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Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den
6 november, kl. 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Ola Åhlander
berättar om

En resa med vattnet från
sjö till bergsbäck.
Ola har förflutet i vår förening, han är odlingsansvarig i Sveriges Akvarieföreningars
Riksförbund (SARF), och har även varit ordförande i Bollmora Akvarieklubb.
När han inte jobbar i en akvarieaffär i Tyresö så läser han artiklar om fisk, reser till
spännande fisklokaliteter eller så hänger han omkring ute hos fiskofilerna på Naturhistoriska Riksmuseet. Han är med andra ord en första klassens fanatisk akvarist.
På novembermötet skall Ola berätta och visa bilder om de olika miljöer/biotoper man
kan träffa på om man rör sig längs ett vattendrag. Eftersom Ola är intresserad av odling
av akvariefisk så är det ganska säkert att det kan bli ett eller annat odlingsråd baserat på
kvällens tema. Hörde jag något om odling av praktbotia.....?

!

Visste du.....

- att du kan hjälpa föreningen att spara in på onödiga
utgifter genom att läsa SAF-bladet digitalt.
- att det enda du behöver göra för att få SAF-bladet via
mail är att anmäla till mig på 08-7444098@telia.com
- att insparade utgifter går till roligare saker, till exempel
fler böcker.
Så se till att anmäla dig redan idag!!
Hälsningar
Carina Klingzell
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Rapport från Örebro-symposiet den 22
september 2001
Av: Sara Söderström
04:45. Piiiiiiiiiip! Vad är det för fel, vem har satt klockan på ringning så tidigt? Hjälp,
vem är jag och vad heter jag?! Allehanda snurriga tankar for igenom mitt huvud denna
ohemula tid lördagen den 22 september. Men klockan hade ringt alldeles korrekt,
kvart i fem var det dags att kliva upp för att ge sig ut i denna frostkalla morgon för att
konstatera att ingen tidning fanns i brevlådan ännu. Drygt en timme senare stod jag
med pojkvännen Martin och väntade på den allra första tunnelbanan in mot den
sovande staden. 05:48 tågade vagn 2000 ljudlöst in på Åkeshovs perrong och öppnade
vänligt dörrarna för alla stackare som spenderade sin tid denna morgon i vaket
tillstånd. 06:25 stod vi vid Mälarhöjdens T-banestation och spanade. Den friska
morgonluften arbetade hårt med att pigga upp trötta hjärnor och den gjorde ett utmärkt
arbete. Strax efter att vi anlänt till söderförorten kom vår ärade ordförande Joakim
Ström framskridande i sin bil. Han var dagens chaufför och efter att vi plockat upp vår
kassör Anders Östlund var vi kompletta. Nu bar det av till Örebro och
akvariesymposiet som där skulle hållas.
Timmarna till staden långt där borta fördrevs genom ett ihållande snatter. Vi
djuplodade i samtalsämnen som varför orter har så usla slogans och om Fantomen
verkligen hade lurat alla genom att i Sverige vara blå istället för lila.
Hursomhelst fann vi platsen för evenemanget genom en osedvanlig tur (eller
skicklighet om vi får tro Anders). 09:00 stövlade vi ut i den råkalla Örebroluften och
tog oss så snabbt som möjligt inomhus. Där var vi i princip först men folk droppade in
hela tiden och när evenemanget startade runt en timme senare var det fullt i salen.
Lugna efter tjocksmörade frallor och kaffe som serverats lyssnade vi till det första
föredraget som hölls av Kjell Fhorman, ordförande i Nordiska Ciklidsällskapet.

Begravda rödzebror i en snödriva i Lessebo
Kjell inledde med att tala om sin akvaristiska bakgrund, vi fick till exempel höra om
hans första rödzebror som begravds i en snödriva i Lessebo. Sedan gick föredraget ut
på en beskrivning av malawisjön och dess ciklider. Visste ni att sjön är 60 mil lång, 8
mil bred och 700 meter djup, är världens nionde största sjö och inhyser 650
ciklidarter? Nu vet ni! En stor mängd diabilder visades, Kjell har ju varit vid
malawisjön så bilderna var hans egna. En middag som skulle platsat på vilken finkrog
som helst fick vi se, nämligen tillagad OB-mbuna! Dessa dyrgripar som betingar ett
pris på flera hundra, uppemot tusen riksdaler, slank glatt ner i expeditionsdeltagarnas
magar! Det talades också en del om en mindre positiv del av Afrika, nämligen deras
problem med HIV.
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Nästan bara honor
Näste man på tur var Torstein Tönnesen som höll föredraget Sydamerikanska
malar, Odling av Hypancistrus zebra. Jag som är ytterst förtjust i allt som är litet,
brunt och har tentakler njöt för fulla muggar. Tyngdpunkten var dock lagd på
Hypancistrus zebra. Denna svart- och vitrandiga mal är enligt mig en av de vackraste
malarna man kan finna. Den har alltid hägrat där på andra sidan glaset, oåtkomlig på
grund av den otrevliga prislappen som sitter i vägen och signalerar en massa otäcka
siffror. Nåväl, Torstein hade i alla fall lyckats odla dessa genom diverse knep. Till
exempel hade han dem i ett 160-litersakvarium med en vattencirkulation på 3000 l/h!
Tyvärr fick han bara upp honor och av de viltfångade exemplar han köpt var hanarna i
minoritet. Vi fick se en hel del diabilder här också, främst på Torsteins lekpar och
yngel.

