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…. Den nordamerikanska anden var kvar i
sjöängen till den 15 april och lockade mängder av ornitologer till sjöängen.

Sammanställda av Roland Staav

Första halvan av juni var rekordkall vilket
förklarar de ovanligt fåtaliga observationerna
från den perioden. För övrigt finns tusentals
observationer publicerade i Svalan, en verkligt rik källa att ösa ur.
April
1.4 Tre havsörnar över sjöängen (GHE).
10 sädgäss landade på isen i sällskap med två
bläsgäss (TEL). Tre salskrakar rastade utanför Lilla Ekhammaren (JAN). Enstaka taltrastar hade kommit (UBR,GHE) liksom den
första rödvingetrasten (GHE).
3.4 Första fiskgjusen fiskade i södra maden
(TEL,SFT) och en storlom sträckte över mot
nordost (JAN).
4.4 Två sparvhökar satt och lockade på varandra nedanför Kusta gård (DHN).
5.4 En ägretthäger med sydlig kurs upptäcktes över sommarstugeområdet kl. 9:05
(SSM,JAN).
En smådopping och en stenskvättehane
rastade i Lundbydiket (EKE). Rödbena hörd
(VNY m.fl.)
Första ladusvalan flög förbi Lundbydiket kl
12:15 utgör snudd på ett fenologirekord för
Uppland (VNY,DHN,SSM). På samma plats
sågs också en tidig gransångare av samma
observatörer.
6.4
Sporadiskt orrbubbel hördes från jaktstugan
kl 7:10 (SPN). Vårens raritet, en hane av
ringand upptäcktes kl. 13.30 av Lars HolmForts...
stedter.

7.4-19.4 rastade enstaka skärpiplärkor vid
sjöängen (CJS m.fl.)
8.4 Första rördrommen hördes spela mitt på
dagen (Fredrik Litsgård) liksom en vattenrall
(Jonas Moll). Två skräntärnor fiskade i sjöängen och var kvar till 10 april (Stockholms
rapportkommittè).
9.4 Tre strandskator flög omkring sjöängen
(Svenne Schultzberg).
10.4 Första gråhakedoppingen hade anlänt
och låg utanför Kustamaden (SPN). Två
storskarvar satt ovanligt nog och vilade på
en bank mitt i sjöängen och sista fjällvråken
för säsongen visade sig (Rickard Wahlqvist).
Första gluttsnäppan flög förbi Byksberget
(PBC).
11.4 Sjuttio kanadagäss och 396 sothöns är
de högsta antalen under perioden.
Tre svarthakedoppingar hade kommit
(SSM). En forsärla flög förbi Midsommarberget (Kenneth Lidén).
12.4 Sista varfågeln för säsongen rastade på
kvällen vid Lundbydiket (HKO).
13.4 Två spetsbergsgäss sträckte västerut
(Stockholms rapportkommittè). En kungsfiskare flög förbi Lundbydiket och Midsommarberget kl 07 (Ingrid Åkerberg) . Minst
12 skäggmesar visade sträckoro och tog höjd
några gånger över ringmärkarvassen vid
Grävlingsholmen (SSM).
Forts sidan 2.
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14.4 Gråhakedoppingpar på Kustamaden
(JAN).
16.4 Salskrakar: 2 par + 2 honor på Kustamaden (SPN).
17.4 Kungsfiskaren sågs igen nedanför Midsommarberget (DHN). Göktyta spelade i
Skesta hage (JAN).
18.4 Under andfågelinventering sågs nitton
skedänder (SSM). På Midsommarberget visade sig på nära håll två tofsmesar där den
ene hela tiden matade den andra (Fredrik
Thernlund). Minst 500 bergfinkar rastade i
Angarnområdet på morgonen (SSM).
19.4 Sextio storspovar sträckte underligt nog
mot sydost kl. 07:55 (SSM). Första gulärlan
rastade i hagen mellan Byksberget och Midsommarberget (SPN).
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Maj
1.5 Tio svarthakedoppingar mellan Midsommarberget och Lundbydiket (LFG).
2.5 Nio årtor sågs under andfågelinventering
(SSM). Första rörsångarhanen upptäcktes med
hjälp av parabolmikrofon kl 06. Den sjöng från
vassen öster om Kustamaden ((HGW). En silvertärna sträckte mot nordväst (SSM). Första
trastsångaren sjöng i vassen utanför Stora Ekhammaren (JAN,SSM). Ropande hornuggla
vid Ådalen kl. 22 (SPN).
4.5 En brun glada rastar vid sjöängen under
förmiddagen (JAN).
6.5 Första grågåskullen med 3 pulli vid Byksberget (GHE).
7.5 En jorduggla trakasserad av skrattmåsar
över Lundbydiket (Micke Johansson).

