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Lasses ledare:

så många artiklar, att vi kan
trycka tidningen så ofta som
vi egentligen vill göra. Alla vill
ha tidningen oftare, men allt
styrs av hur mycket artiklar
som ni skickar in.
Mycket spännande att se hur
den nya tidningen ser ut, nu
när vi fått en ny redaktör.
Cecilia har erfarenhet av
det jobbet sen tidigare, så
resultatet blir säkert lysande.
Vi tackar Per Jakobsson för
det jobb han och hans fru lagt
ner på de första numren som
kommit ut. Ser fram mot några
artiklar istället från dem.

Inte enbart fiskar prydde Stockholmsakvaristernas monter på husdjursmässan.

Välkomna
till detta nummer av

Stockholmsakvaristerna
I dagens läge är vi endast en
klubb som finns på Facebook,
men tanken är att vi skaffar
ett organisationsnummer och
ett plusgiro. Efter det kan vi
agera på ett helt annat sätt.
Bland annat blir det lättare
för er att betala in medlemsavgifter, istället för att göra
det vid de tillfällen vi träffas.
Medlemsavgiften kommer
att användas till porto samt
tryckkostnader av tidningen.
Blir det sedan ett överskott
går det till de evenemang
som vi anordnar.
Klubben drivs lite annorlunda än traditionella klubbar.
Inte så mycket paragrafer
och byråkrati. Tanken är att
vi ägnar oss åt mer roliga
och spännande aktiviteter.
Vi kommer att ansöka hos
berörda myndigheter om
att registrera oss, om vi inte
hittar en lättare lösning.
Det är med glädje jag ser
fram emot en ny tidning.
Dessvärre kommer det inte in

Till höger kan du se ett urval
foton från ett spännande
projekt som vi nyligen genomfört. Vår utställning på
husdjursmässan i Kista den
4:e till 6:e januari 2014. Det
blev ett lyckat arrangemang
med välbesökt monter som
visade upp en varierande
utställning fiskar och akvarier.
Arrangemanget har fått mycket uppmärksamhet och på
vår Facebookgrupp finns en
mängd foton från vår monter.

Stockholmsakvaristerna
Splash Nr 1 - 2014
Redaktör: Cecilia Lindh
stolthetens@yahoo.se
0760-27 17 15

Innehåll
Omslagsbild: Pterophyllum
scalare, fotograferade vid
besöket hos Svensk Akvariefisk i Vinsta, den 21 november, 2013. Foto: Jocke
Sternborn
Sid 2-3

Fotocollage från
SA-montern på
Husdjursmässan
i Kista
Sid 4-5

Sid 6-7

Några av oss var även närvarande vid träffen på Naturhistoriska Riksmuséet och
lyssnade på Erik Åhlander, när
han berättade om ”Biotopakvarier”.

Sid 8-9

Hälsningar
Lasse Omfors

Medlemsreportage,
Akvaristernas egna
resetips: Den blå
planet och
besök hos J Hommel

Vi gjorde under 2013 även ett
besök hos Thomas Jahnssons
företag och beskådade över
1000 akvarier. Om den trevliga sammankomsten, kan ni
läsa i detta nummer.

Under våren arrangeras ett
akvarieevent i Malmö. Det
står mer att läsa om den
utställningen i detta nummer
av tidningen. Man räknar med
ca 2000 besökare denna helg
i Malmö. När det blir ett nytt
sådant stort event igen, kan
man inte förutsäga.

Lasses ledare
Info & innehåll

Medlemsreportage,
Akvaristernas egna
resetips: Dubai
Aquarium and 		
Underwater zoo
Medlemsreportage,
Stockholmsakvaristerna
på besök hos
Svensk Akvariefisk

Sid 10-12 Event på gång!
Nordic Discus
Championship
i Malmö, 4 - 6 april,
2014.

