du kan fortsätta skriva på baksidan) 
000 •••• 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0000 ••• 

•••••••••••••••••••••••• 00 •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••• 

Observera att dessa punkter än så länge bara är ideer som poppat upp genom åren och för att 
få något att sätta tänderna i så vill vi att Ni, kära bybor, lämnar ERAN åsikt. 
MAN KVINNAq D 
ÅLDER 0-20 21-30 31-40 .:&1-50 51-60 61-70 71

Namn och tQivilligt•.~•••.......~ ~••.....•..9 ~ !?
 
Ljustorps Byutveckling 
OCH snälla, det är jätteviktigt att just Du lämnar in enkäten, för hur ska vi 
annars få reda på vad Du tycker! 
BREVLÅDOR: Marianne Persson's i BJÖRKOM 3154 

Bertil Öhlund's i EDSAKER 4757 
Sågen, Sandström i ASÄNG viiliia utan nummer 
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