20.4 Två tidiga buskskvättor på Kustamaden (Ingegerd Marchall).

8.5 En småspov rastade en kort stund på Kustamaden innan den jagades bort av skrattmåsar
(SPN). Födosökande grå flugsnappare vid
Lingsbergsmaden. Tidig entiteunge i sälg vid
Olhamra matades (TEL).

23.4 Grönbena hörd över sommarstugeområdet och trädpiplärka sjöng på Tältholmen
(SPN).

9.5 Fyra födosökande tornseglare över Byksberget var de första för säsongen
(DHN,SPN,SSM).

25.4 Tjugo snatteränder är det högsta antalet
under perioden (SSM).

10.5 Rastande mosnäppa vid Byksberget
(SSM).

26.4 Spelande dvärgbeckasin ovanför Lundbydiket kl 03 (VNY). En 2K-kungsörn passerade sjöängen kl.15:00 (Magns Nilsson).

11.5 Rödstrupig piplärka rastade vid bron,
Lundbydiket (Micke Johansson).

27.4 Fyra smådoppingar (2 par) vid Byksberget (KSA).
28.4 Två lärkfalkar hade anlänt och kretsade över Lundbydiket (JAN).Två sävsångare
sjöng utanför Grävlingholmen kl 05 ( CJS).
29.4 Första svartsnäppan hördes över Lingsbergsmaden (SPN).

12.5 En hane pilgrimsfalk kretsade en kort
stund över tornskogen mobbad av en lärkfalk.
Gjorde sedan en flack dykning över sjöängen
mot sommarstugeområdet och försvann
(KEN).
Första näktergalen sjöng vid 21-tiden i Lilla
Ekhammaren (UIS). En dubbelbeckasin spelade vid 22-tiden under fem minuter vid Lundbydiket(GDK).
Fortsättning sidan 3.
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13.5 En näktergal sjöng i Skesta hage
(GDK). En ortolansparv rastade på åkern vid
Byksberget (Tomas Carlberg). Galande gök
hörd i närheten av tornet (SPN). Första törnskatan var en hona, som rastade vid utloppet
(Ari Määttä).
16.5 Tio vattenrallar och fem småfläckiga
sumphöns hörda under natten (SSM). En
blåhake rastade i Lundbydiket där vattnet
rinner ut i sjöängen (PBR).
19.5 Drygt 500 tornseglare födosökte över
sjöängen under morgonen. En bivråk kretsade på stor höjd över sjöängen för att sedan
sträcka mot nordost kl. 14:43 (KEN).
20.5 Sjungande härmsångare i Lilla Ekhammaren (TEL).
22.5 301 adulta grågäss är det högsta antalet
under perioden. En sjungande ortolansparv
vid Örsta (SSM).
23.5 En gräshoppsångare sjöng i södra maden på morgonen (SSM).En adult större
skrikörn cirklade fyra-fem varv över Byksberget och drog sedan rakt söderut (EKE).
24.5 Sångsvanparet med två nykläckta ungar sågs för första gången men ungarna försvann senare (SSM, JAN). En turkduva
kuttrade i Ådalen (dungen väster om landsvägen SSM).
25.5 En ringtrast rastade vid Lappdal (SSM).
27.5 Två rördrommar, den ena kom flygande medan den andra tutade kl. 18:30 (Roger
Mellroth). Två gyllenbruna små tranungar
med sina föräldrar obs utanför Stora Ekhammaren (SPN ,JAN). Även dessa försvann
senare.
29.5 Tre trastsångare sjöng samtidigt, en
utanför Stora Ekhammaren, en på Kustamaden och en utanför Grävlingholmen (SPN).

…. 30.5 Fyra gärdsmygungar på Klosterbacken (SPN).

