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FÖRORD
Denm~. förteckning över böcker om. Södermanlands natur tar
upp 176 olika monografier och skrifter. Den omfattar ett
urval verk utgiYna under åren 1941-1981., Olika upplagor,
som originalupplagor och nya utgåvor av tidigare utgivna
verk, har medtagits. Syftet med förteckningen i_:ir att den
ska vara tUl hjälp- för låntagare som är intresserade av
att läsa om naturen i Södermanland, men också ft1r bibliotekarier i deras arbete.

De förtecknade böckerna films under SAB-s;ystemets avdelningar H, N och u. Att välja ut vilka arbeten som
borde ingå i förteckningen har ibland varit svårt, då
11 natur 11 är ett mycket stort och samtidigt ganska diffust
begrepp. På grund av den korta tid jag haft till mitt
förfogande har begränsningar varit nödvändigaQ Jag har
valt att främst ta med verk som behandlar botanik, geologi och zoologi.
Endast svenskspråkiga verk har medtagits, liksom endast
verk som omfattar minst 16 sidor. Ett par 1.mdantag har
gjorts för flerbandsverk där någon av delarna har färre
sidor och för slcrifter som består av ett häfte med färre
sidor, men med omfattande bilagor.
:Böcker som behandlar någon form av sport, te .x. jeJ:t,
f:lGke och segling bar c;j tagits med. Enda 1J.ndantaget :?.r
vano.ringsgu.ider, di-i_r natux·en beskrivits mycket noggrc-.:.1nt.
Vid Stockho1ms universitet har mP...nga studenter gjort
examensarbeten om natur i Södermanland, främst inventeringar~ Dessa har bara medtagits om de publicerats
av någon myndighet. Sararna sak gäller examensarbet en vid
andra höe;skolor.
I denna fört e okning finns Inånga böcker som inte en 1'Jart
bellandiar Söcle-rmanl::md utan också närliggtmde omrLi.den,
t. ex. Stockhol~:wtrakten, Stockholms skärgård ocJ:l bB.lm·landskapen. Dessa har tagits ued om de till .stor c.el
t.esl:river :0.n.t'.1r i Södermanland. Andra böcker som tar Ui?P
större om.råden, iJo.~: Östersjöns kuster, 3veal8.<'\d o.dyl.
har e j tagit G L ed, 0.8. besk:r.·ivningarna av Söderrr.enland
har r<'rckd l i t en de l i de i~ sa.

Även ~:könlitte:r·ära verk fi.irekommer, ;:>en ä1.' :pf..;a tj_ö.f::b:i.'it:n;
fåtaliga. ,Tnr; Le.r e j letat speciell t efter de ana böc:cei··,
ut1=m helt en~:elt 't2.1;2t ;:_ed de jac ~C:tdtt ·:)å, oci: [;.::;;;-, ,]<''{~
t~lc1~t ·vriJ:"j_t l::iClpliGa, d~r. j ::J.(~ arbetR.t t·:.e<i s_pecj_;;_1D.l... i)etet.
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aspekter, och naturbeskrivningarna är endast en del av boken.
Vissa sådana böcker har jag tagit med, då de kan vara av
intresse för den naturintresserade bosatt i just det området.
Vid urvalet av dessa har jag dels tagit hänsyn till artiklarnas omfång, men också till vad som tas upp i artiklarna
och på vilket sätt det tas upp. Urvalet är helt mi·tt eget
och därför subjektivt. En annan person skulle kanhända
föredra helt andra begränsningar.
De bibliografier jag använt mig av för att ta reda på
vilka titlar som eventuellt borde ingå i förteckningen är:
Svensk bokförteckning, Svensk geografisk bibliografi,
Eva Ekholms Naturvårdslitteratur rörande Stockholms län,
Matts Ess~ns Sörmländsk bibliografi, samt de delar av
Sörmlru1dsbygden som har förteckningar över nyutkommen
litteratur om Södermanland. Jag har även använt mig av
katalogerna på Kungliga biblioteket, Nordiska mus~ets bibliotek_, Kungliga vetenskapsakademiens bibliotek samt
olika institutionsbibliotek vid stockhalms universitet.
Även litteraturhänvisningar i de förteolmade verken har
varit a~vändbarao
:B'örteckningen har delats in i tre olika delar: Monogra:rier
och skrifter, Serier och Inventeringar. I den första, f·1onografier och skrifter, har böckerna förteolmats i bokstavsordnj_ng efter huvuduppslag~ Varje verk har försetts med
en a.Dr:.otat±on. I något fall har två böcker med mycket likartat in.11.ehåll annoterats tillsammP...ns o Vad gäller Björn
von Hosens böcker hnr två verk fått representera flera
böcl:er mr sar:u:1a typ. Pga den korta tiden har jag ej kunnat
1:-:L,a itc·nom böckerna hel t, och o.an får förP10da att felbedör.m,inc;ar kan ha gjorts. Annotationerna är ej någon form
av recensioner, utan syftet rued dem är att de kort ska informerf'- on vad som behandlas i böckerna.
I andra delen, Serier, har ett antal serier fdrteclmats.
Varje serie, med samtliga aktuella delar~ har annoterats
till8ammans. Detta beror på att santliga delar i serien
är utformade pt~. ett mycket likartat siitt och tar upp
likartade ämnen. Det har därför inte varit meningsfullt
att annotera varje del. Serierna he.r ställts up:p i bokstavsordnine:;, och 1.mder varje serien81lln har delarna förteolmats
efter det munmer de har i serien.
i1.ndra serier, d.:-;_r cie olike, delarna tar upp olika ::::2.keroch ~ir olilm utfornade, har ej tagits med under de1ma
rubrik, utan :fin:::uJ 1~1ed i första delen. Där har serie
och nun:ner m1.r;ett s p;3. V8.nl:'_gt sätt. Därför ho.r t. ex.
Sverip,es e;colociFJl;:a 1.mdersökn·ings se::cie C AvhandJ.ingar och
up~')E:-:atser ej tac:i.t::; r::eC:. under presentationen r-J.V S.G.U. :s
i.:,rric.:a nerier.
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fått en enda gemensam annotation, och har därefter förteck ....
nats i bokstavsordning efter huvuduppslag. 3kälet till ·
detta är d.et sarnr:1a som gäller för serier. Beträffande
inventeringarna kan för övrigt meddelas att de kan vara
mycket svåra att få tag i.
Efter förteckningen finns ett kapitel diir det kortfattat
omtalas var man för övrigt kan läsa om natur i Södermanland.
I slutet av specialarbetet följer ett titel- och ett författarregister som hi:tnv:isar till den sida där boken hcJ.r
förtecknat s.
Avslutningsvis kan omtalas att ett liknande specialarbete
om Gotland nyligen avslutats - Natur på Gotland : ett
urval annoterade monografier om Gotlands botanik, geologi
och zoologi skrivet av Marie Lassen.., Tack Marie, för alla
givande och intressanta diskussioner då jag arbetat .med
specialarbetet l
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FÖRTECKNING
MONOGRAFIER OCH SKRIFTER

Andersson, .Åke
Häckningsresultat hos tordmule i stockhalms skärgård i
relation till äggskalstjocklek och halter av DDT, PCB
och kvicksilver i ägg l Åke Andersson, Tjelvar Odsjö,
Mats Olsson. - Solna : Statens naturvårdsverk, 1974. 30 s. - (SNV PM ; 483)
·
Även med titel på engelska. - Med sammanfattning på
engelska.
Resultaten av denna undersökning av förekomsten av miljögifter hos tordmulen och dess bytesarter, samt t(}rdmulens
äggskal, påvisar bl.a. kraftigt förhöjda DDT- och PCB substanser i ägg, samt även mindre skaltjocklek och skalindex, jämfört med tidigare.
Gott om--tabeller. Littere.turreferenser i slutet.

Asklund, Erik
Gäst i naturen : åtta brev från Trosa skärgård

l (text~

El"ik Asklund ; med teclrningar av Mats Nilsson. - Stock-

holm : Raben & Sjögren/Vi, 1958. - 120 s. : ill.
Här skildras sormnaren i 'l'rosa skärgård i ett antal stämningsfulla berättelser. Naturen är hela tiden närvarru!de.
Mo.ts Hilssons tech.-ningar i svartvitt är fint anpassade
till texten.

Asklund, Erik
Runt min ö : från Trosa skärgård / (text:) I~rik Asklund ;
illustrerad av Reinhold Ljunggren. - stockhalm : Raben &
Sjögren, 1970. - 137 s. : ill.
Asl:lund, Brik

J

SöO.er om Trosa l (text Er"'ilr Asklund ; ned trettiofyra
penntecl:ninc;ar av Heinhold Ljunc;gren,. - :3tocl:hole. :
Hab6n· t: SjöcreniVi, 1956. - 140 s. : ill.
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Båda dessa volymer består av lyriskt skrivna artiklar om
författarens liv och naturupplevelser i övärlden krine
Bokö i Trosa skärgård. Man kan i artiklarna följa naturens
förändring i och med årstidernas växlingar. Även motiv
från själva Trosa förekommer.
Böckerna lir mycket fint illustrerade med stämningsfulla
svartvita tec1mingar.

En bok om Mälarlandskapen : bygd ocf1 nar1.ngar genom
tiderna. - Stockholm : TVIålarprovinsernas hypoteksförening, 1953. - 501 s. : ill.
Ett antal experter berättar om olika aspekter på Mälarlandskapen. I de första 75 sidorna beskrivs landskapens
geologiska historia och geografiska huvuddrag. För övrigt
berättas om t. ex. land och lag, jordbruk, skogsbruk och
befollrningsutveckling.
Illustrerad med svartvita fotografier.

En bok orcl. Svindersvik / utgiven av- Andreas Lindblom. Stockholm : For'.Jir:1ka mtweet, 1953. - 195 s. : ill. "'k~, mus6r:'t och Sb:msen)
( l<Tor"v..;'~
1-.
..,l.. ............ <-~~

Huvuddelen av denna bok handlar om själva b~rggnaö.ens
hiatoria, inredning, de som bott diir etc. Sista kapitlet,
på ca 20 sidor, ~tr skrivet av 1'elenl.9.k Fredbärj och har
titeln Om floran på Svindersvik. Författaren skriver
delvis i dagboksform om iakttage:ser av växtligheten fr~m
vår till höst. Kapitlet är inte någon noggrann undersökning, men ke-n vara intressant för den som bor i trakterna och vill läsa om naturen kring sin hemort.
Boken K:r :U.1twt.:cerad med svartvi ta fotogra.:fier.

Boken om Ornd. - 3toctholm, 1945o - 255 s. : ill.
Ornäs natur be:::h.'iVs h1.W1.1dsnk1tgen i bokens förr;ta
kapitel. Dt4.r bebm.dlas bl.a. lr:mcll:0jningen, bergc;runden
och terränc:ens v.tfo:t'!Imint:; och huvc1dclra,;;.,
Svartvita.
texten~

fotoc:::.';::;.:~':Ler,

kartor och tr:;_bellcr illust:r·crar

6~

Brusewitz, Gunnar
stockhalm : staden på landet. - stockhalm
Wistrand, 1969. - 207 s. : ill.

Wahlström &

Författaren berättar medryckande om stockhalms natur. Han
beskriver naturen av idag, men blickar också tillbaka
genom århundradena.
Författaren har själv fint illustrerat boken. I slutet
finns bildförteckning, litteraturförteckning och index.

Clemedson, Carl-Johan
Carolus Axelius Carlsons Flora Strengnesensis : en
akademisk avhandling om Strängnästraktens flora under
1700-talets senare del. - Strän~näs : Föreningen StrengnenseB, 1956. - 35 s. : ill. - (Skrifter /utgivna av
Föreningen Strengnenses ; 1)
I bokens första del presenteras Carl Axel Carlson och
hans akademiska avhandling. Olemedson redogör även för
v:lssa f6rändringar som skett med traktens flora sedan
1700-talet. Senare hälften av boken är en uppräkning av
de växter som i:ir förted:nade i Flora StrengnesJnsis fanerogamer för Hig och kryptogamer för sigo Växtplats,
frekvens, samt i många fall svenska namn har angivits
efter det la t in ska nw.met.

Illustrationerna består av fotografier av svartvita teckningar föreställande Strängnäs under äldre dagar.