Bearnaisesås
Då Torstein avslutat sitt föredrag var det dags för intagande av föda. Det tidiga
uppstigandet med tillhörande tidig frukost började kännas i magen så en lunch var
verkligen på sin plats. Det verkade som om Örebro Akvarieklubb tänkt detsamma och
de planerade för att eftermiddagen skulle fortlöpa utan några hungrande. Maten var
väl tilltagen och det som serverades var i storleksordning: bearnaisesås, smörstekt
potatis, biff. Sallad fick man ta om man ville. Efter maten gick jag en sväng och
inspekterade omgivningarna. Jag hade aldrig satt min fot i Örebro tidigare och nu hade
jag hamnat i någonting som kallades Marbackens Centrum. Centrumet bestod av en
mataffär. Där fanns också någon restaurang och vad som liknade en cykelverkstad.
Bankomat fanns inte. Luften hade i alla fall tinat en aning och solen sken.

Pedagogisk demonstration av livsmedel
Eftermiddagen inleddes med att Anders och Joakim talade om odling av levandefoder.
Vi fick lära oss om toffeldjur och deras ruttna kålrot, om vinägermikron som Anders
smakat på dagen innan, olika maskar som man odlar i svamp och som kan lukta illa,
de kyliga enkyträerna och moinan som kräver lite magi. Bananflugor var också uppe i
diskussion, dessa skall man akta sig för att få i hela lägenheten. Artemia och lite annan
smått och gott såsom näringsvärden fick vi ta del av. Joakim och Anders var väldigt
pedagogiska genom att illustrera sitt föredrag med det som de talade om, till exempel
torrjäst och konserveringsmedel. Tyvärr saknades sockret, men om man ville se hur
socker såg ut fanns det invid kaffetermosarna, förklarade Anders allvarligt. Föredraget
blev mycket uppskattat och publiken höll kvar föredragshållarna ett bra tag med sina
frågor.

Provocerande debatt

För den som inte fått i sig tillräckligt med energi, och för den som tyckte att det inte
kunde skada med lite till, serverades nu kaffe eller te med tillhörande kaffebröd.
Slutligen sjönk vi ner i våra stolar inför det sista föredraget, även detta hållet av Kjell
Fhorman. Den moderna akvariefisken och synen på den - har vi gått för långt? var
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den smaskiga titeln. Det var utformat som en provocerande debatt angående
guldfiskskålar, groteska avelsfiskar som till exempel papegojciklider. Kjell tyckte att
man på nätdiskusioner ofta möter en fördömande attityd gentemot nybörjare och de
som vill ha onaturliga akvarier, med vilket avsågs akvarier av typen med rött grus
och skattkistor. Vad är snyggt och vad är fult? Tyvärr hann debatten inte ta fart riktigt
förrän tiden var ute, men förhoppningsvis fick Kjell deltagarna att reflektera en smula
över sin hobby.

Min svurna fiende
Som traditionen bjuder avslutades det hela med en auktion och lotterivinstdragning.
Vinstberget var övertygande och vårt sällskap inkasserade en och annan matburk eller
KH-höjningsmedel. Vid 18-tiden var det hela överståndet och vi släntrade iväg mot
bilen. Atmosfären hade övergett sin solighet och den trista höstluften hade återigen
tagit över. Om det hade velat sig illa hade vi fått stanna kvar i Örebro, då Joakims bil
vägrade starta. Men tillslut bestämde sig motorn för att vara på den hjälpsamma sidan
och så bar det av mot Stockholm igen. Samma usla slogans mötte oss på
tillbakavägen.
Vid åttasnåret på kvällen släpptes vi av någon stans längs röda linjen och efter tack
och godnatt startade den långa färden hem med min svurna fiende, Stockholms
kollektivtrafik! Cirka två timmar senare var jag äntligen hemma i Hässelby och där
kunde jag sätta mig ner i den sköna fåtöljen framför akvariet och begrunda en lång
dags intressanta akvaristiska händelser. Det tar lite på krafterna att vara med om ett
sådant evenemang som ett akvariesymposium, men det är det väl värt!

Stockholms Ciklidklubb aktiveras igen!

De som håller på med akvariehobbyn brukar efter en tid känna ett allt större
behov att komma i kontakt med likasinnade, det är här föreningslivet kommer
in i bilden. Extra intressant är det om man stöter på någon som inte bara delar
samma hobby utan också intresset för samma grupp fiskar. Detta är anledningen till att flera hört av sig till sittande styrelse för Stockholms Ciklidklubb,
en klubb som under sin storhetstid hade månadsvisa träffar där det stora
antalet besökare var ett problem. Sedan dess har intresset och aktiviteterna
minskat och idag var det över ett år sedan som något anordnades i klubbens
regi.
Den 17 september hölls därför en träff i Sundbyberg med syfte att återuppta
aktiviteterna bland Stockholms ciklidintresserade. Innan mötet var avslutat
var två stycken hemma-hos träffar inbokade och förutsättningar för ett aktivt
år 2002.
En ny styrelse kommer också att utses och dra upp riktlinjerna för 2002 och
framåt. Är du intresserad av ciklider och att träffa likasinnade så kontakta
Stockholms Ciklidklubb. Framöver kommer det att finnas mer information på
www.ciklid.se
Kontaktperson: David Johansson, david.johansson@ciklid.se
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SAF-kalendern
6 November

Föreningsmöte

4 December

Föreningsmöte

Vad händer annars?
26-28 Oktober

Akvarieutställning , Malmö

10 November

Höstmöte, Guardians of Catfish,
Karlskoga

11 November

Storauktion , Haninge

24 November

Storauktion , Jönköping

Mer information kan hittas bl.a. på SARF:s hemsida:
http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html

Föreningsinfo

På grund av personuppgiftslagen vill vi informera om att
alla medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och specialintresse kan komma att distribueras i
form av en matrikel.
Om du inte vill vara med eller vill ändra någon uppgift, hör
av dig till ordförande Joakim Ström. (Medlemsupgifter
datalagras.)
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