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Ny humlebok
Söderström, B. 2013. Sveriges humlor – en 
fälthandbok. – Entomologiska föreningen
Stockholm. 125 sidor. ISBN: 9789197888127. 
Pris 60 kr. Beställs på www.ento.se.
Fram tills för några år sedan kunde man lite 
förvånat konstatera att det var svårt att få någon 
enkelt tillgänglig handledning för att bestämma 
våra 40 arter av humlor. Detta trots alla kän-
ner till dem och har sett dem. Men i och med 
denna bok finns nu tre moderna och lättillgäng-
liga böcker om dessa trevliga djur. Denna bok 
är mest fokuserad på artbestämning medan de 
två tidigare (av Göran Holmström och Björn 
Cederberg) mer beskriver hur humlor lever. Alla 
arter avbildas med foton. Till hjälp finns också 
riktiga bestämningsnycklar, vilket jag uppskattar 
mycket. Andra typer av bestämningsscheman har 
prövats i böcker utgivna på senare år och visst 
har de poänger. Men när nycklarna saknats har 
jag som nybörjare på en grupp haft problem att 
strukturera upp vilka karaktärer som är viktiga.

Den som är intresserad av humlor (och vem är 
inte det?) borde införskaffa ett ex. Priset är lågt, 

Rättelse

I artikeln om arbetet med donationer vid NRM 
i förra numret av ET (124, sid. 155) smög sig 
tyvärr ett namnfel in. 

I Figur 2 syns Carl-Åke Pettersson, som don-
erade sin fina Lepidoptera-samling till NRM, 
hemma i arbetsrummet i Väse, och inte Lars-Åke 
Pettersson som felaktigt skrevs.

Vi ber om ursäkt för misstaget.

Författarna genom Johannes Bergsten, NRM

Prenumeration på 
Entomologisk Tidskrift 2014

De flesta prenumeranter har när detta häfte kom-
mer ut betalat sin prenumeration för 2012. Det 
är dock (som vanligt) uppenbart att inte så få har 
glömt bort. Alla som prenumererade i fjol får 
detta häfte, och den som inte är säker på att den 
har betelat ombeds kolla om det är gjort. Det går 
bra att e-posta och fråga distributören om man är 
osäker. Det besparar oss arbete och porto genom 
att minimera antalet påminnelsebrev att sända ut 
inför nästa nummer.

Avgiften för 2014 är 350 kr (inom Sverige) 
och den betalas på plusgiro 6 60 47-2. Mer in-
formation om prenumerationspriser, konton etc 
finns på frampärmens insida. Se till att avsändare 
finns på inbetalningarna.

Kassören & distributören

och formatet av samma fältpraktiska snitt som 
de tidigare böckerna i Stockhomsföreningens 
fina serie!

Mats Jonsell