31.5 En adult svarttärna födosökte vid Kusta
(Stockholms rapportkommittè). Två gökhanar
hörda och två näktergalar sjöng i Ådalen och en
vid Kusta. Enda obs av rosenfink under perioden var en 2K hane, som sjöng på södra maden
(SSM)
Juni.
1.6 En liten sparvhökhane flög med byte i
klorna lågt över skogen norr om Lappdal, ett
bra häckningskriterium (KEN).
7.6 Två kärrsångare sjöng vid Ådalen
(SSM,JAN).
8.6 Fem fiskgjusar observeras samtidigt över
sjöängen (JAN).
11.6 Bläsgås, en 2K-fågel flög mot nordost
(Vada?) tillsammans med fem grågäss.
Ljungpipare, två hanar och två honor rastade
under dagen på Åstaåkern (KEN).
13.6 Två rödbenepar höll revir vid Byksberget. Rödstjärthäckning vid Örsta, hona observerad med mat i näbben (SSM).
18.6 Tolv revirhävdande vattenrallar + två
andra grymtande hördes under natten 17-18 juni
runt sjöängen. En skräntärna flög över sjöängen
mot VNV kl. 8:15 (KEN).
20.6 Sex bruna kärrhökar vid sjöängen varav ett
adult par (SSM).
21.6 Rödstjärthäckning konstaterad i nedförsbacken vid Lingsberg, minst en pullus (SPN).
23.6 Adult ängshökhane flög förbi Midsommarberget, sedan mot söder (DHN).
25.6 Ett fisktärnepar höll till på lerbanken utanför Byksberget , bytesöverlämning mellan fåglarna förekom (KEN)
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Höstens exkursion till Väddö !
Exkursionen kommer att äga rum lördagen
den 3 oktober. Alla medlemmar är välkomna
att deltaga. Samling vid Brottby Trafikplats
kl 06.00 för gemensam färd, bilförare ersätts
enligt sedvanlig taxa. Exkursionsledare
är: Svante Söderholm.
Vid gynnsamma väderförhållanden kan
Väddökusten erbjuda ett fint
sjöfågelsträck och/eller insträckande rovfåglar och tättingar. I början på
oktober pågår sträcket av änder, lommar och
doppingar för fullt, och man vet
inte vad som kan dyka upp, chansen finns att
få se bl a labb och dvärgmås.
Anmälan tom 091001 till Helena Blixt
tel bostad 512 418 70 mobil 070-338 73 43

,ästa nummer(4) kommer ut i
December.
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Fint fjärilsbesök vid Angarn
Den 3 augusti kunde Jan Andersson med fina
bilder fotografera en makaonfjäril i ett tistelbestånd mellan Skesta hage och dammvallen vid
Utloppet. Arten är mycket sällan sedd i våra
trakter. Personligen har jag bara sett denna lätt
igenkännbara fjäril vid ett enda tillfälle under
alla år i Vallentunamarkerna. (Vid Storsjön i
Tärnanområdet. )
På rapportsystemet för insekter finns dock
några rapporter från Vallentuna kommun under
senare år. Jan Åhman har rapporterat en makaon vid två tillfällen på Hersbyön, vid Storsjön i
Tärnanområdet, under juni 2006 och även 2007
vid två tillfällen på samma plats och tid. Blommande syren tycks där ha utgjort lockelsen för
fjärilen.
Under 2009 finns elva övriga rapporter på
detta system om enstaka observerade makaoner
inom hela Stockholms län. Några av dessa kan
gälla samma fjäril. Nästan alla observationerna
gjordes under juni månad.
Kjell Eriksson

Som vanligt bygger informationsbladet på
samlade insatser från oss alla. Stort som
smått, med eller utan bilder. Skicka ditt bidrag till mig, senast 28november.
(bo.hedenstedt@telia.com )
alt. till Bo Hedenstedt
Prästgårdsvägen 4. 18433 Åkersberga.

,aturfilmer med Ingemar Lind.
Tisdag den 17.11 kommer Ingemar Lind,
välkänd naturfilmare och sedan många år
medlem i Angarngruppen till oss och visar
ett par av sina naturfilmer:
”Nattsångare” och ”Fjällpiparen”.
Plats: Mathiasgården vid Vallentuna kyrka,
kl 19.00. obs! fritt inträde.
Endast för Angarngruppens medlemmar
med familjer.
Välkomna