Clemedson, Carl-Johan
Kärnbo och Mariefred : kultur, vegetation, flora. - Hyköping
Södermanlanels hembygds- och museiförbund, 1973.
248 s.
ill. - (Sörmländska handlinear ; 30)
Detta är en noggrann översikt E~v Mariefredstra.lcte:ns vegetation och :flora. Aven sådant som t.ex. geografi, berggrund, l:J.imat, ·oebyg~;else- och odlingshistoria tas upp.
F'örfB.ttaren redogör också för tidigare undersökningar.
Vegetationen ~i.r indelad i olik~.'. områden och underområden,
t. ex. skogar·: lavrika r;l:oee.r·, moasrika skogar etc. De
si~:ta. Lu:a.d:ra :3idorna består av sn a:rtförtecl:ni:t~{; av floran.
Ar-terna s.r uppstiHlc~B. fan,iljevis. Frek:vens och läge he.r
angivit;:; fö;.' var.~c ext.
n av svartvi ta. :foto<::n littcl'aturförteckning.

Illur:Jt::.~r.:tior;.e:rna ·os:~·;;::'.l' huvudsaklif~c
,~;r8:t':Le1·.

I

.::ltr~et

r~v

boken

finn~-~

:~

.
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Clemedson, Carl-Johan
Selaön : kultur, vegetation, flora. - Nyköping : Södermanlands hembygds- och museiförbundt 1956. - 151 s. :
ill. - (Sörmländska handlingar ; 22)
Författaren börjar med att redogöra för uppgifter som
t.ex. topografi och postglacial utveckling, men även
kulturhistoria och vegetations- och odlingshistoria.
större delen av boken är en undersökning av floran i
de båda socknarna YtteTselö och Överselö. Arterna är
förtecknade familjevis med frekvens- och lägesangivelser.
Man får också veta vilka. typer av vegetation som förekommer på Selaön, samt något om förändringar i floran.
Illustrationerna består av svartvita fotografier. Längst
bak i boken finns ortnamnsregister och litteraturhänvisningar.

Clemedson, Carl-Johan
Taxinge socken : kultur, vegetation, fJ.ora. - Hyköping :
Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1970. - 93 s. :
ill. - (Sörmländska handlingar ; 27)
Denna bok, liksom Olemedsons övriga i samma serie, börjar
med en beskrivning av traktens topografi, bergg:t~und, 1~~-~.mat
o.dyl. Därefter beskrivs olika typer av vegetation, Ealva
boken består av en artförteckning med angivelser av frekvens och läge. Äv:en växternas svenska namn är angivna.
Boken är illustrerad med svartvita fotografier. Den avslutas me-d ortnamnsregister och litteraturförteckning.

Ekström, Carl-Ulric
:t;"örkö socken : med biografiska data och konunentarer. llqY utgJ • - Hyköping : Södermanlands hembygdsförbund,
1969. - 115 s. ~ ill. - (Sörmlänuska handlingar ; 26)
Denna beskrivning av l'iiörkö socken skrevs tu1der förr·a
hälften av 1800-talet. I första kapitlet redogcirs för
ortens natur. Xven historia och ekonomi be;OJkrj_vs senare.
Endast delar av originalets natural-historia (flora och
fauna inom området) har tagits 11ed ocL summeras i slutet
av boken. Till originaltexten har fogats en biografi över
Ekström, sl:riven av en av hans santida, profescwr Sven
Lov~n.

Illustrationerna bestb· till största dele::.1 e.v f1VD.I·tvita teckningar och kartor. Perso:rrecister, o::·-Gnar:crwregister och sal<;.register avslutar boken.

s.

Engström, Kjell
stockholros fågelliv. - Stockholm : Ljus förlag, 1956. 148 s •. : ill.
Under bl.a. rubriker som Flyttfåglar, stannfåglar och
Gäster utifrån berättas om de fåglar man kan träffa på i
Sveriges huvudstad. Man får veta vilka. fåglar som håller
till i olika typer av stadsmiljöer. Tips ges även om
fågellokaler kring Stockholm·och hur man tar sig dit.
Boken avslutas med ett kapitel om föreningar för fågelintresserade, samt ett sakregister.
Boken är illustrerad med svartvita fotografier.

Eriksson, Maj-Britt

J

Från Nämdöfjärden l (text
~/Iaj-Britt Eriksson ; illustrationer av Harald Lindberg. - Stockholm : Askild &:
Kärnelrull, 1974. - 122 s. : ill.
Genom 11 dagboksantech-ningar 11 skildras ett år i skärgården.
stort utrymme har getts åt naturiakttagelser, främst vad
gäller fåglar och vädrets skiftningar.
Illustrationerna består av svartvita teclcningar.

Eskilstv.na stads fritidsreservat Vilsta-Skjulsta. - Eskilstuna : Eskilstuna museistyrelse, 1953. - 30 s. : ill. (skrifter l utgivna av Eskilstuna museistyrelse ; 1)
Vilsta-Skjulstas natur och h:i.storia. presenteras. Bl.a.
finns kapitel om berggrund, växter, fåglar och landskapsbild. I kapitlet Olfl fåglar finns artförteckningar över
häckande och inte häckande, men observerade fåglar.
En karta över området och svartvita fotografier illustrerar texten.

Florin, I\fiaj-Britt
Insjöstudier i tJ.ikrovegetation och pollenregn i vikar av
östersjöbtickenet och insjöar från preboreal tid till nutid. Uppsala : Uppsala u."liversitet,
.
1957. - 29 s. : ill. - (Acta
Phytographica Suecica ; 3B)
Diss. Uppsala .. - l\Ted samrnanfattning på engelska.
I r'tenna 82mdemiska avhandlinr: redogörs för preboreal
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lagun- och fornsjöutveckling, postglacial kust- och fornsjövegetation och nutida sjö- och strandvegetation. Förutom
områden i Södermanland redogörs bl.a. för trakten kring
Kilsbergen i Närke.
Diagram och kartor illustrerar texten och en litteraturförteckning finns i slutet.

Florin, Sten
Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i östra
Mellansverige under senkvartär tid. - stockhalm : stockholros högskola, 1948. - 203 s. : ill.
Diss. Stockholm. - Med sammanfattningar på tyska. - D. I I
även utgiven som Meddelanden från stockhalms högskolas
geologiska institut ; 85. - Särtryck ur: Geologiska
föreningens i stockhalm förhandlingar ; 1944, nr 3 ;
1948, nr 1. - Innehåll: I. Allmän översilr:t ; II. De baltiska strandbildningarna och stenåldersboplatsen vid
Dammstugan nära Katrineholm.
·
Första delen i derrna akademiska avhandling är en allmän
översikt över bebyggelsehistorien och kustlitljen~för
skjutningar, från tiden för inlandsisens tillbakagång
fram till bronsålderskulturene Det område författaren redogör för är södra Kilsbergsområdet, södra NärkesHitten
och södra Mälar-Hjälmaredalen. I avhandlingens andra
del beskrivs strandlinjerna på ett speciellt område vid
Katrineholm, med hjälp av en arkeologisk utgrävning.
Avhandlingen är illustrerad med kartor, SV1'1rtvite. fotografier och olika typer av diagram. Litteraturförteckning
finns i slutet.

Florin, Sten
Några drag ur Turingatraktens äldsta ne.tur- och kulturhistoria. - stockhalm : Stockholms högskola, 1943. S. 397-420. : ill. - (I·~eddelanden från Stockholms högskolas
geologiska institut ; 60)
Särtryck ur: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, 1943.
sten Florin redogör fdr den natur man pa3sr.:::-ar eller kommer
i närheten av under Geologiska föreningens vårexkursion
1943. Fan berättar om områdets geologiska. histor·ia sarat
även om en del fornfynd.
Texten är illust:rerad lfled svartvita fotoerafier, diafr~Cl!.:
och l:artor. I slutet finns en litteraturförteckning.

Fries, Carl
Julitabygden : ett stycke Sörmland mellan Öljaren och
Hjälmaren. - stockhalm : Nordiska museet och Skansen,
'1943. - s. 25-46.': ill.
Särtryck ur: Fataburen, 1943.
En beskrivning av landskapet i Julitabygden. Förutom naturbeskrivningen får man också veta lite om gårdar och människor, men hela tiden är landskapet viktigast.
Illustrationerna består av svartvita fotografier.

Fromm, Erik
Havsbottnens morfologi utanför stockhalms södra skärgård. stockhalm : stockhalms högskola, 1943. - s. 138-168. : ill. (Meddelanden från Stockholms högskolas geologiska institut ; 63)
Med sru~~anfattning på engelska. - Särtryck ur: Geografiska
annaler ; 1943, nr 3-4.
Med hjälp av resultat från ekolod beskriver författaren
havsbottnen från Lilla Nassa till Hävringe. Han redogör
för orsakerna till havsbottnens utseende - vilka sprickor
som har bildats under olika perioder o.dyl.
Kartor förtydligar texten. Ett löst kartblad finns i
slutet, liksor:1 en litteraturförteckning.

Grödinge : en hembygdsbeskrivning : I / samlad och utgiven
av Grödinge hembygdsförening. - Grödinge, 1945. - 131 s.
: ill.
Första kapitlet, Naturbeskrivning av Grödinge socken,
skrivet av o. Arrhenius, är det som i denna bok är av
intresesse för den naturintresserade. Där beskrivs socknens läge, gränser, geologi, inlandsisens påverkan, temperatur, nederbörd, sjöar och vattendrag, skog och åsar.
Där finns också en förteckning av växter som förekonner
inom Grödinge socken. Latinska namn, läge och frekvens har
sxlgivits. Det finns också en förteckning över bl.a.
Grödingesjöarnas planktonvegetation. För övrigt beskrivs
i denna bok Grödinge 1.mcler stenåldern, fornlämningar och
l:yrkano Förmodligen har r:1an planerat att ge ut en del
till, di:i.r e.ndra as:oekter på Grödinge tas upp, men det
l:ar f:L;m inte sl;:ett.
Kartor, die.gram, tn.beller och svc::.rtvita fotograf:;.er illustrerar. texten.

Hjorth V/etterström, Harriet
Utö : ön som var ett paradis. - stockhalm
}99 s. : ill.

Bonniers, . 1945. -

Utö beskrivs i denna lättlästa bok ur många olika aspekter.
Bl.a. berättas om öns historia, folket som bor där, bygg'":'
nader och sägner. Blommor och fåglar har fått var sitt.
kapitel och djur och natur beskrivs även i flera andra
avsnitt. I ett särskilt kapitel behandlas öarna kring
Utö. Förutom källförteckning finns i slutet av boken en
förteckning över växter och fåglar som förekommer på Utö
och angrän~ande öar.
Illustrationerna består av svartvita fotografier.

I Stockholms skärgård : prosa och poesi / redaktör
Mats Rehnberg. - stockhalm : Forum, 1956. - 189 s.
il l.
Livet i stockholros skärgård skildras av ett antal författare, antingen i dikt eller prosa. Flera författare
berättar om naturupplevelser.
De flesta illustrationerna är gjorda av kända skärgårdskonstnärer som t.ex. Evert Taube, :Bruno Liljefors och
Roland Svensson~ Källförteckning finns i slutet av
boken.

...

-~

Johanssc;,},1? lJllc;Dj
- Strängnäs : Strängnäs tidning, 1946. 59 s. : il1..,

Särtryclr.

UT'2

~)tx·engnäs

tidning, 1946.

Under rubr:U:e:r· som t.ex~ Ba-rrskogen, Lövskog, lund, löväng,
Mossar 9 kärr·$ fuktig mark och Av kulturen påverkad mark
beskriver' författaren vilka typer av växter soH växer i
olika mtljöm:. Han besl~river no ge, hur växterna ser ut, exakt
var de förel::omJrwr och hur vemliga de är. Sist finns en
familjevis uppcrtälld förteckning över växter :funna i lili:er.
Karta och sv2-rtvita fotografier illustrerar texten.

Krusenstjerna, Edvard von
Stockholmotraktens bladmossor : förtecl-:ning över bladnossar
(utom Sphagna) med fyEdorts-, st{,ndorts- och frekven,_:v.pp-

gifter.. - Stockholm
råd. 1964. - 129 s.

Statens naturvetenskapligEl,fOrsknings'""
ill.

Författaren inleder med en redogörelse för huvuddrag i
Stockholmstraktens.naturförhållanden. Han berättar även
om tidigare undersökningar och lämnar en förteckning .
över samlare som är eller har vari t verksamma i t.rakten
kring Stockholm. Därefter följer en artförteckning på
ca 80 sidor, där mossornas frekvens och läge angivits.
Denna artförteckning kan, enligt författaren, ej anses
som en fullständig förteckning av stockholmstraktens
bladmossor. Pga tidsbrist har en del områden uteslutits och dessutom har ej fler än hundra arter förtecknats på de undersökta områdena.
Litteraturförteckning, samt ett svensitt och ett latinskt
namnregister avslutar boken, som är illustrerad med
kartor.