Akvaristernas egna resetips:

Den blå planet
och besök hos J Hommel

Danmarks Akvarium har över 20 000 fiskar fördelade i
53 akvarier. Akvariet slog upp portarna i slutet på mars,
2013. Den blå planet har ersatt Danmarks Akvarium,
som låg i Charlottenlund. Det stängdes i slutet på 2012
och alla djur transporterades över till Den blå planet.
Det största karet är ca 8 meter djupt, där kan man
se hajar och rockor. Krokodiler, andra reptiler och
diverse amfibier samt tropiska ormar finns det
också för den som gillar det.
Text & foto: Jocke Sternborn
Efter att ha sett en del bilder
från Akvariet blev suget så
stort så jag beslöt att åka ner
och kolla på allt live.
Snackade med Jan Hommel
och bestämde att jag skulle ta
tåget ner och besöka honom
och Akvariet. Tog tåget ner en
onsdag, var framme på eftermiddagen. Jan hämtade upp
mig på stationen, vi åkte från
stationen till Carsten Thorleif
Stabels lokal för att kika på
lite tanganyikaciklider, lokalen
var fin och det är ett gäng
akvarister som håller till där.
I hälften av karen simmade
det tanganyikaciklider och
i resten var det malawiciklider. Jens Poulsen är en av de
som håller till där, hans stora

intresse är malawiciklider.
Efter en dejlig timme med
mycket tropheussnack drog vi
vidare till Michael Kordon för
att glo på mer fisk. Michael
har enbart tanganyikaciklider,
skulle gissa på att han har mer
än 20000 liter tanganyikavatten i sin källare.

Hos Michael såg jag en fantastiskt fin grupp med Ophthalmotilapia nasuta Namansi,
jag har köpt 10 yngel från den
gruppen. Jag såg nog mer än
tio olika vildfångade troffegrupper och en massa andra
fina sandlekare som hamnat
på min önskelista. Ett fyrameterskar med närmare hundra
petrochromisar fick mig att
dregla lite, men bara lite.
Nu var det dags för lite käk
och en Hof, sen vidare hem
till Jan och hans källare.

Vi matade fiskar och snackade
fisk, jag förundrades över hur
mycket yngel och tuggande
honor jag fick se. Jan delade
lokal med en malawinörd.
Jan har ca 8500 liter med i
stort sett bara tanganyikaciklider, de flesta är väldigt
ovanliga.
Lite sömn och sen blev det
torsdag, Den blå planet skulle
besökas. Vi skulle träffa Stiffe
med dottern Bella som körde
över bron för att hänga med
in och njuta av allt det nya
och fina. Jan och jag var där
kl 10.00, jag ringde

Stiffe som var längst fram i
den långa kön, bara att glida
fram till vårt sällskap med ett
brett leende. Jan Hommel
skulle guida oss där inne, han
hade köpt årskort och varit
där några dagar innan oss och
rekat.
Betalade inträde 160 dkr och
sen blev det tre fantastiska
timmar med vår guide Jan.
Jag, Jan, Stiffe och Bella hade
nyladdade batterier i våra
kameror. De tre timmarna
gick väldigt fort, inte helt lätt
att fotografera genom 50 cm
tjockt glas, men för Jan och
Stiffe var det inga problem.
De är lite bättre på det än vad
jag är.
Fiskar från i stort sett hela
världen stod på menyn, vi
började med fiskarna från de
afrikanska sjöarna Victoria,
Malawi och Tanganyika.
Stora fina kar och mycket
fisk, i några av karen var det
även små krokodiler. I nästa
nummer av medlemstidningen kommer ni kunna läsa en
uppföljande artikel, då det
planeras även ett barn- och
familjebesök på denna fina
anläggning.

Akvaristernas egna resetips:

Dubai Aquarium
and Underwater zoo

Matdags
speglas b

Dubai är en mycket speciell stad i många
avseenden. Här finns bland annat: världens högsta byggnad, en skidbacke i ett
affärscentrum, en blomstrande golfbana
mitt ute i öknen, en ö-värld som verkligen
är en hel värld och saker där inte ens fantasin satt någon gräns.
Ingenting verkar omöjligt i denna stad, eller som vår chaufför sa: ”Look, no hands!”
och släppte ratten medan vi flög fram över sanddynorna i en jeep till toner av Swedish
house mafia.
Text & foto: Stefan Lindgren

Just ja, det finns även ett gigantiskt akvarium i Dubai shopping
mall - som för övrigt till ytan är
världens största affärscentrum
med sina 1 200 butiker. Akvariet
rymmer 10 miljoner liter och som
så mycket annat finns det med
i Guinness rekordbok. Dubai
Aquarium and Underwater Zoo
består nu inte enbart av en 10
miljoner liters monstertank, utan
inkluderar även ett 40-tal vattenfyllda utställningar, från tropiska
akvarier med pirayor till pingviner
i arktiskt miljö.