Ett tidigt tips inför hösten.
Hans-Georg Wallentinus är som bekant
verksam inom många områden. Han planerar nu tillsammans med hembygdsförreningen i Brottby en så kallad
”kvarnexpedition.”
Vi medlemmar i Angarngruppen erbjuds här
under Hans-Georg`s sakkunniga guidning
en kvarnexpedition någonstans i november månad. Det exakta datumet kungörs
på föreningens hemsida så fort datumet
blir fastställt. En inriktning torde vara omkring den sjunde november.
I första hand kommer turen att gå till den gamla fastigheten ”Seneby kvarnar” som ligger
på ömse sidor om Lillån, utloppet från
Angarnssjöängarna
RED.
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Stor invasion av mindre korsnäbb under sommaren 2009
Under den gångna sommaren har mindre
korsnäbb varit ett påtagligt inslag i fågelmarkerna i Vallentunatrakten. Som vanligt började korsnäbbar uppträda regelbundet under
senare delen av maj, när fåglar från nordliga
områden brukar vara i rörelse efter avslutad
häckning. Men fram i juni och framförallt
under juli månad i år ökade antalet korsnäbbar mycket stort i våra trakter. I samband
med egna fågelatlasinventeringar inom Lunda, Skepptuna och Frösunda socknar, öster
om Arlanda, hördes och sågs arten mycket
ofta under denna tid.
Vid genomgång av i huvudsak skogsmarker
inom Lundarutan noterades mindre korsnäbb
vid 25 till 30 olika tillfällen vid flera dagsexkursioner under senare delen av juli månad.
Vanligtvis var det fråga om någon enstaka
fågel eller bara några få korsnäbbar som flög
över i olika riktningar. Ofta sågs de även födosökande uppe i grantopparna och lät då
ibland höra märkliga läten och kortvarigt
sång. Större flockar observerades ganska sällan. Anmärkningsvärt var att gamla utfärgade,
röda hanar utgjorde ett stort inslag bland de
observerade korsnäbbarna. Normalt brukar
man mest se de flygga årsungarna under denna tid på året. Hur många olika mindre korsnäbbar som observerades vid dessa heldagsexkursioner var svårt att uppskatta men minst
ett hundratal bör det ha varit.
Antalet förekommande mindre korsnäbbar
inom t ex. Vallentuna kommun eller i hela
Uppland bör ha varit mycket stort under denna tid.Att det var fråga om en verkligt stor
invasion av mindre korsnäbb i Sverige under
sommaren visar en översiktlig genomgång av
uppgifter från fågelrapportsystemet Svalan.
Från Dalsland finns intressanta uppgifter;
Ingemar Johansson har vid en utskjutande
udde i Vänern, vid Rörvik, räknat över 50000
mindre korsnäbbar som sträckte ut över Vänersborgsviken i SV-lig riktning under juli
Fortsättning sidan 8.
månad.

Sida 5.

Program-hösten 2009.
Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid Angarn(eller annan lokal om det är
något intressant på gång) för daglediga. Samling vid parkeringen Örsta kl.07.30 (vi inväntar
buss 625 som går från Danderyd/ Mörby
kl.07.10.)
December/ Januari start kl.08.30.Även denna tid inväntar vi bussen från Danderyd(0815).

Lördag 26 september går Angarngruppens traditionella höstexkursion av stapeln.
Start från f.d. Naturum kl. 07. 00. Värd är
Stefan Paulin. Så här i slutet av september
är det många fåglar som är på flyttning och
förhoppningsvis ska vi kunna få se en del
nordliga rovfåglar. Även tättingsträcket bör
vara starkt om vädret är det rätta, även om
det mattats jämfört med alldeles efter gryningen.!

Lördag 3 oktober. Väddö.
Anmälan till Helena Blixt, se artikel sidan 4.
Onsdag 7 oktober. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30.
Värd: Tryggve Engdahl.
Onsdag 4 november. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30.
Värd: Stefan Paulin.
Onsdag 2 december. Månadsrunda.
Örsta. Kl.08.30 (obs avvikande klockslag)
Värd: Lars Frankenberg.
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Två olika rördrommar i Angarnssjöängen 2009
I rapporteringen på Svalan finns en märklig lucka i rapporteringen av rördrom från
Angarnssjöängen från och med den 11 maj
till och med den 20:e. Såväl den 10 maj som
den 21 maj finns flera observationer. Jag tror
inte att den knep näbb i tio dagar, utan jag
tror att den drog iväg någon annan stans för
att leta lämplig moatjé – brudarna fanns tydligen inte i Angarn. Den 21 maj har en annan rördrom tagit dess plats. Men, var det här
ett plötsligt påkommet påhitt? Jag undrar,
eftersom jag tidigt på morgonen den 10 maj
fick ett nytt tomtkryss, rördrom. Den hördes
långt i söder omkring kl. 5 på morgonen och
den var i princip bara hörbar med hjälp av
parabolmikrofonen. Var satt den? Bör ha varit i någon av de stora vassarna i södra delen
av sjön, antingen Stavaviken, vid badplatsen
nedanför Österåkers griftegård, eller i Prästfjärden norr om Åkersberga. – Eller, kan det
ha varit Angarndrommen jag hörde som ett
eko från söder? Olika rördrommar har karakteristik i sitt spel, som gör att exemplaren
ofta kan skiljas åt. Den Angarnfågel som hördes till och med 10 maj hade 6-7 tut i varje
serie och det karakteristiska, förutom att den
hade ganska många tut, var att det blev längre och längre mellan dem på slutet och att
frekvensen var 145 Herz. Jag jämförde en
inspelning av rördrommen i sjöängen
(inspelad i samband med att jag försökte få
lite ljud från trastsångaren),
* fallande
(se tabellen).
Stöt
nr
Stötar
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
Hz