Landell, Nils-Erik
Den gröna staden. - Stockholm : Alba, 1979. - 111 s. : ill.
I ett antal artiklar beskrivs naturen i Stockholm under
vår och sommar,. Även områden i Stockholms utkanter tas
upp. Texten är personlig och lättläst och författaren
berättar också lite om byggnader och människor i de områden han beskriver.
Fina fotografier i färg och svartvitt illustrerar texten.

Landell, Nils-Erik
Den vit-a staden. - Stockholm : Alba, 1980. ,- 136 s. : ill.
Vad son skrivits om Nils-Erik Landells bok Den gröna
staden gäller även för denna, fö~tom att den beskriver
stockholros natur under vintern.

Landell, Nils-Erik
n~änniskan, naturen, hela kulturen : exemplet Båven / [text~
Nils-Erik Landell ; foto: Ingmar Holmåsen. - Stockholm :
Alba, 1977. - 143 s. : ill.

Bokens upphovsmän har tagit SJon Båven som exempel på
ett stycke vLi.rdefull natur i Sverige, och frågor sig: 11 Kan
vt kla;ra det unika viixt- och djurlivet här samttdigt som

.

'
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storstadens människor söker sig till stränderna och vattnen?" Djur och natur beskrivs, liksom hur landskapet
förändrats genom tiderna pga människans påverkan. Författaren beskriver djur- och växtliv poetiskt, liksom kulturlandskapet. Sista kapitlet behandlar bl.a. hur Båven
hotas av miljögifter och markexploatering.
Ingmar Holmåsens fotografier i färg och svartvitt är
mycket vackra. Litteraturreferenser finns.

Landell, Nils-Erik
Det okända Sörmland : strövtåg längs Sörmlandsieden /
Nils-Erik Landell ((textU ; Ingniar Holmåsen (foto). Stockholm : Bonniers, cop. 1976. - 92 s. : ill.
Vi får här följa med på vandringar längs Sörmlandsleden,
under en period av ett år. För varje kapitel anges datum
och små kartor visar var vi befinner oss. Landells text
är suggestiv och intressant.
Ingmar Holmåsens fotografier i fEi.rg och svartvitt är
mycket vackra.

Lidman, Hans
I Tintomaras spår : vandringar på Kolmården. - stockhalm : LTs förlag, 1967u - 200 s. : ill.
Läsarna te.s med på vandring genom Kolmården. Djur och
natur beskrivs, men man får också. information om traktens människor, stugor och herrgårdar och naturligtvis
djurparken. Författaren berättar också om si.:igner som
har anknytning till trakten. Boken har utformats som om
författaren följer Tintomara, och ~ärfdr citeras c.J.L.
Almquists verk av och till.
Boken inleds med en karta över Kolmården och i slutet
finns litteraturförteckning. Vac:=ra fotografi~r illustrerar texten.

Linder, Johan
Flora Wiksbergensis
bearbetad o~h kot~entcrad av CarlJohan Clemedson. - Hykö:Jinr; : :Jörlermanlands hembygds- och
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Viksberg. Han förklarar även nomenklatur och artbegrepp i
Linders flora, samt ger biografiska data om personer som
Linder nämner i sin egen inledning till floran. större
delen av boken omfattas av själva floran, där Olemedson
för varje art angett det nuvarande namnet på växten i
fråga, både på latin och svenska. Olemedson avslutar
bl.a. med en jämförelse med traktens nutida flora.
Litteraturförteckning finns i slutet av boken,

Linder, Ulf
Strövtåg i skärgård. - Stockholm
112 s. : ill.

LTs förlag, 1975. -

Djur och natur i skärgården kring Nämdö skildras lyriskt.
Särskilt fåglar får stort utrymme. Författaren berättar
också om exploateringen av skärgården och om miljögifternas inverkan på naturen.
Boken är illustrerad med mycket vackra svartvita fotografier.

Lin..'l~,

Carl von

Två Sörmlandsiloror l svensk översättning av Arvid Hj.
Uggla ; efterskrift av Telernak l!1 redbärj. - Stockholm :
Almqvist & Vlil-::sell, 1950. - 40 s. - (Valda handlingar av
Carl von Linn~ : i översättning l utgivna av Svenska
Linn~sällskapet ; 9)
Innehåll: Plora Åkeröensis : akad. avh. under Linn~s
praesidium, Upsala, 1769 ; Pendora et Flora Rybyensis :
akad. avh. under Linn~s praesidium, Upsala, 1771.
Dessa lokalfloror bir akademialm avhandlingar, den första
gjord av Carl Johan Luth och den ~:>.ndra av Daniel nenr.
Söderberg. De behandlar växter kring två sörmländska
gårdar, Akerö och Ryby. I Rybydelen finns också Pandora
Rybyensis, en insektsförteclming. I Åkeröfloran iir vi.ixtplatsel' angivna. Nya nrunn har angetts inom klammer vicl de
VEixter diir man inte liincre anv~i.nder J1inn~s namn.

Lobcrrj, Benr;t

Perc;~runden i Haninge. - Vlaninc:e:] HaninGe hembygdsGille,
19'/4. - 39 s. : i11.• - (Hrmingebyc:den : medleJ;lSblad för
Faninre henby:·dnr;ille ; 1974:11)
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Med utgångspunkt från berggrundsgeologiska kartan över
Haninge berättar författaren om olika bergarter, t.ex.
urgranit, sörmlandsgnejs, hälleflinta och leptit. Han
omtalar vad som är typiskt för dem och var de förekommer
i området. Han redogör även för den berggrundsgeologiska
utvecklingen i mellersta Sverige. Utö, som är av speciellt
geolociskt intresse, har fått ett eget kapitel.
Många svartvita fotografier illustrerar texten, och även
kartor som visar var de olika bergarterna förekommer,
har tagits med. I slutet finns en ordlista samt en litteraturförteckning.

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringskansliet
Skärgård och kustland : i Södermanlands län/ [text:
RagnarEdberg ; teckningar: Dan Frendin ••• ; kartor:
Anna-Karin Larsson]. -Nyköping : Länsstyrelsen, 1981. 47 s. : ill.
Detta häfte har tillkommit på uppdrag av länsstyrelsen
i Södermanlands län, länets landsting och kom..TUunerna
Nyköping och Oxelösund. I inledningen omtaJoas syftet
med broschyren: t'Att hjälpa dem som vistas där att
njuta av områdets skönhet och begivenheter, men också
att vara varsamma med det som är skyddsvärt och ömtåligt." I första hälften av häftet berUttas allmänt om
skärgården, t. ex. t~eologi, inlandsisen, växtligl'tet och
fågelliv. Därefter följer kapitel om olilm typer av
naturskyddsområden. Senare delen av häftet består av
l>.:artor där olika sevärdheter är markerade och kortfattat presenterade, samt förslag till utflyktsmål.
Ilieningen är att det varje år ska ges ut en bilaga som
kompletterar denna skrift med t.ex. gällande bestämmelser om reservat, tillgänglig service och intressanta
evenemang o
Illustrat:i.onerna består, förutom l;:artor, av svartvita
teclmingar och färgfotografier.

r/Iannervik, Cyrus
SödermBl1lanc.l : en hembygelsbok för tredje årskursen. Stockholm : Berevalls förlag, 1964. - 48 s. : ill.
Arbetsbok. - Stockholm : Bergvalls forlag, 1964. - 15 s..
Boken är utformad som en berättelse d~lr vi får följa en
0kolklass som undervisns om Södern1anland. ~-::n stor del av

ill.
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texten är samtal mellan "fröken" och eleverna. Förutom
städer, näringsgrenar och historia etc.,.tas bl.a. berggrund, istid, sjöar och åar, kust och skärgård, klimat och
djur upp. Boken är tänkt att användas i skolans hembygdsundervisning och den information man får är mycket elementär.
Boken är illustrerad med svartvita fotografier och teckningar s&at kartor.

Mörkös fåglar : prosten c. u. Ekströms anteckningar om
fågellivet i Mörkö socken under början av 1800-talet, i
jämförelse med Södertälje Biologiska klubbs observationer
under 1960-talet. - Hölö : Mörkös fältbiologiska station,
1971. - 64 s. - (Rapport från Mörkö fältbiologiska station)
öns olika områden beskrivs liksom de förändringar som ägt
rum sedan 1800-talet. Ekströms och Södertälje biologisita
klubbs artlistor är därefter uppställda intill varandra
så att man direld kan jämföra dem.. Dessutom kommenteras
skillnaderna i en artikel och man jämför också tiderna
för flyttfåglarnas ankomst och avfärd.
Litteraturreferenser finns i slutet.

Naclra natur l sammanställare Bertil Walla. -.Malmö, 1961. 115 s. : ill.
Naturen i Nackareservatet skildras allmänt, till största
delen med hjälp av svartvita fotografier. Ett fåtal artiklar och ett par dikter av olika författare förekommer
också. Förutom naturen beskrivs friluftsaktiviteter samt
Nacka gårds och Erstaviks historia.

Natur i Södermanland l under redaktion av·Sten Bergman och
Kai Curry-Lindahl. - stockhalm : Svenale Natur, 1952. - 489
s. : ill. - (Svensk Naturs landskapsserie)
Detta ~i.r det verk i denna förteckning som mest omfattande
tar upp Södermanlands no.tur. Det är också det verk som
oftast anges sow referens i andra naturböc1:er om Söderma."lIand.. En mängd.fcirfattare har beskrivit olika delar av
den sörmländska naturen. Alla tänkbara a8pekter har tagits
upp. Exempel på artiklar: Södermanlands klimat, Skogar i
3ödermanland, I:arakt::irsdrag i Sörmländsk sjövegetation,
Sörmländska småkryp, :Dlommande skärgård, Lysande organismer
i östersj:Jn. Kända natu:rskildrare. som t.ex. Gunnar I3ruse-
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witz, Björn von Rosen och Kai Curry-Lindahl förekonaner
bland författarna. Texten är i en del kapitel lätt ålderdomlig, men det är inte störande, och verket är ournb~;.r
ligt för den som är intresserad av detta ämne.
Tex·ten är illustrerad med kartor samt teckningar och
fotografier i svartvitt.

Naturreservat och fåge~skyddsområden i stockhalms och
Södermanlands läns skärgårdar. - Stockholm : Svenska
Naturskyddsföreningen, 1970. - 40 s. : illo
Särtryck ur: Skärgårdsnatur i stockhalms och Södermanlands läns skärgårdar, 1970.
Skriften behandlar regler för naturreservat, friluftsliv
och fågelskyddsområden. Naturreservaten och fågelskyddsområdena är förtecknade och har markerats på kartor. För
varje område har angivits vad som är speciellt för just
det, samt om och när det ä.r landstigningsförbud.
En stor del av hättet består av utdrag ur sjökort. Dessutom finns svartvita teckningar av fridlysta vtixter i de
aktuella Jänei':t.,

Nilsson,

lTils-T~a.gnus

D

Mälarmarl-;: / [text
Nils-lTagnus Nilsson ; illustrerad av
'Iure Tfallner. - ::>tockholr.'l : Hordisk Rotogravyr, 1942. i1L
204 s.
Ett år i naturen vid Mälaren skildras poetiskt. Författaren har gjort iakttagelser både oå Mälarens norr- och
sydstränder-o Ha.n 8.r si:i.rskilt intre,-;serad av att sld.J.dra
sina f&.geliaJ-::ttagelser.
Illustratt(;nernB 'i.r myckc,t stäraninr~sfulle.• De be:Jtu.r
av svartvj_te. tf;CkrLU.v~o.r s2.r::t planochblad i ft:i.rg.

ITyeke l vU:: e~~ : x· e pre ~;en ta t ionsgb.rd, f r) ren :.nc>>:;_;.r1j , fri.luftscmri~.de o - 3., l-:omplE~ttr"rarJe U1Jpl. - ; acta. : ;,:acka
1-::om.mun, 1'jr_;O.- 111 ::-;. : ilL

3törre de J. en av i~r.>:t.:fl (,ehrc:.nd la.r ~J ,j!!. bre r·}.rden : yc::c- lviken' hur rlen är byru~d' vilk8, ;;c,;:: .;ivt d. e- r_<;)' ~;;.n dl.
personer ned a.ni-:rwt:-Il.:;c till ;}:.rrJ.e:r:. Je t·liJ. :Ji:Jtr;.
kapitlen, ;;yckelvilu~n:-: f'lor8. av Et;_vn.rd vr.::J I::cu~~Em
stjerna cr::h Sn ·ri:J.rp:comen8.-, j_ ".yd:elvjj;,tr.::":r··:_nr:'.n r;:r
Arne ryrp--q:lJ::ar, ()e;;}:riv,:r rJ.:;ck nn.turr;r1 V.:r.i.nr' r-:::rce;-,
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och är av intresse för den naturintresserade.
Efter varje kapitel finns litteraturreferenser. Svartvita
fotografier och kartor illustrerar texten.

