:=-

Alo:lY--tL--*.1

tgg6

'\
t';- lr,lu"
feclarlngar:

hrne blnsten

-'t'

:->

;i li

StYJ'e1sen

Iunclag&rden

]Iill rikta ett ta,ok till
Pierre
tifahlberg, som und,er 11 &r varit
filreningens ordfiirand.e, ocb vid
&rsnnijtet avbiijde &terrral.
Jag f6.r tacka fcir fdrtroendet
att Ni vill ha rnig son eftertriidare, jag skall fdrscika gora
niitt bd,sta.

Y6.r fijreningsg6rd
Lundag&rC
d.r verkligen
en saailingspunnc
hiir i Lunda, det visar bokningen. I bland iir d.et ett puss=,-r.:
land.e att f& plats med alla,
^
per kvd,11
tv6, aktiviteter
inte ovanligt.
Det H,r ungdom son skjuter med
Iuftgevtir,
sarnmantrd.den, stulanrser o pensiondrdiecirklar,
gymnastik iiven kyrkkaffe
och
samling vid begravning.
Det biirjade ned att huset stod
tomt, fotoklubben fick l8na,
vS.vetugan bildades och fick
tivervSningen.
hos komSfter f6rfr&gn:ingar
munen kon ett sa'narbete till
st&nd. Vid det ti1lfH,1let
bildades I,hrndag&rdsfdreningen I' bestS.ende av al-la fiirenlngar i Lunda.
Nu drivs Lundag6rden helt -deellt,
huset som det st6r f&r
vi disponera men rrsta och
diirfijr tir
skdta om invdndigt,

Styrelsen best&r nu avr
Astrid lllalter ordf, Rune llohnsten v ordf, Erik Petersson
sekr, Ann-Britt Wallin kassijr,
Gijsta Eklund sa,rit zuppl Serit
Ivlajander och Stig Age:mo.
Vi ii.r nu 170 medlerunar.
.fi.rsavgiften dr fortfara^nde
ofdrdndrat 15r- per med.Len.
Styrelsen vill p& d.etta siitt
ge info:mation och program i
rletta 1iIIa blad. V&r fdrhoppning &ir att kunna ut6ka i framtiden. Hiix ti^r vi cippna fdr tips
och gdrna I)in nedverkan.

det@^g
Astrid
Telc Astrid
Erik
Arrn-Britt

Vfalter

0760/ 51040
0760 / 42082
0760 / 42111

anviigrrler l-okalen std,dar ocn
snv;r,.rar upp efter gurje g&b,q.
Det skulle vara roligt
att f6,
reda p5, lite
h-istoria om hrset
pusselbit tillsanrnan
Din lilla
med a.ndra kan b1i en helhet.
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Ganska nHra nuvara.rrd.e
ennellan

Stockhol-rn och Uppsala

len i lfusbyol6nglmndra sooken
fornborgen Br"oborg beliigen pA
hdjd cirka l0 n <i h.Borgen dr
nii(!ig, niirklig och sii
rr,

ddr den ligger

som ett

tegiskt 1A.si den forna I6nglnrndraleden ungefdr 2 mil fr&n
dagens Uppsala.
har den varit
Pfi6-*"1ersnlv&n
och legat son
he , kringfluten
en separat 6 i den stora sk:irgtrd,
som Uppland var vid den

tiden. Trakten iir n$cket rik p6.
fornfynd. och man har i skogarna
kring Sroborg fumit ett ental
stenyxor,
nen inre vallen p& borgen har
en omkrets av d:rygt 2O0 meter,
dess murkrdn dr nycket speciell
eftersom det p5, stcirre delen
d.drav fdrekommer fdrglasade ytc
orr lfur har dA denna vd,rme uppkommit?
I g€€ar. om Grimsa pA Sroborg
l-A r vi lmr hennes broder Kirbiiirn, som hon tr"or ii.r dbd och
jordad p& Nornandiets luster,
komner hem och antHnder borgen
oc[._dess triipalisader. Sagan tir
ga eI men visar att man lengt
fdre v&r tid had.e f\:.nderingar
pA h:r denna fiirglasning
av
stenar p5. d.etta stora onr&de
Jag tror inte
hade g&tt till.
sa€aJr loser denria g&ta.
Flera professorer av skilda
sla€, nazugnsspecialister,
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geologeroch annat liirt
folk
har bescjkt borgen och spekuleiir rn6nga om Llrr fdrl4tionerna
g'lasningen och sla8gen ka,n ha
men iinrru har ingen
uppst6.tt,
kunnat 16sa g&.tan. Prov har
visat att det behiivs mer iin

11OOgrader eelsius ftjr att f&
fram en {brglasning ooh f<jr sla,ggning av d.et hiir slaget.
Ihrr har denna vdrme uppst&tt

?

Aru:u kan vi nog bara gissa.
ti1l nA Kiinde v&ra fiirfiider
gon metod. att fra.nicalla vdrme
i da6?
som vi ej kiinner till
Var det fijr att gdra borgen
sdkrare och sv&rare att anfalIa som nan 1 s& fal1 anviinde
sig av den hHr netoden?
Erik

Petersson
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ftjr de g&ngna 6,ren till
med.lerunarna i llembygdsfiireningen
och d6, iiven till
dem som inte
kunde nd,rvara vid Ersnotet da
ja€ sorn g6.va b1.a. fick mottaga den vackra jiirnljusstaken
Jag bnskar ocks& den rqya ordf,rir:anden-.och styrelsen
lyoka
tilI.
Pierre lVahlberg
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