Angarn 09
tom 10 maj
7
2,02
1,97
1,91
2,03
2,17
2,55
145

Garnsviken
09
10 maj
6
missat?
2,01
2,02
2,07
2,22
2,91
145

Angarn 09
från 21 maj
4
---1,88
1,90
2,09
160-150 *
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och det mycket svaga ljudet på inspelningen från morgonen den 10 maj
Siffrorna gäller tidsmellanrummet från början
av en stöt till början av nästa stöt. ”Hz” är tonhöjden i Herz. Inspelningarna i början av maj
2009 har jämförts med drommen från Angarnssjöängen gjord 29 maj, två exemplar i Angarnssjöängen 2008, samt med Sveriges Radios
mycket gamla inspelning
”Min” rördrom och Angarnfågeln måste vara
samma exemplar. Siffrorna över tidsmellanrummen talar för detta, likaså frekvensen. Jag
lär aldrig få veta om det var ett eko eller om
drommen varit ute och rekognoscerat. Jag har
åtskilliga gånger gått upp på en liten höjd vid
huset och riktat parabolen mot Angarn utan att
höra någon drom. Att nu få in den stående på
bryggan, med ett stort berg mellan mig och
Angarn och dessutom parabolen riktad åt ett
annat håll, låter lite väl fantasifullt (men verkar
inte desto mindre sant).
Inspelningen från den 29 maj visade en helt
annan fågel. Den hade bara fyra tut och det var
nästan lika långt mellan tuten. Frekvensen låg
också högre än hos den första drommen. Dessutom var tutet fallande i frekvens. Inte mycket,
men tydligt i sonogrammet.
Sammanfattningsvis har det alltså varit två olika drommar i sjöängen 2009, liksom 2008. Låt
vara att de 2009 inte var där samtidigt. Och
”min” drom? Tja,det var Angarndrommen.
Men var stod den?
HGW.
Angarn08
Exemplar 1
5
--1,87
1,93
2,07
2,77
160

Angarn 08
Exemplar 2
6
-1,84
1,83
1,99
2,02
2,47
140

SR/BBC

5
--1,83
1,93
2,00
2,13
135
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Platsnamn runt AngarnssjöängenV
Mitt påstående i förra infobladet om att det
bara var Skesta kvar i Vada socken, var en
sanning med mycket modifikation. Lappdal
ligger faktiskt också i Vada, men jag hävdar
att den byn ursprungligen är en avknoppning
från Skesta. Huset Kappen, som jag skrev om
i förra Infobladet är en mer nutida avknoppning från Skesta.
Betydelsen av namnet Skesta är inte helt
självklart. Klart är att det går tillbaka på ordet
”sked”, skilja (jfr sjön Skedviken i Roslagen).
En fundering jag haft är om det inte kan betyda byn som skiljer mellan Långhundraledens
byar och Vallentuna. Men det är mer sannolikt att namnet betydde byn där det finns bra
skie (bynamnet skrevs ibland Ski(d)esta).

Sida7.

och jag kommer ihåg att det då fortfarande
fanns ett staket mellan gårdarna. Att hagen kallades Näshagen berodde naturligtvis på att hagen då utgjorde ett näs ut i den då ännu inte
sänkta Angarnssjön.
Namnet Lappdal låter
ganska modernt, men är av rätt gammalt datum. Det är inte allt för ovanligt som bynamn.
Betydelsen kan vara att byn består av många
(åker)lappar. Namnet finns ofta på byar som
ligger perifert i en socken. Att Lappdal är en
gammal bybildning kan vi se på att den bestod
av två gårdar. Vid laga skiftet 1863 fick den
ena gården ligga kvar, ”Lappdal”, medan den
andra fick flytta mot väster, ”Lilla Lappdal”.
Lappdals ägor, liksom Skestas, gick långt upp i
skogen och gränsar i norr mot gårdarna i
Lindholmen. Inne i skogen fanns stora inägor.

