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Vackra och fascinerande humlor

Mossberg, B. & Cederberg, B. 2012. Hum-
lor i Sverige - 40 arter att älska och för-                
undras över. – Bonnier fakta. 192 sidor. 
ISBN: 9789174241709. Pris ca 180 kr.

Alla människor vet vad en humla är. Men att 
en humla inte bara är “en humla” är det färre 
som vet. Humlor i Sverige ger läsaren en in-
blick i att humlor kan tillhöra inte mindre än 
40 olika arter, alla specialiserade på sitt eget 
sätt. Och att de har en massa trix och smarta 
system för att hitta sin mat och organisera 
sina samhällen. Dessutom finns flera arter 
som parasiterar på de “vanliga” humlorna, 
genom att smyga in i deras samhällen för att 
sedan ta över och låta arbetarna slava åt den 
nya ledningen och dess avkomma. Allt är 
mycket vackert illustrerat genom Bo Moss-
bergs teckningar.

För den inbitne insektskännaren är dessa 
saker ingen överraskning. Bokens målgrupp 
är därför snarare den som är mer allmänt  
naturintresserad än den som specialiserat sig 
på entomologi sedan länge. Men jag tycker 
även att jag själv, som måste räkna mig till 
den senare kategorin, har mycket glädje av 
att läsa boken, både av de allmäna kapitlen 
i början och av de artvisa presentationerna 
i andra halvan. Artbestämningar kan man 
göra baserat främst på färgerna på kroppen, 
något som författaren påpekar inte är hun-
draprocentigt säkra karaktärer, eftersom det 
finns avvikelser. För de flesta är det fullt till-
räckligt. Mer detaljer får man söka i veten-
skaplig facklitteratur.

Boken kan tyckas vara lite dubbelpub-   
licering, eftersom det så nyligen som 2007 
kom en humlebok av Göran Holmström. 
Böckerna skiljer sig vad gäller bildmateri-
alet, här i form av teckningar, medan den för-
ra boken bygger på foton. I texten innehåller 
Holmströms bok mer av personliga möten 

med humlor. Cederbergs text är rakare fakta-
rapporterande. Det kan låta tråkigt, men det 
är gjort i en väldigt trevlig och medryckande 
ton och med det lyckas han förmedla allt det 
fascinerande i hur humlor “fungerar”. Detta 
är det ganska lite av i Holmströms bok som 
mer handlar om hur man själv kan studera 
humlor och hur man bör sköta sin trädgård 
för att gynna dem. Vilken av böckerna ska 
man då välja? Det kanske är fel fråga, böck-
erna kompletterar varandra. Köp båda, men 
om du har trångt i bokhyllan så bläddra i 
dem först innan du väljer en och ger bort 
den andra i present. De bör passa alla män-
niskor som har det minsta intresse för natur 
och trädgård.
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