Persson, Christer
Förekomst av kambrislc sandsten, alunskiffer och ordovicisk
kalksten i isälvsmaterial sydost om Hjälmaren. - Uppsala :
S.G.U., 1973. - 17 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersökning. Serie C Avhandlingar och uppsatser ; 693) ( Årsbok. Sveriges geologiska undersökning ; 67:12)
Med sammanfattning på engelska.
Efter en redogörelse för sin undersökningsmetodik berättar
författaren om den kambro-ordoviciska berggrunden i Närke.
Han redogör även för äldre undersökningar. Därefter beskriver
han förekomsten av kambrisk sandsten, alunskiffer och ordovicisk kalksten i området och omtalar varifrån isälvarna
ursprungligen förmodas ha spritt detta.
Diagram och kartor illustrerar. Kort litteraturförteckning.

PilRva-Podgurski, Nikolaj
Nya geologiska undersökningar vid Utö järnmalmsfält. Uppsala : S.G.U., 1956. -54 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersökning. Serie C Avhandlingar och uppsatser ;
541) (Årsbok. Sveriges geologiska undersökning ; 49:1)
J.Jed sammanfattning på engelska.
Beskrivningen är stödd på mikroskopisk undersökninG av
borrhål och varphöc;e.r. Författaren redogör bl.a. för de
olika bergarter som omger de malmförande laeren plus
själva mR.lnunaterialets c~genskaper.
SvartvHa fotoc;ra:fier och teckningar illustrerar texten.
Litteraturförteckninc;.

Ripl, ','!ill1elm
Förslar till rentn.urertne av SJonr· inom ,Jtockholi:-ts kornmtm :
Laduviken, J,illc; j ön, J,i'tnl':s j ön, 'l'relcn.nten, l" la ten, r.;acelungen / av ':!il.he.lu Hipl, In r~ ar l,undqvist. - J,nnd : J und o
universttct. Liranolor~iska _institutionen, 1977. - t::a 1:'0] :1.
: ilJ.•
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miljöförhållanden samt beträffande vissa organismsamhällen,
som storväxtvegetation, växtplankton, botten- och fiskfauna. Målsättningen har varit att kartlägga ekosystemens
struktur och funktion, samt utarbeta planer för sjöarnas
restaurering.
Tabeller, kartor och diagram illustrerar. Litteraturreferenser finns i slutet.

Rosen, Björn von
Ekot av ett horn. - Stockholm
ill •

Bonniers, 1965. - 192 s.

.Författaren har här gjort en sammanställning av sina naturskildringar, varav en del hämtats ur hans tidigare prodillrtian och annat är nyskrivet. Han berättar personligt om
olika naturiakttagelser. I många av Björn von Rosens
böcker framgår ej var handlingen utspelas. Det gäller
även denna bok. Man kan ibland gissa att handlingen
utspelas i Söderma,nland. Den här boken, samt Tjäderklockan, finns dock medtagna i den förteckning över nyutkommen litteratur om Södermanland, som finns i så
gott som varje nummer av Södermanlands hembygdsförbunds
årsbok, Sörmlandsbygden., Dessa två böcker får därför
representera den delen av von Rosens produl\:tion.
Författaren har själv illustrerat boken med teckningar
i färg och svartvitt.

Rosen, Björn von
Samtal med en nötväcka. - Stockholm
99 s. : ill.

Bonniers, 1966. -

l!1 örfattaren

berättar en mängd cl~armfulla och intressanta
episoder från sin kontakt med en nötväcka, Pumpan, som
hB.n "kände" i 9-~ år. Ean berättar också om andra fåe;lo.r
som håller till kring hans hus, som Ur beläget ::1ära Gnesta
i Södermanland.
Författaren har sjtllv illustrerat boken med. trevliga
teckning2.r i svartvitt och färg.

Rosen, 3jörn ven
TjUderklockan : dikter. - Stockholm

Gebers, 1941. - 75 s.

20.

Den första hälften i denna diktsamling består av naturlyriska .
dikter, där författaren beskrivit sina intryck och iakttagelser i den sörmländska naturen.

Ros~n,

Bo

Tyresta, Åva. - Stockholm : Stockholms stads idrotts- och
friluftsstyrelse, 1966. - 19 s. : ill.
Här presenteras friluftsområdena Tyresta och Äva i var
sitt kapitel. Författaren beskriver landskapet - skogen,
mossar, myrar och vattendrag. Djurlivet beskrivs allmänt.
Man får också information om gårdarna samt Tyresta bys
historia.
Häftet är illustrerat med svartvita fotografier samt en
karta i färg. Kort litteraturförteckning i slutet.

Ros~n,

Bo

Utflyktsmål i stockhalms omgivningar. - Stockholm : Bok
och bild förlag, 1965. - 148 s. : ill.
I början av boken finns bl.a. ett speciellt kapitel om
naturen. Därefter följer förslag till olika turer, där
sevärdheter beskrivs .. Även naturvett tas upp och sevärdheter i naturen får stort utrymmeo I sista kapitlet ger
författaren tips om var man kan få ytterligare utflyktsförslag.
Boken avslutas med sak- och ortsregister. Illustrationerna
består av kartor och svartvita fotografier.

salerosboken : om en SörmlandsbygQ i ord och bild / (red:
Kurt Blomberg). - Rönninge : Kommitt~n för Salemsboken,
1973.- 338 s. : ill.
strax innan Salems kornnun slogs samman med Botkyrka i
årsskiftet 1973/74 gavs denna bok ut som en minnesskrift
över Salems tid som självsti..:i.ndig kommnn. Alla tänkbara
sidor av ko~llunen presenteras av olika författare. Ett
flertal lmpitel innehåller beskrivningar av djur och
natur, varav två är särskilt värda att nämnas: Djurvärlden i Salem av sten Bergman och Med naturen inpå
knutarna av Rune Bollvik. Båda skriver personligt och
lättfattligt, var och en på sitt sätt.
Santliga naturartiklar är fint illustrerade med svart-
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vita fotografier. I slutet av boken finns förutom ort- och
personregister en litteraturförteckning. Även två kartblad
hör till

Schnell, Ivar
Vad skall jag se i Södermanland. - Stockholm : Svenska
turistföreningen, 1957. - 160 s.
ill. - (Svenska turistföreningens resehandböcker)
Boken är tänkt att användas av människor som vill turista
i Södermanland. Efter en inledande översikt, där bl.a.
geologi och skärgård, sjöar och stränder tas upp, beskrivs
ett 25-tal förslag till turer i ~andskapet. Turisten får
praktiska råd om logi, tältplatser o,dyl. Författaren
berättar också om kyrkor och andra sevärda byggnauer, men
är noga med att också beskriva sevärdheter i naturen. I
ett avslutande kapitel med ortsbeskrivningar ges förslag
till utfärder som många gånger är lämpliga för den naturintresserade ..
Boken är illustrerad med ll::artor. I bokens början finns
en litteraturförteckning och den avslutas med ett ortsregister.

Seth-Stenung, Margareta
Huddinge : en socken i storstadens skugga. - Huddinr;e
Huddinge hembygdsförening, 1956. - 156 s. : 111.
Boken är tänkt som en presentation av kommunen för nyinflyttade, varför sådant som byggnader, kommunikationer,
föreningar etc. tas upp. Den inleds dock med fem kapitel
om naturen där bl. a. berg och sjöar, klimat, växtvärld
och djurliv beskrj.vs.
Illustrationerna består av svartvita fotografier. Ett
löst kartblad hör till. I slutet av boken finns källförteclming9 personregister och ortsregister

Seth-Stenung, Margareta
Huddinge socken. - Huddinge : skolstyrelsen.
D. 1 : Arbetsbok för klass 3 / lviargareta Seth-Stenung, Olo:t'
Hellgren. - 1958. - 25 s. : ill.
Syftet med denna bok i:ir att den skall anvi'5.ndas i skolunder-
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visningen tillsammans med ovan nämnda bok av Seth-Stenung.
Det är en arbetsbok med ifyllnadsfrågor, som bl.a. tar upp
klimat, istid, berg, markens beskaffenhet samt sjöar och
åar.
Boken är illustrerad med svartvita fotografier.

Sjöbeck, Mårten
Iakttagelser rörande den bebyggelsehistoriska utvecklingen
omkring den forna Kafjärden i Södermanland. - Stockholm,
1947. - s. 230-247. : ill.
Med sammanfattning på engelska. - Särtryck ur: Fornvännen ; 1947, nr 4.
Författaren redogör för hur
numera torrlagda Kafjärden.
formning är mycket beroende
en stor del av häftet av en
hur den förändrats.

bebyggelsen kom till i den
Eftersom bebyggelsens utav naturen i området består
redogörelse för naturen och

Svartvita fotografier, en karta· och ett diagram illustrerar.

Sjöbec_!!,, Mårten
Södermanland : en landskaplig orientering : på uppdrag
av Kungl. Järnväesstyrelsen. - 2. uppl. - stockhalm :
Seelig & Co, 1941. - 329 s. : ill.
I de första 75 sidorna ges en översikt över Södermanland
i historien. Därefter beskrivs landskapet utifrån ett antal järnvägssträckor. Författaren ger stort utrymme åt naturbeskrivningar, även i de avsnitt där städer och
byggnader behandlas.
Boken är illustrerad med svartvita fotografier. Litteraturförteckning, ortsregister samt ett kartblad finns
i slutet.

Sjöberg, Sven
J.'Iälarbygden. - Stockholm
111. - (Mera om-böckerna

AV Carlsons, 1964. - 71 s.
3)

:>enincen med dem1a bok är att den ska anviindas i skolundervisningen i mellrmstådiet. Den i:Lr utforr:~ad som
bröderna Lennarts och I{ogers resa på J·::inaren tii.lsa.'nmru1;3 neci. ,:_eras morbror Anders. T.:e.n får informatio::J. om
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fornrninnen, industrier, slott, städer och tätorter, men
också om djur och natur. Bl.a. berättas om en ö där misteln
växer. Det finns särGkilda kapitel om växter och djur,
klimat, inlandsisen o.dyl. Efter varje kapitel finns arbetsuppgifter.
Svartvita fotografier, teckningar och kartor illustrerar
texten. Litteraturförteckning finns i slutet.

skärgårdsboken : Landsort-Stockholm-Örskär l fotografier
av Jörgen Lundberg och Uno Samuelsson ; teckningar av
stig l'Iolander och Sven Jansson. - Stockholm : Förlags AB
Baltic, 1970. - 236 s. : ill.
Här redogör ett tiotal experter för skärgårdens geologi,
landskap, vatten, väder, växt- och djurliv, naturvård och
naturreservat. skyddsområden är förtecknade. Även historia,
bygd, bebyggelse och friluftsliv skildras.
·
Sist i boken finns ett orts-, sak- och artregister. Kartor
samt fina fotografier i färg och svartvitt illustrerar
texten.

Skärr'iårdsnatur i stockholras och Södermanlands läns
skärgårdar. - Stockholm : Svenska naturskyddsföreningen,
1970. - 115 s. : ill.
I denna skrift finns bl.a. artiklar om skärgårdens fåglar,
växtvärld, vegetation samt naturreservat och fåc:;elskyddsområden. Även skärgårdsliv i gången tid och kulturhistoria
tas upp, liksom sjöräddning, militära förbud och gästhamnar.
Utdrag ur sjökort har I;i.edtagits, där naturvårdsområden
markerats. Det finns också förteckning över naturreservat
och fågelskyddsområden. I slutet finns ett tillägg med
förändringar i denna förteckning från 1.1.1972.

Svartvita fotografier, kartor samt teckningar i färg och
svartvitt illustrerar texten. Det finns även sakregister
samt ortsregister plus en litteraturförteckning.