10 miljoner liters tanken

Jag hade mina farhågor innan
mitt besök på Dubai aquarium.
Vad har de nu hittat på för galet?
Akvarier med blinkande neonljus?
Hajar iklädda designade baddräkter? Apor med Gucciväskor? Jag
blev emellertid positivt överraskad, visst finns det saker som kan
förbättras och göras annorlunda,
men det var definitivt värt ett
besök. Det är inte världens
största akvarium (Georgia Aqu-

arium i Atlanta är förnärvarande
störst med sina 24 miljoner liter),
men det har världens största
plexiglasskiva, 32,8 meter lång
och 8,3 meter hög och med
en vikt av 245 614 kg. Glasets
tjocklek på 750 mm tror jag till
och med en viss akvariehandlare i
Bromma skulle bli imponerad av.
Trots glasets tjocklek sprang akvariet läck i februari 2010. Dagen
efter var det emellertid lagat och
kommersen fortsatte som om
inget hade hänt.

upp kameran innan det var över.
Här i Dubai fanns inget rullband
utan man kunde i lugn och ro gå
omkring och njuta av fiskarna.
Det tjocka välvda glaset och det
dunkla ljuset gjorde det dock
svårt att ta bra bilder, speciellt
med en mobilkamera. Om man
har en välfylld plånbok arrangeras
dagliga båtturer (hur underligt
det än kan låta kan man faktiskt
åka båt med glasbotten i akvariet)
samt dykning och matning av
fiskar.

I monstertanken huserar mer
än 33 000 vattenlevande djur,
uppdelat på 140 arter. Här finns
över 400 hundra hajar och rockor.
Det är en imponerande syn att se
stim på flera hundra fiskar tillsammans med hajar som har gott
om utrymme. En 48 meter lång
tunnel gör att man kommer nära
djuren. Jag har besökt flera andra
stora offentliga akvarier där man
som besökare åker på ett rullband.
I Singapore var det sådan fart på
bandet att jag knappt hann få

Undervattens zoo

Undervattens zoo ligger en
våning upp i Dubai shopping
mall. Gemensamt för utställningen är att det mesta som visas
har någon form av vattendel,
där besökarna bland annat har
möjlighet att bekanta sig med
pingviner, vattenråttor, muränor,
sötvattensrockor, maneter och
givetvis fiskar. Undantaget är
några vattenfria terrarier,
med mer eller mindre giftiga
innevånare som spindlar, ormar,

Biljettpriser (1 AED = 2 SEK, 2012-05) Combo Ticket AED 55 Aquarium Tunnel, Underwater Zoo. Platinum Aquarium Package AED 80 Aquarium
Tunnel, Underwater Zoo, Behind The Scenes Tour, Aqurium Gift Shop Voucher. Diamond Aquarium Package AED 90 Aquarium Tunnel, Underwater
Zoo, Behind The Scenes Tour & Fish Feeding, Aquarium Gift Shop Voucher.

s i monstertanken. I glaset
butikernas reklamskyltar.

Ananasfisk,
Cleidopus gloriamaris.

Ovan: Drakfisk, Pterois volitans.
Nedan: Stenfisk , Synanceiidae.
Pärlbåt, Nautilidae.

ödlor, tusenfotingar och skorpioner.
Som inbiten akvarist la jag
mitt fokus på akvariefiskarna,
vilket även är utställningenshuvudsakliga inriktning. De första
akvarierna jag passerade hade
sorgligt nog en hel del mer att
önska. I ett av dem låg ett par
magra malar på botten, bland
stora färgglada stenar och trista
plastväxter. I ett annat hade man
kombinerat pirayor med guppy
och platy. Jag har aldrig sett så lite
aktivitet i ett akvarium tidigare.
På ena kanten återfanns en mätt
och belåten grupp pirayor och
i andra hörnet stod ett gäng
livrädda foderfiskar.

en tät djungel, hängde mängder
med växter ner över vattnet. Den
här sektionen hade man lyckats
väldigt bra med – fint konstruerad och med en genomtänkt röd
tråd. Ett minus var avsaknaden av
levande växter och levande koraller i, i stort sett samtliga akvarier.
Det hade varit betydligt trevligare
att se clownfiskarna leka bland levande anemoner än konstgjorda.
Och för den som inte är höjdrädd
finns det möjlighet att via en
hängbro utforska regnskogen
från ovan. Missa inte heller chansen att blicka ner i monstertanken
genom ett glasgolv.