Skie är slanorna i en hankgärdsgård och har
naturligtvis också sin grund i ordet ”sked”,
man skilde grödorna från kreaturen – det var
alltså grödorna som var inhägnade, normalt
inte djuren (jfr dock nedan). Hankgärdsgården består av slanor, skie eller hank (olika
namn för samma sak) och störar som håller
uppe gärdsgården. Det gamla uttrycket ”inom
hank och stör” syftar på dessa trägärdsgårdar
som nästan alltid avgränsade gårdarnas inmarker från betade utmarker eller kalv/ox/
hästhagar. Skesta bys ägor gick ned till Angarnssjön nära sjöns utlopp. Här möter ägorna
Hacksta och i öster är gränsen hela tiden mot
Seneby. Den runsten som hittades i området
2002 har stått alldeles i Skestas fastighetsgräns söderut, antagligen där den ursprungliga byvägen började. Men varför tror jag nu
att Lappdal är en avknoppning från Skesta?

Det bör vara på dessa den grova granskog växte, som höggs ned för ett antal år sedan och där
sparvuggla brukade hålla till. Dessa inägor brukades ännu vid sekelskiftet 1900.
Vägen från Skesta mot Vallentuna beskrivs ju
som ålderdomlig, men väster om Lappdal är
den faktiskt ganska ny. Den gamla vägen gjorde en krök vid Lappdal och gick norrut fram
till där det finns en vägbom idag (de som lyssnat efter sparvuggla vet vad jag menar). Där
vek vägen av mot öster (vid torpet Björkhagen)
och strax före Kusta gård gick den nya vägen
ihop med den gamla.
Gränsen mot nästa by, Kusta, var ju inte bara
bygräns utan också sockengräns. Socknarnas
innevånare hade antagligen ganska lite med
varandra att göra och samarbetet dem emellan
lämnade antagligen en hel del övrigt att önska.
Slagsmålen på lördagsdansen var kanske ofta
uppgörelser mellan socknarna och inte byarna.

Det finns en egenhet i gränsdragningen som
gör att jag tror det och det är att den bästa
hagmarken – den i vad som kallades Näshagen – är delad mitt på, så att bägge gårdarna
skulle få tillgång till detta goda bete. Näshagen är naturligtvis det vi idag kallar Skesta
hage, vilket alltså inte är helt korrekt. Den
bäst hävdade delen av hagen under 1960-talet
har faktiskt varit den på Lappdals sida av
stängslet. På 1960-talet var Skestas del starkt
igenväxt med framför allt gran

Den här, ska vi kalla det, osämjan mellan
socknarna tog sig ett litet lustigt uttryck just i
gränsen mellan Lappdal och Kusta. Inne i skogen finns ett antal större eller mindre inägor, på
bägge sidor om sockengränsen. Det hade varit
rationellt att bygga en gemensam väg dit upp.
Men icke. Här löpte två vägar parallellt på
ömse sidor om sockengränsen på ett avstånd
som ibland inte var mer än femtio meter. Det
här går att se på häradskartan från omkring år
fortsättning sid.8
1900.
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Om Vallentuna sockens tre ”byar”
Kusta, Lingsberg och Olhamra ska jag berätta i årets sista Infoblad. Att jag sätter ordet byar inom citationstecken beror på att
samtliga fastigheter varit ensamgårdar och
därför inte haft en bystruktur med flera
brukningsenheter som t.ex. Skesta och Örsta. Däremot fanns många torp på ägorna.

... Mellan den 11 och 15 juli passerade
22800 fåglar med en högsta dagssiffra på 10500
ex den 13 juli. Anmärkningsvärt var att utfärgade hanar dominerade sträcket vid Rörvik.
Invasionen i Vallentunatrakten verkar ha avtagit något i början av augusti men fortfarande
i slutet av denna månad, observeras mindre
korsnäbbar regelbundet här.
Kjell Eriksson

Hans-Georg Wallentinus

Angarngruppens styrelse.
Figurtext:

Lilla Lappdal, fotograferad från Midsommarberget.
Foto:HGW.
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