Snäll, Sven
r·ineralogisk undersökning av mori?.n från ett område väster
om Katrineholm l Sven Snäll, Cbrister Persson och Anders
Wikström. - Upp~ala : S.G.U., 1979. - 32 s. : ill. (Sveriges eeclogiska undersökning. Serie C Avhandlingar
och uppsatser t 761) (J~rsbok. Sveriges geologiska undersökning ; 73:2)
r:ed sarnna.nfattning på engelska.
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Arbetet redovisar en undersökning av 17 l:JOr;:inprovers mineralogiska sarurnansättning i ett område nordväst om Katrineholm.
Huvudsyftet har varit att studera hur denna saramansättning
varierar i förhållru1.de till övrig känd geologi i området.
Kartor, tabeller och diagrrun illustrerar. Litteraturförteckning.

Staav, Rolru1d
stadens fåglar : en bok om fågellivet i Stockholm. - stockhalm : Forum, 1980. - 90 s. : ill.
Syftet med boken är att informera om stockhalms fågelfauna
och dess förändringar, särskilt under de senaste fyra
decennierna. Författaren är bl.a. mycket intresserad av
hur fåglarna utnyttjar storstaden och anpassar sig till
konstgjorda miljöer. En rad platser i stockhalms omgivningar, där man kan titta på fåglar, presenteras
också. man får även information om ornitologisk verksamhet i Stockholm.
Doken är illuio:treracl med vacl:ra fotografier i svartvitt
och färg, sa.mt teckningar och kartor. Artförteckning och
litteraturförteckning finns i slutet av boken.

Staav, Roland
stockhalms skärgård : djur och natur / Roland Staav och
Peter Öhman. - Stockholm : Forum, 1978. - 117 s. : ill.
skärgårdens natur och djurvärld beskrivs
med hjälp av mycket vackra fotografier i
vitt med kortfattad, lättläst text till.
finns kartor som t.ex. visar var en viss
en fågelarts flyttningsviig.

i detta bildverk
färg och svartI vissa l:apitel
ört växer eller

stenkvista : en socken i Sörmland. - stockhalm
quist & Wiksell, 1963. - 368 s. : ill.

Alm-

Denna presentation av stenkvista socken handlar mycket
om stenkvista i historien, men i bl.a. kapitel som
Botaniska strövtåe och Land och vatten i forntiden,
beskrivs naturen. Man redogör för vilka växter eom
förekommer och dessutom beskrivs bl.a. berggrund, landhöjning och rullstensåsar.
Efter varje kapitel finns litteraturreferenser. Illust-
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rationerna består av svartvita fotografier och teckningar.

stockhalms skärgård : en bok om Sveriges största arkipelag / redigerad av Sten Selander. - stockhalm : AB
Svensk litteratur, 1954. - 475 s. : ill.
Natur och kultur i stockhalms skärgård skildras av olika
författare. Exempel på kapitel som behandlar naturen är:
stockhalms skärgård av.Sten Selander, Hur naturen danat
skärgården av Gunnar Beskow, Året runt i skärgården av
Sven Barthel och Skärgårdens växtvärld av Rudolf Söderberg.
Boken är fint illustrerad med främst svartvita fotografier. Ett löst kartblad hör till. Ortnamnsförteckning
finns i slutet av boken.

Stålhös, Göran
Hya synpunkter på ·sörmlendsgnejsernas geologi : med särskild hänsyn till Stooi;::holmstrakten. -Uppsala : S;G.U.,
1962. - 137 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersöning.
Serie C Avhandlingar och uppsatser ; 587) ( P..:t.·sbok.
Sveriges geologiska undersökning ; 56:3)
Med sammanfattning på engelska.
Arbetet grundar sig på resultat som fram.komr.1it vid
karteringen för S.G.U.:s kartor och avser att ge en utförlig beskrivning av sedintentgnejserna i stockholmstrakten, särsldlt vad gäller deras ursprung och de omvandlingar oom ägt rum med dem. Olika områden och olika
typer av gnejs beskrivs. H8.ftet kan användas som bredvidläsning till kartbladsbeskrivningarna över stockholmstrakten. Se sid. 32 och 34.
Svartvtta fotografier, diae;ram, kartor ocl~ tabeller
illustrerar • .F~tt kart blad finns i slutet, rmnt litteraturhänvisningar.

Södermanland : 3vensl:a turistfc)reningcns års:;krift 1979 l
Jan Jonason.- 0toc~~llollft: 3'I1!', 1979.- 320 Z>.
: ill.

redal~tör:

studieplan l av Ealph Scawler. - Stocl:Lolr:,
31 s. : ill.
Ett tjugotal författare !:lar i var sitt Lapitel bes;::rivit

den aspekt på Säraland cle ii.r experter p[,. r;iir ~'inne b:"de
prosa och poesi • .Je flesta artildo.rna L:eil::-,.;.ldlar m•."..;t'-:~'en,

26.

och man får en god överblick över hur skiftande den sörmländska naturen är. Exempel på artiklar: Sörmlands natur är hårt kringskuren av Rolf Vlohlin, Fem dagar på Särmlandsleden av Hans Nelsäter och En sörmlandsbukett av
Carl-Johan Clemedson.
studieplanen, som kan beställas från STF kan tillsammans
med boken användas som material till en studiecirkel om
Södermanland.
Såväl boken som studieplanen är illustrerade med fina
fotografier i färg och svartvitt samt trevliga kartor.
I studieplanen finns en mycket bra litteraturförteclming.

Sörlin, Anton
Södra Södertörn / av Anton Särlin och Vilhelm Svensson. Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund, 1945. - 31 s.
ill. - (Turistvägledningar ; 7)
I denna skrift beskrivs traktens byggnader, fornfynd,
kyrkor, _historia etc. Ciott orn naturbeskrivningar finns
inbakat i texten, t.ex., beskrivs typiska drag för det.
sörmländska landskapet, vackra sjöar och vyer samt växtlokaler för en del växter.
Svartvita fotografier illustrerar.,

Sörmlandaleden : en vandringsguide / redaktörer: Gunnar
Löwgren, Bjarne Helin. - 2. uppl. - Stockholm : Skid- &
Friluftsfrämjandet. - 256 s. : ill.
I bokens första del beskrivs natur och kultur, t.ex.
flora och fågelliv. I andra delen får man pra1ctiska råd,
som t.ex. utrustnine;stips, nyttiga för den som tänker ge
sig ut på vandring. Bokens sista del består av etappbeskrivningar. För ve.rje etapp beskrivs naturen, hur lättgången terrängen är, historia och sevärdheter. Ma.'1 får
ocksa beslred om t.ex. kol"ununikationer, vindskydd och
provianteringsmöjligheter.
I slutet r-w boken finns en kort li tteraturförtecknl.ng.
3oken tir illustrerad ned teckningar och fotografier i
'såväl fii.rg 80!'1 svartvi t t. Dessuton är var j e etapp illu.strerad :oed e~1 karta ocL ru-m .kan 8.TJVi:;_nda sig av enbart
denna ook d[:. man vondrar ptl EJörnlands-leden. Det fi:tm.s
doc}:: 5 lösa 1mrtblacl. m::m kan köpa till, med t;>rdlie;are
kartor, so;:1 ger er: bättre överblick vid li:in2re vandringar.
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'l'ham, Wilhelm
Beskrifning öfver Nyköpings län. - Mellösa, 1976. - 359 s.
Faks. av 1. uppl., Stockholm, 1852.
Författaren inleder med kapitel om Läge, gränser, areal,
Berg och vatten, Sandåsar, Berg- och jordarter, Jordmån,
klimat, samt Vextgeographie. Han berättar även om befollming, administration, 11 moralitet 11 , fattigvård etc. I
senare hälften redogörs för härader och socknar och där
beskrivs naturen i varje socken. I denna faksimilupplaga
mar medtagi-ts ett blad där Wilhelm Tham och hans bok
presenteras av Maj Eriksson.
Ortsregister fim1s i slutet av boken.

Thörn, Folke
I skog och mark : 50 vandringar i Stockholms omgivningar.

4. uppl. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt,
1941. - 249 s. : :i,ll.
Efter ett inledande kapitel om hur stockholmstrakteh skapats
följer de olika förslagen till vandringar. Författaren
beriittar om vad man kan se under vandringen och sådant
som har anknytning till leden, både vad gäller geologi,
botanik och zoologi, men även byggnader och historia.
Om man tänker ge sig ut och vandra efter förslagen i
denna bok :får mru1 vara beredd på överraskningar i form
av förändringar i landskapet pca bebyggelse, och dessutom helt andra kom.munika:tionsmedel för att ta sig till
och från vandringsleden.
Svartvita fot.or;rafier och 1-<:artor ilJ.ust:cerar.

Tyresta friluftsområde. - Stocktolm
boktryckeri, 1946. - 18 s.

A.D. Smedbergs

I det första av hiiftets två kap i t eJ. beskrivs naturen
allmänt, saut g:';,rdaY och historia. At1dra .. ~2,,pi t l et, sl:rivet
av Hm1e }3ollvik, h~u· ns.r~:net Djurli.vet i S';yre:1-'ca ;~c.tnr
reservat, och cU:i.r berätta.s om olika djc.;_r, <"c::·c-'.:.s vanor,
l i te orJ. var de hålle:r· till, samt 012 d2 öl::at el le::- ::1ins~mt
de o ist 2... ~tJ::"'eYl. Dlir :rin11c o el: se.!... e11 f ör· t eclr.11iil{~ dv er få.~~J.a.r·
som observerats i m:>.r~\det 1..1.ncler ftirste. h~LJ.ften av ;juli
mt'~nad.
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Vingåkersboken l [redaktörer: Gustaf Helen och Ivar Scbnel~. Vingåker : Vingåkers hembygdsförening.
D. 2. - 1955. - 432 s. : ill.
Första delen av Vingåke~sboken tar ej upp något om djur
och natur, varför den ej medtagits i denna förteckning.
Den andra delen avslutas med ett kapitel på femtio sidor,
där sten Florin noggrannt beskriver traktens geologi och
stenåldershistoria. För övrigt finns i denna bok bl.a.
artiklar om ortnamn, herrgårdar, herremän och fornminnen.
Il1ustrationerna består av svartvita fotografier, diagram·
och kartor.

Vägvisare till naturen i stockhalms län l texten är sammanställd av Bo Ros~n ; illustrationer: Monica Eriksson f
färgplanscher: Kaj Beckman. - 2., reviderade uppl. Stockholm : Liber, 1975. - 128 s. : ill.
större delen av boken består av en presentation av 90
friluftsområden i stockholmstrakten. Områdena är uppställda i bokstavsordning.._ Deras natur, historia och
speciella sevärdheter beskrivs. Kommunikationer och
service hnr också angivits.
Boken är rikligt illustrerad med kartor och svartvita
teckningar. Dessutom finns ett antal vackra planscher
med fridlysta växter. Ett löst kartblad hör till boken,
där områdena har markerats. I slutet finns förutom ortsregister och litteraturförteckning adresser och telefonnummer till olika myndigheter och ideella organisationer,
där man kan få ytterligare upplysningar •

.Ä.hman, Erik
De g1asiga diabasgångarna i Djupviks kalkbrott, Björkviks
socken, Södermanland. -Uppsala : S.G.u., 1957. - 18 s.
: ill. - (Sveriges geologiska undersökning. Serie C Avhandlingar ocll uppsåtser ; 54-6) (lers bok. Sveriges geoloe;iska undersökning ; 50:2)
I,fed sa.nmanfatt:'ling på engelska.
D'ö:cfo.ttaren redogör för d.e glasiga diabasgD.ngarnas kontaktzon med a::1dr2. bercarter. Ean berättar om färg, ljusgenomsl2:;)plir;het, l-:::d.stall1sation och kemisk sam::la.'1sättning.
Han ,jämför ocl-:r,1å med aadra glasiga diabaser.
Illu~;t:r.'ationerne_
oc~:,

]::a.rtor.,

består a.v tabeller, svartv::'..ta fotor,rafier

Litte1~~#tv~:.."'föx·tec1cning.
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Äkestad, Oskar
Båven : min barndoms sjö. - Ero, 1981. - 156 s.
Oskar Jucestad berättar om hur han som barn och yngling
upplevde sj ön Båven. Han skriver främst för märmiskor
bosatta i trakten. Särskilt de första 35 sidorna behandlar naturen, t.ex. fåglar och fiskar. Även senare
förelc_OIIDlliT ___naturbeskrivningar. Författaren berättar
om egna ialcttagelser, samt vad han läst och hört av
andra. Gårdarna vid sjön, sägner och historier tas
också upp.
Kort litteraturförteckning.