Jag gick raskt vidare och kom till
regnskogen. Där var akvarierna
betydligt större och mer energi
hade lagts på både inredning och
utformning. De öppna, dammliknande akvarierna låg vackert inbäddade bland naturtrogna träd
och mangroverötter. Ovanför, likt

I många av akvarierna fanns
välbekanta akvariefiskar så som
guppy, tigerbarb, platy, scalare,
ancistrus och regnbågsfiskar.
Men jag sprang även på en del
rariteter, åtminstone för mig som
håller på med sötvattensfiskar,
såsom ananasfisk, pärlbåtar,

stenfisk och den mer välkända
släktingen drakfisken.
Avdelningen Rocky Shore avslutade Underwater zoo. I en karg
arktiskt miljö levde en grupp Humboldtpingviner. Montern såg inte
alltför munter ut och det gjorde
tyvärr inte pingvinerna heller.
Däremot såg de jättelika Maskeringskrabborna (Hyas araneus)
ut att trivas bra i sitt mörkt djupblå
akvarium. En bit därifrån fanns
ett par akvarier med bläckfiskar.
Pärlbåtarna var fascinerande
att observera där de satt som
fastklistrade på glaset. De såg
ut att vara hämtade direkt från
Juraperioden.
Har man ett par timmar över i
Dubai ska man absolut besöka
Dubai aquarium. Att bara få
mölighet att titta närmare på 10
miljoners tanken var värt de 110
kr som mitt besök kostade.

Ultimate Aquarium Package AED 110 Aquarium Tunnel, Underwater Zoo, Glass-bottom Boat Ride, Aquarium Gift Shop Voucher.
Dive Packages: Cage Snorkeling Package AED 290, Shark Walker AED 590, Dive Pro Package AED 675, Learn to Dive Package AED 875,
Specialty Dive Package AED 1 875. Infant - under 3 years free

Stockholmsakvaristerna på besök hos

Svensk Akvariefisk
Text Cecilia Lindh, foto: Jocke Sternborn
& Cecilia Lindh

Intresset var högt när Stockholmsakvaristerna gjorde
en efterfrågan om besök hos Svensk Akvariefisk och
Thomas Jahnsson. Det är smått unikt att som privatperson och enskild akvarist få möjlighet att besöka en
grossistfirma. Att få lyssna till deras erfarenheter, kunna
ställa frågor och erbjudas tillfälle att handla fisk till
mycket bra pris, är få förunnat.
Så när det äntligen drog ihop sig till denna efterlängtade
novemberkväll, rullade bilen laddad med frigolitlådor
mot Vinsta och förväntningarna låg helt klart på topp.
Väl på plats väntade en fantastiskt välfylld och mycket välskött akvarielokal på noggrann genomgång. Några entusiaster var redan på
plats och hade börjat titta runt samt fotografera bland alla kar.
Kvällen blev variationsrik och många valde att ta kortare turer bland
alla akvarier i den varma lokalen och varva dessa med avsvalkande
pauser i det uppdukade fikarummet, där det bjöds på sann akvaristhumor, friskare lufttemperatur och avsvalkande drycker.
Thomas berättade länge och hjärtligt om hur företaget drivs av
honom och frun, samt delade gärna med sig av sin kunskap om
både fiskar och räkor. Kvällen till ära fick några även jobba hårt vid
fiskpackningen, då kön av köpare bitvis var riktigt lång.
I den nyinredda lokalen fanns inte mindre än totalt 1 200 akvarier
som rymde välmående fiskar av alla upptänkliga arter. Förutom en
mycket minnesvärd kväll, fick vi med oss en liten grupp bottentittare (Leporinus fasciatus) till ett framtida större projekt. Tack Thomas & Co på Svensk Akvariefisk, för detta givande studiebesök!
Stora bilden ovan: Malawiciklid Nimbochromis venustus. Ovan bild 1: Hugade köpare och hårt jobbande anställda i varm miljö
denna minnesvärda kväll. Bild 2: Malawiciklid Sciaenochromis fryeri. Bild 3: Koikarp, Nishikigoi (Japanska för brokig/färgad karp).

Stora bilden: Malawiciklid Otopharynx lithobates. Lilla bilden: Räka Caridina cf. cantonensis av färgvarianten Blue bolt.
Ovan t v bild 1: Pterophyllum scalare. Ovan t v bild 2: Leporinus fasciatus. Ovan bilder: Långa rader av välskötta akvarier.

