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Dette nummer:
• Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort
• Side 3: Månedens møder.
• Side 4: Aktivitetskalender og Klubbilleder
• Side 6: Klubbilleder og En historie fra de varme lande
• Side 7: Akvaterrariet og Skaf en annoncør
• Side 8-13: Omlægning/nyopsætning af selskabsakvarie
• Side 14-15: Referat fra generalforsamlingen
• Side 16 Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:
Klubbens lokale: Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse.
Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub
Klubbladet: Redaktør: Per Kyllesbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen
Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen

(Se tlf., adr. og email på bagsiden)
Stof til næste blad: Senest 19. marts 2002

Bestyrelsen: Se bagsiden
Kontaktpersoner: Se bagsiden
Kontingent: Se bagsiden
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Marts måneds møde-emne er ikke fastlagt endnu. 
Vi mødes hos mig kl. 19.00.

Hilsen
Poul

Gruppemøde: Terrariegruppen
Møde mandag den 25. marts kl. 19.00.

Vores fællesmøde i marts måned, kommer til at handle om
sten. Ikke de sten som du og jeg går ud at finder på mark
og strand, men hule sten som bliver lavet af en keramikker.
Vi har fået en aftale i stand med Jan Hede Hansen som bor
i Højby i det skønne Odsherred. Han har lovet at vise os
hvordan han fabrikerer disse eftertragtede sten i hans
værksted. Da der er mange som kan bruge hule sten i
vores fælles hobby, er der en rig lejlighed for at gøre et
godt køb hos fabrikanten selv.
Vi mødes på "Stop 39" mandag 4. marts 2002 kl. 18.30.

Læg mærke til den ændrede mødetid - Vel mødt…
Erling

Fællesmøde mandag den 4. marts kl. 18.30. Emne: Sten.

Vi skal besøge René og Rikke i St. Merløse.
René har for nylig anskaffet sig nogle interessante syda-
merikanske cichlider, og vi regner med, at der er meget
andet at se på i René’s nyetablerede akvariekælder.
Vi mødes på "Stop 39" kl. 19.00 og kører samlet til St.
Merløse med forventet ankomst 19.30.

Hilsen
John og Bjarne

Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen
Møde mandag den 18. marts kl. 19.00.

Der er gratis kaffe/the på møderne i klublokalet
På hjemmemøderne plejer deltagerne at give en fem’er til værten

for traktementet.
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Aktivitetskalender
4. marts Fællesmøde. Emne: Keramiske sten.
17. marts Tur til Ølstykke Akvarieforening.
18. marts Akvariegruppemøde. Hjemmebesøg.
25. marts Terrariegruppemøde.
1. april Fællesmøde.
9. april Aftentur i Zoo. 

(Husk tilmelding til Erling senest 7. marts)
15.  april Akvariegruppemøde.
20. april Klub- Kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse.

(Husk at tilmelde dig senest 1. april)
22.  april Terrariegruppemøde.
4.-5. maj Danmarksmesterskaber i hjemmebedømmelse.
6. maj Fællesmøde.

Teknisk uheld
Sidste nummer af Pragtsmerlingen kom desværre ud for et
teknisk uheld, da den kopimaskine, vi bruger
til at trykke bladet på, nægtede at
fungere. 
Derved blev udgivelsen af
februar-bladet så forsinket, at
det ikke nåede ud til tiden, men
blev ca. en uge forsinket.
Vi håber ikke det var skyld i at så
få medlemmer mødte op til gene-
ralforsamlingen.

Vi beklager
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En historie fra de 
varme lande
På fællesmødet i januar var  Jesper T.
Nielsen foredragsholder med en serie lys-
billeder fra en ungdomstur til Egypten,
som senere inspirerede ham til at skrive
bogen:
I Pyramidernes skygge
Bogen er en historisk eventyr-roman og
den handler om en drengs liv ved Nilens
bredder under Ramses II’s regeringstid,
1200 f.kr.
Bogen kan købes gennem klubben ved
henvendelse til John Pærremand.