Ärlaboken : utgiven på uppdrag av kommunalfullmäktige
i Arla. - Eskilstuna
Öbergs, 1954. - 251 s. : ill.
Olika ::t;ör:f'<'tttare har be skrivi t Ärla socken ur olika
synpunkter. I ett kapitel av Ivar Schnell beskrivs
bl.a. istidsminnen., landhöjning, åsgropar och källor.
Ett kapitel av John Eriksson beha.ndlar växter och
djur. Djuren har delats in i däggdjur, fåglar och
övriga ryggradsdjur. Vad gäller fåglarna omtalas var i
socknen olika arter iakttagit fl, lite allmänt om fågelläten etc. I övrigt tas bl.a. fornhistoria, kyrkor,
förenine;sliv, kommunal förYaltning o.dyl. upp.
SvartYita fotografier, teckningar, k8xtor och diagram
illustrerar. Ett ortsregister och ett personregister
avslutar boken.

SERIER

Mälarunders ökningen.
Mälarundersökningen presenterades 1965 av Thori::ten
Ahl och Torbjörn Will~n i statens naturvetenskapliga
forskningsråds Årsbok 18, sid. 301-316. Kort bm sägas
att Naturresurskommitt~n föro:cdade en i:nventerin{~ o.v
våra inlrndsvatten 1963, och Mälarens n.ederbördsområde
valdes till det första 1mdersölminr;sotn7åclet. nälo.ru.'ldersökningen startade 1964 och rir en allsidig undersökning
av Eä.laren-Hjälrnaren och dess tillflöden~ Avsikten i;.r
bl.a. att detta vattensystem :::1ka observ.~ras l:or:.tinuerligt
och att utvecklingen ska följas i oliko. delar av ou.rf.Lc~et.

,.'

Olika delar av Mälaren-Hjälmaren har undersökts mycket nog~
grannt. större delen av verksamheten är förlagd till Limnologiska institutionen i Uppsala. De undersökta områdena
har ofta delats in i delområden, där man undersökt vilka
arter som förekomL1er och i vilken mängd de förekommer.
Jämförelser har gjorts mellan de olika delområdeila• Kemiska
analyser har också utförts och man har dragit slutsatser
om vad skillnaderna beror på, t.ex. kommunala och industriella utsläpp, tillrinning etc. I många av skrifterna har
man också jämfört resultaten med de som fåtts vid tidigare
undersökningar. Artlistor förekommer i många fall.
Kartor, diagram och tabeller illustrerar i de flesta
fall. I något häfte-finns också svartvita fotografier.
Undersökningarna och resultaten av dessa har presenterats
i fyra olika serier. De olika serierna,- med aktuella
delar, redovisas nedan.
Meddelanden från Mälarundersökningen //. - Uppsala :
Uppsala universitet. Limnologiska institutionen.
Fortsättes av: Meddelanden från Naturvårdsverkets
limnologiska undersökning.

Nr 1-29 (1966-1968).
g. Carlsson, Inger : Högre vattenväxtvegetation i sjöar
inom Strängnäs-Mariefredsområdet 1965. - 1967. - 51 s.
ill •
. =
Med sammanfattning på engelska.

17. Iregren-Björkqvist, Elisabet : Djurplrolirton i stockholmsområdet av I\Iälaren : sommaren 1965 / Elisabet
Iregren-13jörkqvist och Torbjörn Tir~n. - 1967. 54 s. : il],.
Med sammanfattning på engelska.
Meddelanden från naturvårdsverketc limnologiska undersölening //. - Uppsala .: Haturvårdsvertets limnologisim
undersökning.
Fortsi.itter: Heddelanden från L!älarundersölm:l.ngen. Fortslittes av: FIJU Rapport.
Nr 30-55 (1969-1972)
31., Söderovist, Kjell : VäxtpLmkton i lailaren 19641 o lJ~ r7' • - ·1 O'
_.. ('"
u • - r."
l v fl ~·{ ~0~
.u ;j • : l. l l o
i.::e~·, sau:lftnfe:d::ning på encelsl-:a.
1
_-,

46. Grön'Je:re, Dm:: bro : Iler;iongllbmologislm otudier i
f',~~ilr:.rens lJ.H1e::.'-OdrcL~or..råde : L~aj och augusti 1969

:
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djurplankton.- 1971.- (271s.: ill.
Ilied sammenfattning på engelska.
lUU Rapport l 1. - Uppsala : Naturvårdsverkets limnologiska
undersökning.
Fortsätter: Neddelanden från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning.
Nr 56- (1972-)
Dessa skrifter hör samtidigt till statens naturvårdsverks
serie SlN PM. Detta serienamn samt nummer i serien bar
angetts i var;je referens.
67. Will6n, Eva : Växtplanktonarter i Mälaren 1965 och
1969. - 1973. - 50 s. : ill. - (mrv PM ; 394)
Även med titel på engelska. - Med sammanfattning
på engelska.
71. Vfiederholm, Torgny : studier av bottenfaunan i
Mälaren .. - 1974. - 77 s. : ill. - (SHV PI\I; 415)
Även med titel på engelska. - Med saramanfattning
på engelsk::t.
75. Ar.1ders;Jon, Ec·rta : Högre vattenvegetation i Hjälmaren
"1970-1973 l Berta Andersson och Sven Eriksson. -[Ca
55] s. : 111 .. - (SNV PrL ; 461)
Xven Ded titel 1Jå engelska. - Hed srut!:n"'nfattnj_nr; på
engelske.•
78.

Tir~n,

B2.

Grönberg~ JJe:cbro : Djurplankton i Mälaren 1965-1966
och 19?0=,197L- 1975.- 1+3 s. : i l l . - (SI:rv n.:; 655)
kve:.1. ;:-,ec1 t5"tr-,:l pt. en;;elska.• - Lied sanunanfattning på

Torbjörn : Vii.xtplankton i r.Ji:i.laren 1965-1972 :
regione.la och tempo·rala aspel~ter. - 1974. - 60s. (SlW PM ; 526)
Även med titel pö. e:1gelska. - Med sammanfattning
på engelska~
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Sveriges geologiska undersökning.
Sveriges geologiska undersökning, s.G.u., har gett ut ett
antal geologiska kartblad med beskrivningar. De olika
kartbladen och beskrivningarna hör till olika serier beroende på vilken typ av geologi som beskrivs. Nedan redovisas varje serie för sig med tillhörande delar.
Sveriges geologiska undersökning Il : Serie Aa Kombinerade
jord- och bergartskartor i skala 1:50 000 med beskrivningar. - Uppsala : S.G.Uo
Nr 1-201 (1862-1974)
200. Lundegårdh 9. Per H. : Beskrivning till kartbladet
Eslcilstuna l av P.H. Lundegårdh och G. Lundqvist.
1959o - 125 So : illo
Även med titel på engelska. - Med sammanfattning
på engelska.
Först beskrivs berggrunden med redogörelse för de olika
bergarterna. Därefter beskrivs jordlagren med bl.a. landisens påverkan, landhöjning, torvavlagringar etc.
Kartor och svartvita fotografier illustrerar. Ett kartblad finns i boken förutom den stora kartan.
Sveriges geologiska undersökning Il : Serie Ae Jordartsgeologiska kartblad i skala 1:50 000 med beskrivningar.Uppsala : S.GoU•
Nr 1- (1964-)
Samtlir;a beskrivningar i denna serie består av två delar,
I den första, den allmänna delen, beskrivs bl.a. metodik,
jordartsindelning, allmänt om berggrund, kvartära och
postglaciala bildningar. Där finns också teckenförklaringar.
I den därpå följande delen beskrivs noggrannt de olika
typerna av jordarter och berggrund som finns i det aktuella
området. Man får veta hur de ser ut och exakt var de förekonnaer.
Samtliga beskrivningar har titel och sa.IllTianfattningar på
engelska. De är illustrerade med svartvita fotografier
sGmt diagrw~. Litteraturförtecknine finns i sru~tliga.
3. Möller, hmw : :Beskrivning till geologislen kartblade>ti Jtcckholm so.- 1S69.- 122 s. : ill.

4. Eöller, Fans : Beskrivning till geolor;iska kart-

blaciet Stockholl:l SV l Hans t.öller och Göran Stålhös. 1 ~>59. - 125 s. : ill.
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11. Lundström, Ingmar : Beskrivning till geologiska kartbladet Nyköping SV l Insmar Lundström och Christer
Persson. - 1972. - 73 s. : ill.

12. Persson, Christer : Beskrivning till geologiska kartbladet Nyköping SO l Christer Persson och Ingmar Lundström. - 1973. - 56 s. : ill.
18. Magnusson, Ernest : Beskrivning till jordartsl::arten

Eskilstuna NV. - 1975. - 81 s. : ill.

21. Persson, Christer : Beskrivning till jordartskartan
Nyköping NO. - 1975. - 83 s. : ill.
29. Persson, Christer : Beskrivning till jordartskartan
Katrineholm SV. - 1976. - 75 s. : ill.

3132. Persson, Christer : Beskrivning till jordartskartorna
Nynäshamn NOISO. - 1977. - 83 s. : illo
41. Persson, Christer : Beskrivning till jordartsl:arte11
Katrineholm NV.. - 19[j0. - 61 s. : ill.
Sveri~ geologiska undersökning l l : Serie Af Tlerggrtmdsgeologiska och geofysiska kartblad i skala 1:50 000 med
beskrivninc;ar. - Uppi3ala : S.G.U.,
H
.~.~.r

- ( 1 q0r-r7-)

1

~

Efter en kort allrnän inledning ned bl.a.. rectoc;ö:::elsc ::\:ir
tidigare undersökningar och metodik, red.ogtirs för vilka
bergarter som förekornmer i området och exakt va;~ de :fc_;rekomrner. Xven spriclwr, förkastningar och lösa block beskrivs, liksom blva. nlB,lraer ocl! nyttosten ..
Samtliga. beskrivnine;a::., har även rubrik och sammanfattning
på engelska. Sve.rtv:Lta fotograLler, ~mrtor, dia[;ran och
tabeller illustrerar texten. Li ttoreturförtecl:ninger finr.co
i smntliga.
109. Lund.strör:J., Ingmar : Beukrivnin:; till oe:cg:grund.skc.rt:::m
~ie sv. - 1974. -· 1c'3 s. : ill.

111.

!J~~;,<;r}.::.EJh, ~-:eT
J~f1ll:1.lf/t..~U1f:1.

i';

~J

H._.:.

tu;k:~vn:i.nt_~

• ·- 1 :} i 4 • -

{~;

H.

:

til1 bercc;rundsk.c·rten
il l.

114. :Lc;.ncl.strc;m, Ingme,r : ::·esi;:rivning till L>CH',Z\'.'I'lJJ1ÖDJ:artnn

Nyköping so_, 115e

1~75.

- 81

3.

:

:Lll ..

~Jtålt1ö. . ~,

GGr8l'l : J}et:;l:riv:nJrlg till b~:rt:;tsru.i~dr!}:artan.

l'Jyl:öpiti{~;

;;{).-

1~~·75.-

9~)

s. : i l l .
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116. Wikström, Anders : Beskrivning till berggrundskartan
Katrineholm sv. - 1976. - 88 s. : ill.

123. Wikström, Anders : Beskrivning till berggrundskartan
Katrineholm so. - 1979. - 101 s. : ill.
125o Stålhös, Göran : Beskrivning till berggrundskartan
Nynäshamn lN/SV. - 1979. - 106 s. : illo
Sveriges geologiska undersökning // : Serie Ba översiktliga jordartskartor och berggrundskartoro - Uppsala : S.G.u.
Nr 1- (186-?-)
Eftersom bara två beskrivningar tillhörande denna serie
tagits med i förteclaaingen annoteras de var för sig. Enligt
stålhös skiljer sig beskrivningarna mest åt vad gäller
författarnas olikartade tolkning av bergartsledens genetiska ursprung.

13. Sundius, Nils : Beskrivning till berggrundskarta över
stockholmstrakten. - 1948. - 98 s. : ill.
Boken inleds med en allmän översikt över stockholmstraktens berggrund, di:ir även sprick- och :fdrkastningsplm1 har medtagits. Därefter beskrivs olika bergarter
var för sig. T/ian får bl.a. veta var de f(irekommer.
Fotografier i .svartvitt, kartor, diagram och tabeller
illustrerar. I, j_ t t eraturförteckning i slutet.
24 o stålhös, Göran : Beskrivning till Stockholmstralctens
berggru_~d. - 1969~ - 190 s. : ill.
Xven med titel på engelska. - J::ed sammanfattning på

engelska o
Varje bergart har här fått ett eget avsnitt, där författaren noggranYl-t beskriver de olika bergarternas
beskaffenhet och förekomst. Jämförelser görs också med
tidigare undersöknj_ngar, bl.a! den ovan nänmda.
Svartvita fotogr8,fier och diagram illustrerar texten.
Fyr8, planschblad htir till förutoa den stora kartan.