Nordiska diskussällskapets championat kommer att arrangeras i Malmö.
Det blir inte bara en mängd spännande föredrag, utan det kommer också
att bjudas på en massa utställningar arrangerade av diverse klubbar och
forum, samt en aquascapingtävling, Ebishop.se räkchampionat samt
Ciklidstämma.
Allt detta kommer man att kunna delta i för en mycket låg avgift.
Tid: 4/4 – 6/4 2014
Plats: Gamla Isstadion, Eric Perssons väg, Malmö
Boende: Mercure Hotel, Stadiongatan 21, Malmö
Arrangör: Nordiska Diskussällskapet

Pris
Paket 1: Enkelrum med frukost.
Paket 1A – fredag - söndag: Hotell enkelrum, 2 middagar, 1 lunch, fika, entré 2 dagar 2 100:Paket 1B – lördag - söndag: Hotell enkelrum, 1 middag, 1 lunch, fika, entré 1 dag 1 400:Paket 2: Dubbelrum med frukost.
Priserna är per person, båda måste anmäla sig på www.ndss.se/ shop
Paket 2A – fredag - söndag: Hotell dubbelrum, 2 middagar, 1 lunch, fika, entré 2 dagar 1 650:Paket 2B – lördag - söndag: Hotell dubbelrum, middag lördag, 1 lunch, fika, entré 1 dag 1 150:Singelpriser:
Mingelkväll med buffé: 150:Dagsentré mässan: 100:Dagsentré mässan (barn 5-12 år) 40:Helgentré mässan: 150:Dagsentré föredrag 125:Helgentré föredrag (gäller ej fredagen) 200:Lördag kväll – Middagsbankett inkl. dyringlotteriet 200:Anmälan: Sker på www.ndss.se/shop. Efter anmälan får du en kod som du skall använda vid inbetalning till vårt postgirokonto.
OBSERVERA att deltagarantalet kommer att vara begränsat under Akvariehelgen och därför är det
nödvändigt med föranmälan. Vid frågor kontakta oss på mail ciklidstamman@ndss.se
Alla akvarieintresserade hälsas välkomna till 2014 års akvariehögtid.
Fredag 4/4
19.00 Samling i hotellobbyn
20.30 Buffé i mässhallen
21.00 Föredrag av Hans Evers
Lördag 5/4
08:30 Registreringen öppnar
09:00 Inledning
09:20 Steve Chester: Apistogramma (keeping and breeding)
10:00 Fika
10:30 Valbara föredrag
a: Thomas Andersson: ”Deep water
cichlids from Lake Tanganyika”
Part 1 - Limnochromines
b: Christian Brams: Räkföredrag
11:10 rast
11:30 Bosse Quiding: Rio Nhamunda och Lake Guariba
12:30 Lunch
13:30 Felipe Cantera: Fångstresa i
Uruguay
15:00 Paus
15:30 Hans Evers

16:30 NCS informerar
17:00 NCS/SARFS Årsmöte
19:00 Middagsbankett med ”dyringlotteri”
20:00 Utmärkelser
Söndag 6/4
09:15-10:15 Felipe Cantera: Gymnogeophagus land
10:30 Valbara föredrag
a: Steve Chester: Fishrooms of the UK
b: Cuneyt Birol: Discus shows.
11:30 Fika
11:50 Thomas Andersen: ”Deep water
cichlids from Lake Tanganyika” Part
2 - Xenotilapia
13:00 Avslutning med lotteridragning
14:00 Prisutdelning Championatet
Försäljning
För företag och privatpersoner som
vill ha ett bord eller en monterplats
att sälja vid går det också bra att boka
på www. ndss.se/shop Ett bord för
en privatperson kostar från 500:- för

hela helgen! För företag har vi
platser från 1 000:- till 3 000:-.
För 3 000:- får man en 6 meter
lång monterplats! Alla som säljer
måste följa rådande lagar och i
synnerhet bör man ta en titt på
jordbruksverkets L80-regler!
Reklam
För den som vill synas går det
att köpa reklamplatser vid
diskusutställningen. För endast
500:- får du reklam ovanför,
under och som bakgrund på ett
utställningsakvarium. Som tack
för bidraget kommer vi att skicka
dig/ditt företag en bild på fisken
i ditt akvarium och en bild på
championatvinnaren! Självklart
med din logga på båda bilderna!
Reklamplatser går att boka på
www.ndss.se/shop
Det finns ett begränsat antal
reklamplatser!