Normalpris kr. 178. Medl.pris kr. 150, hvoraf de 30 kr. går til klubkassen.

Klub-
bille-
der
Fotogruppen, der foreløbig kun
består af Per og Jørn, har samlet
nogle af Pers fotos fra forskellige
begivenheder i klubben, Billederne
er fra perioden 1998-2002. 
- Disse billeder er lagt ind i et frem-
visningsprogram til PC (Power
Point), så de kan vises som et dias-

show på en computer. Det er bl.a.
billeder fra forårsturene, turene til
Avifauna og Vissenbjerg Terrarie,
sommerfesterne m.m.
Medlemmerne opfordrer hermed
til at finde billeder frem fra gem-
merne, hvis I har billeder fra
klublivet liggende.
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Som du kan se af generalforsam-
lingsreferatet på side 14-15, har
klubbladet mistet to annoncører.
Det er bl.a. Dyreland i Kalundborg,
som desværre har måttet lukke.
Derfor er bestyrelsen på jagt efter
1-2 nye annoncører, så klubbladet
kan hvile i sig selv økonomisk.
Har du et godt bud, eller kender du
en forretningsdrivende der vil støtte
klubben med en annonce - eller et

sponsorat - er du meget velkommen
til at rette henvendelse til Erling,
der så vil kontakte vedkommende
og lave en aftale. Vær iøvrigt
opmærksom på den rabat-aftale vi
har lavet med Jims Foto i Ringsted,
som også er omtalt i referatet.
Annoncepriser pr. år: 1/1=kr.700
1/2=kr.350 1/4=kr.200 1/8=kr.150
STØT ANNONCØRERNE -
DE STØTTER OS

Skaf en annoncør til klubbladet

Resultatet af akvaterrariebyggeriet
Akvarie- og terrariegrupperne har,
som tidligere nævnt her i bladet,
brugt 3-4 møder på at bygge et 250
l akvarie om til akvaterrarie.
Det er nu blevet færdigt, og resulta-
tet kan ses på billedet herunder
eller på hæderspladsen i John og
Mettes stue.

John har netop erhvervet sig 4
sort/gule farvefrøer til landdelen,
og i vanddelen går der omkring 20
tittayabarber. - Det er et meget
dekorativt resultat grupperne har
opnået, og det skal blive spænden-
de at se hvordan frøerne trives i for-
hold til vanddelen.
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Ca. hvert andet år trænger mit 325
liters selskabsakvarie til at få en
ansigtsløftning, da det har en ten-
dens til at gro til, ligesom bundla-
get trænger til at blive renset grun-
digere end det kan gøres ved almin-
delig vedligeholdelse.
Denne artikel tager udgangspunkt i
dette, men fremgangsmåde, beskri-
velse af baggrund, dekorationsma-
terialer o.s.v. kan selvfølgelig også
bruges ved nyopsætning af et sel-
skabsakvarie.

Dekorationsprincipper
At dekorere et akvarie med planter,
rødder, sten o.s.v. kan gøres på
mange måder, men visse principper
er gode at følge.
Skab dybde i akvariet, gerne med
hjælp af en baggrundskasse - Tving
øjet til at betragte akvariet fra ven-
stre og ind i akvariet, f.eks. med et
åbent kileformet arealer med fri
svømmeplads i midten - Planter
plantes i grupper bortset fra en eller
få solitærplanter -Terrasseopbygget
eller fra bagruden mod forruden

skrånende bundlag - Forskellig-
artede lysforhold, d.v.s. både lyse
og dunkle steder.