I slutet f:Lnnn litterat'lrförteckning.,

::Jö~1_t:rr~~Jn1r-:tlf~G

ö.ftr·i b1a~td:

}:~einby[~6.sf:jrb-,J.l1d }lr:.r

r:et·~

ut flera seT·ier,
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Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för
hembygdsundervisninG //. -Nyköping : Södermanlands hembygdsförbund.
Nr 1-25 (1945-1971)
Avsikten med skrifterna i denna serie är att de ska användas
i skolans undervisning om hembygden. Vad gäller natur är
de av störst intresse för människor bosatta i onrrådet eller
specialintresserade av trakten i fråga. Så gott som samtliga innehåller beskriVning av hur trakten kom tillt geologi, inlandsisens påverkan, sjöar och vattendrag. I en
del redogörs också för växt- och djurliv. I vissa häften
har naturen fått större plats, i andra nlindre. Ett par
häften i serien har uteslutits, då naturen knappast nämnts.
I övrigt beskrivs t. ex. kyrka, föreningsliv, konum.mikationer, historia, fornminnen, åldringsvård, skola, gårdar,
jordbruk, skogsbruk, näringsliv etc.
I vissa häften finns arbetsuppgifter. Samtliga är illustrerade med svartvita fotografier och kartor, samt ibland
även d:Lagrara och lösa kartblad. I många films kort litteraturföJ:·teckning.

1. Cb.I'i;:;tiansson, !lans

:-Til.

Dunkers socken. - 1945. - 39 a.

2. Rricsson, 'J:ure : Gryts socken. - 1946. -- 35 s. : ill.
3•

.Lanninger~

7'ill7"-

Gerhard :

l~yltinge

fwcl,;en. -

194-6. - 35 s.

4. Christians.son, El'ms : Lilla lvialma socken med J\·'almköping., - 1946. - 39 s. : ill.

5. Schnell, Ivar : tTulita socken. - 1948. - 47 s. : ill.
7., Ueml.der, Sig;:rid :
8o J~~~'Vestar,,
: J.J.l.,

1

~Cilloda

Arme-f.la.r:Le

socl~eno

- 1949. - 47 o. : ill.

J3arva socken. - 1950. - 39 s.

o.

11 ~ :~e~~~~_2]~;;~~:.1:~c"~.~
:

.

·,

·:. ()::.:ste:o
1

VLrdinee socken. - 1

2. - 47 s.

-~

lJ..J..<t

r,
1 Lo

Ivar

"1 ~.,

Scl'mell, Ivar

ill.

14. Schnell, Ivar : Rönö kommun. - 1956. - 112 s.

il l.

14[=15]. Schnell, Ivar : Björnlunda socken. - 1958. - 52 s.
: ill.

16. Runqvist, Harry

österhaninge socken. - 1961. - 80 s.

: ill.

17.

Bur~n, Bertil af : Årdala socken. -

1961.

64 s.

ill.

18. Schnell, Ivar

Björkviks socken. - 1963. - 63 s.

ill.

19. Schnell, Ivar

Sköldinge ltommun. - 1963. - 79 s.

ill.

20. Schnell, Ivar
ill •

Husby Rekarne kommun. - 1965o - 95 s.

21. Schnell, Ivar

Enhörna kommun. - 1966. - 79 s.

ill.

22. Schnell, Ivar

Tosterö kommun. - 1968.

ill.

23. Schnell, Ivar
ill •

stallarholmens

25. Schnell, Ivar

Grödinge socken. - 1971-. - 120 s.

..

..

kon~un.

80 s.

- 1969. - 111 s.
il lo

IHVENTERii:JGAR
Olika r:l:fl'ldigheter i Södermanland och angränsande landsl:ap
hRr publicerat en mängd olika naturinventeringar. I en del
av dessa har man inventerat något speciellt, som t.ex.
fåglar eller växter. Andra är mer översiktliga och tar upp
fler områden som t.ex .. geologi, topografi, vegetation och
d;jurliv. Tralden som undersökts har ofta delats in i delomrr1den :::om jämförts med varundra och ned vad som framkommit i tidigare undersökningar. Delområdena har ofta beskrj_vits noggrannt och klac~sificerats efter hur värdefulla de är ur naturvårdssynpunkt. Syftet med dessa inventerj_ngar hnr så gott som undantagslöst vari t att sprida
kärmeciom, :främst hos planerare, om ur naturvårdssynpunkt
vhrdefulla områden, st1 att de kan ta hö.nsyn till dessa vid
plf'l.Eerinr: av r:;e.rlmtn;;rtt j ande. 'Gtredarna har o:f:'ta fi::ire:;la,:~i~; o2ik• ty:;e· av sl\:ydds- och ::,·icötselD.tgi~rder. Invente::·~i.n;~2.rlla ::r upp:"ti~:llrla i bo1:stav.sordr. in,r:; efteT huvudttppslO.{!.'• .i'lvc~·~ lta:Gdli11(~Spl. . o[';ra.e1 för !.1Fttl).rV[-irdel1, :~:or.l ut,'YCvetat ::-. .Lori -_,_tc;:'\ne;c~:nmkt fr;~.n olika inve~1tsrinc;ar, har
L~e c! t o<-··~ ~:.t s.
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fotografier och teckningar illustrerar texten. I många
fall fimlS litteraturförteckningar, som tyvärr ganska
ofta är mycket oklara.

Bollmorasektorn : Landskapsinventering l (utförd av:] Per
Fribergs landskapsbyrå AB. - [Stockholm,) 1971.
Textdel. - 178 s.
Kartdel. - 16 bl.

ill.
ill.

Båvenområdet : förslag och riktlinjer för naturvård och
översiktlig bebyggelseplanering. - Nyköping : Båvenkomniitten. 1975. - 71 s. : ill.
Denna skrift grtmdar sig på Båven
naturirrventeringar. Se sid. 39

en sammanfattniJ.J.g av

l:attu~vårdsplane::dng för Ågestaområdet l ,Jerker :Glomquist,
J3jörn Habenichi; och .Bengt Ros~n. - Huddinge, 1V""(O. 79 So : ilJ...

Kul tt~T~.if~~l;~.~~ i Huddinge koro.mun
Zoologi[;k inventering
1970. - 71 s. : ill.

l

l_Lars-Gunnar :Brr":.vand.e:r]. - Eudclinge,

Länsstyrelr:.1en
i stocktJOlas län. Naturvårdsenheten
...

--~_,_-J.=- =-=-~-='-,-~~

lTol'dvi:i.stra MunF;l:i : naturinventering som underla,:::; fc:•:r- naturreservat och skötselplan / Anders Bergquist .. - Stocl;;::holm,
1979., - 6) So ! i1l. - (Länsstyrelsen i Stockholns län ;
1979: 12)

Länsstyrelsen i Stod:holms Hin. :'fe:tu;:·vii.rdsenheten

Utö naturreservat : i~1venteri.nc; av ver;ctat::.on sC>m <.mt::e:r-lag för sl\:ötselplan. - Stockholrn, 197'1. - [;[-) f:. : j_ll. (Ldnsstyrelsen i. Stockholmf: l8:n ; 1977:5)
Denna inventerinr har

tilll~OEllTiit

i

,'38.H!2.rbete l:tellP,n

r,,:-i~1G-

styrelsen i stockhalms län och statens naturvårdsverk.

Länsstyrelsen i stockhalms län. Naturvårdssektionen
översiktlig inventering av grusåsar inom Stockholms län
med hänsyn till landskapsvården l Roland Pettersson. Stockholm, 1969. - 27 s.
D. II : Taxinge, Hölö och Mörkö socknar i Södertälje
kommun samt Upplands-Bro kommun. - 1974. - 9 s.
Del II är en komplettering med nya områden som hör till
stockhalms län efter ändringen av länsgränsen 1.1.1971.

Länsstyrelsen i Stockholms län. Planeringsavdelningen
Allmän naturvård i Mälar-Hjälmarområdet 1972 : gällande
förordnanden, inventeringsläget, riks- och regionobjekt~ Stockholm, 1972. - (ca 90) s. : ill. - (Länsstyrelsen i
stockhalms län ; 1972:11)
Även utgiven aom Länsstyrelsen i Södermanlands län
informerar ; 1972:13.

Länsstyrelsen i Stockholms län. Planeringsavdelningen
llornsjöområd.et : natur- och friluftsmiljö : trebetygsarbete i geografi vid Uppsala universitet l utfört av
Erik Arnberc. - Stockholm, 1974. - 44 s. : ill. - (Länsstyrelsen i stockhalms län ; 1974:4)

Länss·tyrelsen i Stockholms län. Pl8.nerincsavdelningen
Fortpla..YJ.tningsmöjlic;beter för havsörinc; : inventering
av rinnande vatten i stockhalms län l Mats Larsson. Stockholm, 1976. - 219 s. : ill. - (Lbinsst:,rrelsen i
St oc kholms 1iin ; 1 97 6 : 9)
3ilagaG - 197G. - 29 s.

l:äns.stvr·elsen i

;_::toc~:hohlG

Ce o lo ~i~~1rt :i.12t:r·c s.::-; a11 t
tr~:Ll1{'::

::~:r·i~: I~lfstx·ö1!.

län. Pl8.neringsavdelninc;cn

o b ~j eJ: t

24-

;

i

~-:ai·t~)l'"':

S.lc ocl:l1o li!lG lH11 ,1 :L11v en-~}tt!lnel 3\"82:1eborr:. -
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Stockholm·, 1976. - 124 s.
holms län ; 1976:12)

ill. - (Länsstyrelsen i Stock-

Länsstyrelsen i Stockholm8 län. Planeringsavdelningen
Gullringskärret i Haninge kommun : botanisk inventering
utfÖrd 1973 l av Lars-lure Janzon och .Ann Sundvall. Stockholrn, 1974-. - 32 s. : ill. - (Länsstyrelsen i stockhalms län ; 1974:12)

Länsstyrelsen i Stockholms län. Planeringsavdelningen
Inventering av botaniskt viirdefulla områden i Stockholms
län : en samr:1anställning utförd ~Jå uppdrag av Botaniska
sällska sällskapet i Stockholm l Lars E. Kers. - Stockholm, 1977. - 13[--:3 s. : il l. - (Jiänsstyre l sen i stockholros
län ; 1977: 2)
Ett extra löst kartblad över hela omr&det har bif'ogats •

.Länsst_yrelsen i Stockholm}3 liin. Pl8.neringsavdelningen
Natur på Öja-Landsort : inventering av flora rmn po. ön
Öja i Hynäsham.ns konunun l utförd av nedlermuar ur Hyni:ishamns naturskyddsförening. - Stockholm, 1977. - 5G s. :
ill. - (Länsstyrelsen i stockhalms län J 1977:4)

Länsstyrelsen i Södermm1lands län. Naturvårdsenheten
Förslag till handlinesprogram :för naturvården : naturvårdsplan fö1' kust- och skärgårdsomr~tdet : remisshanäling 1979-10-24. - Nyköping, 1979. - 114 s. : ill.

Länsstvrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
Botanisk inventering av Hartsöarkipelagen l Per Hedberg. Nyköpinr;, 1979. - 46 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1980:2)

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Plane:dnc:se.vdelningen
räven : en sawEanfattning av mJ.tu:rinventeringar .. - Ny-

40.

köping, 1Q74. - 15 s. : ill.
Bil. 1
Bil. 2

Bil. 3
Bil. 4

Har k och vegetation. - (_ca 11 o] s.
Djurliv. - (ca 50 l so : ill.
Vatten. - (ca 20] s. : ill.
Friluftsliv. - 12 s. : ill.

illo

Se även Båvenområdet : förslag öch riktlinjer för naturvård
och översiktlig bebyggelseplanering, sido 37.

