Litteraturtips och nätadresser
Webbplatser
Information om kultur- och naturstigen Tidens Väg:
www.stockholm.se/tidensvag
Information om Igelbäckens Kulturreservat
www.stockholm.se, sök Naturreservat i Stockholms stad
Eggeby gårds naturskola; naturundervisning för skol- och förskoleelever,
fortbildning för lärare. Svarar på biologifrågor. Telefon 08-750 46 00
www.stockholm.se/eggebygardsfaltskolor
Stadens miljödatabas ”Miljöbarometern” med fakta om Igelbäckens tillstånd
och olika undersökningar som gjorts:
http://miljobarometern.stockholm.se (gå in under ”vatten” och välj
vattenområdet ”Igelbäcken” )
Stadens historiska databas ”Stockholmskällan” med fakta om landskapet och
mänsklig bosättning i Akalla-området sedan istiden:
www.stockholmskallan.se (gå in under temat ”Akalla”).
Information om Järva Kilstråk, gång- och cykelvägar genom det regionala
sammanhängande grönområdet Järvakilen:
www.stockholm.se/jarvakilen
Hästa gård, telefon 08-750 73 80, fax 08-750 75 81. E-post:
4h.lantbruk@swipnet.se
www.hastagard.se
Information om gårdarna på Järvafältet www.jarva.info
Norra Järva Hembygdsförening. Information om Järvafältet med bildarkiv,
tidskrifter och omfattande litteraturförteckning.
www.jarvabygd.nu/
Information om slåtterängar: http://www.melicamedia.se/lie/moder.html
Faktasida om olika småkryp i Sverige:
http://www.entomologi.se/
Riksarkivet, databas med Sveriges äldsta storskaliga kartor:

www.riksarkivet.se/geometriska
Järnriket Gästrikland, nätverk med kulturhistorisk information från flera
museer. Under rubriken ”Livet på järnåldern” berättas bl a om vad man åt:
www.jarnriket.com
Terra Scaniae, webbplats med kulturhistorisk information om Skåne. Under
rubriken ”Bronsålderns jakt och samlande” finns information om vad man åt:
http://www.ts.skane.se/fakta/bronsaalderns-jakt-och-samlande#fisk_&#8211
Naturhistoriska Riksmuseets jourhavande biolog svarar på biologifrågor:
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/fragaforskaren/fragorochsvar.7108.
html Telefon 08-519 551 13, e-post: jourhavande.biolog@nrm.se

Böcker
Karl-Erik Perhans: ”Exkursionsboken” (Libers förlag. Innehåller fakta om
deGeer-moräner).
Sylvia Berggren (Översättn.): ”Forntida folk” (Fakta i närbild, Bonniers
Juniorförlag 1989. Våra förfäder i närbilder, från det tidigaste grottfolket till
järnåldersfamiljen.)
Jonathan Lindström och Sofi Hjort: ”Forntiden runt hörnet” (Stockholms läns
museum 2008. Arkeologisk handledning för grundskolans lärare)
Bestämningsböcker för växter och djur:
Bo Mossberg och Lennart Stenberg: ”Svensk fältflora”. (Wahlström &
Widstrand 2006. Över 1000 arter av svenska växter. Färgteckningar,
bestämningsnycklar, utbredningskartor.)
Pelle Holmberg, Inger Ingmanson: ”Stora Bärboken” (Raben & Sjögren 1988.
Svenska bär i historien, naturen och hushållningen med 246 recept.)
Ingmar Holmåsen: ”Träd och buskar” (Stenströms bokförlag 1989. Teckningar
och kartor. Nordeuropeiska vildväxande träd och buskar under sommar och
vinter.)
Georg Mandahl-Barth, ”Vad jag finner i sjö och å”. (Almqvist&Wiksell 1965,
AWE/Gebers 1980, Norstedts färgserie 2000, Prisma 2000. Färgillustrationer
och beskrivningar av olika småkryp som lever i sötvatten).

Bo Söderström: ”Svenska fjärilar – en fälthandbok” (Albert Bonniers förlag
2006. Alla 121 svenska arter av dagfjärilar och bastardsvärmare. Varje art
presenteras i färgfoton tagna i fält. Artbeskrivningarna förklarar hur arterna
skiljs åt.)
Lars Imby: ”Svenska fåglar – en fälthandbok” (Prisma 2004. Enkel handbok
med svenska fågelarter. Färgfoton, svartvita teckningar och äggbilder.)
Jan Pedersen och Lars Svensson: ”Fågelsång - 150 svenska fåglar och deras
läten” (Max Ströms förlag 2009. Fågelbok för hela familjen med färgbilder och
ljudmodul)
Thomas Strid (red.) m.fl. 2010: ”Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok”
(Stockholms Entomologiska Förening. Artbeskrivningar och färgbilder på
Sveriges alla gräshoppor, vårtbitare och hopprätvingar)
Erland Dannelid och Göran Sahlén: ”Trollsländor i Sverige - en fälthandbok”
(Länsstyrelssen i Södermanlands län 2007. Artbeskrivningar och färgbilder på
Sveriges alla trollsländor.)

Tidningsartiklar och småskrifter
Karin Bojs: ”Nibbles folk åt med sina döda” (Dagens Nyheter 2010-10-31)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nibbles-folk-at-med-sina-doda-1.1199630
Annika Nilsson: ”Järnålderns folk åt mer varierat än vi” (Dagens Nyheter 200706-03)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/jarnalderns-folk-at-mer-varierat-an-vi1.651908
Åsa Törlind, 1997: ”Eken genom tiderna” (Utdrag ur ”Skogshistoriska essäer”
av elever på kursen "Skogens och skogsbrukets historia", Sveriges
Lantbruksuniversitet)
http://pub-epsilon.slu.se:8080/1326/01/Torlind_A_1997.pdf
Stefan Lundberg, 2006: ”Skygg fisk med gamla anor” (Tidskriften Fauna &
flora årg. 101:1, 2006)
Nils Staf (red) 1966: ”Spånga sockens historia” (Utgiven av Stockholms
stadskollegiums handbokskommitté, nyutgåva 1967)
Hästa gård - en byggnadsinventering från Stockholms stadsmuseum 2001

Hästa gård - historia och framtid av Jocke Arfvidsson maj 1996

Upplysningar om Tidens Väg
Kulturhistoria och fornlämningar: Barbro Århem, Stockholms stadsmuseum
Telefon 08-508 315 66, e-post barbro.arhem@stockholm.se
Djur- och växtliv: Gunilla Hjorth, Miljöförvaltningen i Stockholm
Telefon 08-508 288 14, e-post gunilla.hjorth@stockholm.se
Med reservation för ev. ändringar sedan materialet togs fram