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
Eskilstuna kommun : översiktlig naturinventering utförd
under 1971 och 1974 l Thomas Rnfstedt. - Nyköping, 1975 ..
67 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1975:3)

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
Fjällmossen, Stora Bötet : inventering och planering
utförd av Kristina Harornar och Thomas Rafstedt. - Nyköping, 1975. - (ca 50] s. : ill. - (Länsstyrelsen i
Södermanlands län informerar ; 1975:4)

l

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
Fågelinver:tering vid stora J3ötet och dammarna kring Gälkhyttan l av Bert Lindgren. -Nyköping, 1980. - 41 s.
ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ;
1980:5)

Länsstyreh:en i Södermanl2...nds län. Planeringsavdelningen
Hjälmaröarna : översiktlig naturinventering l (Lars Hjelm]. Nyköping, 1979. - 105 s. : ill. - (Länsstyrelsen i SödermanlG.nds Hi.n informerar ; 1979:1)

Ltlnsstyrelsen i :)ödermA.nla."lds län. Planeringsavdelningen
Inve11teri.ng av fågellivet på :Pjällmossen i Östergötlands
och SöderuEJnland<:l lö.n l [r'1ickard Fredriksson]. - Hyköping-, 1981. - 49 a. : ill. - (Länsstyrelsen i SödermanlP.w."lda liin informerar ; 19~'31 :4)

41.

Länsstyrelsen i Södermanlands läno Planeringsavdelningen
Inventering av våtmarker i Eskilstuna. kommun l W.ans Rydberg}. - l'~Yköping, 1979. - 37 s. : ill. - (Länsstyrelsen
i Södermanlands län informerar ; 1979:2)

Länsstvrelsen i Södermanlands län.

Planerin<~savdelnj.ngen

Lacka-arkipelagen : botanisk dokumentation och förslag
till skötselåtgärder 1· Jerry Skoglund. - Nyl(öping, 1979. (ca 105] s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands li:in
infonnerar ; 1979:8)

· ·Länsstyrelsen i Södermanlands läno Planeringsavdelningen
Naturinventering : Hallbosjön l Stefan Cair~n cch Ingemar
Nord., - Nyköping, 1978. - [Ca 40] s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1978:7)
I1mehåll: Vegetation l utförd av Ste:fan Cair~n. Fågelliv l utförd av· Ingemar Nord.

Läno:;§_:tyrelsen i Söderma.nlm1ds län. Planeringsavdelningen
r:aturimrentering av Jaktstucur::l:ogen oeh llåJ.b~:rgr.m.dden /
Lillenwr Bylund. - l~yköping, 1978. -(ca 34) s. : :Lll. ( U.i.ns8tyre l sen i Södermanlands li:in informerar ; 1 (n e: 2)

Läns.styrelsen i Sbde:cmanlancL: län. :Planerine;savdelninr;en
Uatu:cl.nventering av Kalkbroomri:~.det / Ha.ns Rydberc. H;yki:)p:i.nE, 1978. - 1e r.:.
ill. - (Läns;:tyrelsen i :~ödermanla~1ds Hin informer2.r ; 1 'J7f:c,: 1 )

ryl::c.J::;::i.IJ;';3 :':OC;Jt"\.tn : n.o.:.Ta -Je1e.:! : nR.tH:Ci.nventeri.nt; l 1 8210
~~./·-=be :r· g o -- ~.:<"::-ö .0 t:~ r.~ 1 ;}f:~). - 1 1'/ s • : il l • - ( lJf:;_ni:! ~-:t :,r re 1r.;c:r~ i
::~~:--5(:_err:::=:.n1r).11·~:.;; 1~.:~'1 in~f'crrlC:('HJ" ; 19(J0: 1 ())
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av Bo Ljungberg. - Hyköping, 1978. - 30 s. : ill. (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1978:8)

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelingen
Sjöfågelinventering i området vid stendörrens naturreservat respektive vid Lacka l Bo Ljungberg. - Nyköping, 1973. - 68 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1973:4)

Länsstyrelsen i Södermanlands läno Planeringsavdelningen
Sjöfågelinventering i Oxelösunds skärgård l Bengt Larsson. Hyköping, 1973. - 25 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1973:6)

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
Sjöfå8elinventering i Trutbådaområdet l Bo Ljungberg. Nyköping, 1972. - 60 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Söderme.nlands län informerar ; 1972:4)

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Planeringsavdelningen
;)trfu1gnäs kommun : översiktlig naturinventerj.ng : utförd
under 1971 och 1974 l rrhomas Rafstedt. -Nyköping, 1975.
74 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar ; 1975:6)

Länsstyrelsen i Si:idermanlands län. Planeringsavdelnint;en
Södernrmlands 1..'5.no sjöar ur ornitologisk synpunkt / av ·0
I.jtmcberg och I,ars Rudstmn. - Kyköping, 1980. - (26] s.
: ill. - (J;ii.ncstyrelsen i f3ödermm1lands lti.n informerar ;
19L'O :7)
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Länsstyrelsen i Södermf!nlands län.

Planerinr~se.vdelningcn

översiktlig naturinventering : Sörmlandskusten l Thomas
Rafstedt. - Nyköping, 1975. - 201 s. : ill. - (Länsstyrelsen i Södennanlands län informerar ; 1975:7)

Länsstyrelsen i Örebro län. Naturvårdssektionen
Allmän naturvårdsinventering av Hjälmarens öar och
vattenområden l Thomas Öberg. - Örebro, 1970.
Textdel. - 96 s.
Kartdel. - 40 bl. : ill.
Inventeringen har utförts på uppdrag av länsstyrelsen
i Örebro län och Hjälmarkor.amitt~n.

Länss~;zr_elsen

i Östergötlands län

studie av Bråviken och kusten söder cm Nyköpii1.g. - (.Linköping], 1977. - 215 s. : ill.

Li'iJ:~~s.styrelsen

i Östergötlands län. Planerj.ngsavdelningen

Fjällmossen : inventering ocb planering l utförd av Kristina Hanunar och Thomas Raf'stedt. - Linköping, 1976. 28 s. : ill.

Ridöarld.pe1ar;en i MU.la:C'en

och flora

l

!1atu:.~:Lnve~1te1·inr;

: vcr::;etation

LDrs E. Kero. - Solna, 1978. - 142 s. : ill. -

(Rap~:-.ort S1'1"V PJ\[;
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statens naturviird;::ve:ric .. Naturresursavdelningen
Str:~LrlO.ei-.

ocl1 v:Ll:Fti'

i110t1 tJär=·lottr:Llanr:.Ls D.a_tt12.roreJe:t·v,c~t

inventerL1g av stY.'änder l.:'i.r;:pe-ele :;:·~~r :f:'riluft:-i~.iv, :f:'is 1.:e,
vattenkemi~3lm. fi:iThi,.lJ..e.nd.el'l, ve.ttenvegete.t:i.on : ut:.::";:;:c·"l
u:n.der sorillllc:ren oc::-1 hö::>te:-1 197~ l av :Er:i tt s·~:i.Ltfors och
'l'o:ebjörn Svell~J::.:c1 l'l. - :·;olr1a, 1977. - c:J·' s. : ill. ~
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statens ns.turvårdsverk. l'Taturvårdsbyri-1.n
Fågelinventering : i0'i:i.mdö-Bulleröområdet : stockhalms
län l Hans Röttorp. -Solna, 1971. - 31 s.

statens naturvårdsverk. Naturvårdsbyrån
Fågelinventering : Sundby naturreservat med angränsande
områden i stockhalms län l av Kjell Johansson och Martin
Tjernberg. - Solna, 1974. - 31 s. : ill. - (SNV PM: ; 438)

Stockholms län. Landstinget. Regionplanekontoret
Natur i stockhalms län : naturresursinventeringene - Stoclcholm, 1979.

D. 1 : Vegetation l Alf Nordström och Anders Larsson. -

(ca

21 oJ so : ill.
Innehåll: En historist återblick på bygdens utveckling
sedan l:::mdisens återtåg l Alf Nordström. Vegetation i
stockhalms Hin : utvti.rdering och redovisning av översiktlig bote.nisk inventering utförd 1974-1975 l Anders
Larsson.
D. :? : LelJ.dfiicelfauna : landfågelfaunan : utvärdering och
redvisning av inventeringsmaterialet från punkttaxeringarna
1974-75 l Kjell Engström, - 93 s. : illo
D. 3 : Påglar i sjöar och våtmarker : insjöarnas fågelliv
utv~irdering av inventeringsmaterialet 1974-75 l Leif
Nilsson. - 140 s. : ill.
D. 4 : Kustfågelfauna : den häckande kustfågelfaunan i
Stockholms län 1974 l 1\ke Andersson, Roland Staav. - 250 s.
: ill.
D. 5 : I1änets insektsfauna : översiktlig beskrivning och
invente:cinr;sredovisning av insektsfaunan i Stockholr:J.s län l
Karl-Johan Hedqvist, Lars-JJ::e Janson. - 93 s., : ill.
D. 6 : översiktJ.ig inventering av sjöar och rinnande vatten
[Jjöar och vattendrag i Stockholms län : en första översikt
från v::~tteninventeringarna 1971-1973 : utviirderingar ocl1
kommentar l Ingvar JJundqvist. - 215 s. : ill.
Suppleme;yi;: Stockholms Hin. LaEdstinget • Ilegionplaneocl~ närinc:slivEJn!:Lmnden: Förteolming över basdata om
::c1jöar och Vc'~ttenål'e.g som beh<J..nd1ss i rappo:rten 11 Sjö:::,r
och ve.ttendrag i Stocitholr:ls län - en första översikt 11 o

::::n s~ und e del ou otudie:>:> av älg, rådjur c·cl1 tra:;.'ik Lar
plo.Eera.t:o:, r-;.en har ej u".;~wmmitu i.t'ör supr-ler:J.ent, P.e närna.st följande ve::-k"
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stockhalms län. Landstinget. Regionplane- och näringslivsnämnden
Förteckning över basdata om SJoar och vattendrag som behandlas i rapporten "Sjöar och vattendrag i stockhalms
län - en första översikt". - Stockholm, [197-?]. - 300 s.
Supplement till: Stockholms län. Landstinget. Regionplanekontoret: ~ratur i Stockholms län : naturresursinventeringen. D. 6.

stockhalms universitet. Botaniska institutionen
stendörrens naturreservat : biologisk inventering 1972 l
av Lars-Åke Janzon och Ann SundvalL - Stockholm, 1972. 48 s. : ill. - (sr~v PM ; 345)

MER LITTERATUR OM SÖRMLANDS NATUR
Var kan man hitta ytterligare litteratur om natur i Södermanland? Här :följer några exempel: Föreningen Södermanlands ornitologer ger ut tidskriften Fåglar i Södermanland.
stockholros ornitologiska :förening ger ut en motsvarande Fåglar i stockholmstrakten. I dessa finns artiklar, exkursionsrapporter, undersökningar, program mm.
Artiklar om Sörmlands natur finns naturligtvis
mer "allmänna" tidskrifter som Sveriges Natur,
flora, Svensk botanisk tidskrift och liknande.
engelskspråkiga tidskriften Opera Botanica har
hittat artiklar i ämneto

också i
Fauna och
I den
jag också

För övrigt :finns en hel mängd litteratur på engelska. I
både S. G. U. :s och Mälarundersökningens serier finns
engelskskspråkiga verk som b~handlar delar av Sörmlands
natur. Askölaboratoriet och zoologiska institutionen vid
stockhalms universitet ger ut en engelsksprrurig serie,
Contributions from the Askö laboratory. I delarna i denna
serie rapporteras fre..n undersökningar av bl.a. plankton
och vattenväxter, i området kring Askö-Landsort.
För den som är intresserad av naturen kring sin hemort
films olika hembygdsföreningars och stiftelsers tidskrifter och årsskrifter. Hågra värda att nämna är:
skärgårdsstiftelsens årsbok ; Sörmlandsbygden : Södern18nlands hembygdsförbunds årsbok ; Från sothalms härad
årsskrift för häradets hembygdsförening ; samt Haningebygden : medlemsblad för Haninge hembygdsgille. SörmlandE;bygden, som jag nämnde redan i förordet, är speciellt
viktig, då den så gott som varje år innehåller en förteclmj_ng över nyutko:rnmen litteratur om Södermanland. En
ennan årsbok som passar väl in i sammanhanget är Nackaboken : årsbok för Hacka kommun, som vissa år har haft
mycket intressanta artiklar om naturföreteelser i Nacka.
Detta är ett axplock av det jag stött på när jag arbetat r:Jed specialarbetet. Naturligtvis finns det artiklar om Södernanlands natur på många andra ställen, men
det skulle bli ytterligare ett specialarbete om jag
undersökte det mer noggrannt.
Till sist hoppas jar, ntt opecialarbetet ko._Yl vara till nytta
den naturint:ceE~f:;eracle. Men si t t inte bara inne och läs
or~ &.ndra n:L~l:.nisko::.·s nnturiakttagel::;er. Viill:or:ur..en ut i den
vacl-:r8. sörnliindska n2.turen fi~~r att själv iaktta och uppleva!
fö:c
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