Baggrund
Som baggrund har jeg i sin tid lavet
en baggrundskasse for at give
akvariet større dybde. Den bag-
grundskasse jeg har lavet, adskiller
sig fra de fleste ved at være place-
ret i en skæv vinkel i et hjørne af
stuen, således at indsynet med
akvariet foran, kommer til at virke

meget dybt. For at skabe yderligere
dybde har jeg placeret et spejl i
venstre side i en vinkel, så det gen-

spejler en del af baggrunden og en
del af beplantningen i akvariet.
Dette giver en ekstra dimension på
dybden.
Baggrunden er opbygget af kyllin-
genet med sammenlimede avis-
strimler (papmache) over. Derefter
er der drysset sphagnum oven på
den våde lim (tapetklister), hvoref-
ter der er dekoreret med rødder,
bark, nedfaldne blade,  "nedfaldne"

grene og kviste og
bundgrus. Der er
også blevet plads
til et par diskret
placerede plastic-
planter for at ind-
trykket i "kassen"
ikke skal blive for
goldt at se på i for-
hold til beplant-
ningen i akvariet.
Baggrunden er
svagt belyst.
Akvariet og bag-

grunden skal tilsammen illudere en
oversvømmet skovbund på kanten
af et lille vandløb.

Omlægning/nyopsætning og dekorering
af selskabsakvarie

Fremgangsmåde, dekorationsmaterialer og -principperr, baggrundskasse, filtre, planter, lys, vand og fisk

Tekst og fotos:
Per Kyllesbech Petersen,
Vestsjællands Akvarie- og 
Terrarieklub
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Filter
Når man tilrettelægger opbygnin-
gen af et akvarie, er det vigtigt at
man tager hensyn til teknikken i
form af filter og varmelegeme. -
Disse ingredienser skal jo helst
være usynlige men effektive.
For at få så stor en filteroverflade
som muligt, har jeg valgt at bruge
begge de bageste hjørner af akvari-
et til filtre. Jeg har limet smalle
glasstrimler lodret  på side- og
bagrude så de danner en 45 graders
vinkel. Sammen med en bredere
vandret placeret glasstrimmel for
neden, danner de rammen om fil-
tersvampene der er 10 cm tykke, og
som har en overflade på ca. 1600
kvadratcentimer hver.
Til at drive filtrene har jeg på bag-
siden af filtersvampene placeret i
alt tre mini-pumpehoveder (1 bag

det ene og 2 bag det andet) med en
kapacitet på til sammen ca. 1200
liter i timen.
Et almindeligt indvendigt motorfil-
ter eller en udvendig gulvpumpe
kan også sagtens bruges, men man
får ikke nær den samme filterover-
flade og dermed stor filtreringsef-
fekt som med det filtersystem, jeg
har beskrevet ovenfor.
Husk at filtermateriale der er i
brug, er en levende organisme fyldt
med aerobe bakterier (aerob = som
kræver ilt til sine livsprocesser -
bruges især om mikroorganismer),
der foruden at nedbryde en del af
de faste affaldsstoffer fra fiskene,
også virker som et biologisk filter.
Det er følsomt overfor store tempe-
ratursvingninger, udtørring og ilt-
mangel, så hvis der er tale om en
genopbygning af et "kørende"
akvarie, er det vigtigt at holde gang
i filtersvampene mens "ombygnin-
gen" står på, så bakteriekulturen
ikke dør eller går i stå; eller i værste
fald, hvis bakteriekulturen dør, dan-
ner anaerobe bakterier (anaerob =
som ikke kræver ilt til sine livspro-
cesser), som kan få det genetablere-
de akvarie til at "vælte".
Hvis der er tale om introduktion af
et helt nyt filter, kan det være en
fordel at udvaske den nye filter-
svamp i tempereret vand, hvor der
forinden har været udvasket en
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Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk

2.0 Megapixels
3 x optisk zoom
2,5 digital zoom
16 Mb smartMedia
Macro 10-80 cm
USB
Div. software
Lavt strømforbrug

Fuji FinePix
2600 Zoom
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sundt kørende filtersvamp, således
at bakterierne fra den gamle svamp
overføres til den nye.

Alfix 
flisefugemasse
Da jeg valgte at bruge så store fil-
tre, krævede det en særlig form for
dekorationsmateriale for at skjule
dem.
Til det formål valgte jeg at bruge
Alfix flisefugemasse.
Jeg blandede den hvide fugemasse
med brunt farvepulver fra Hygæa
for at få dekorationen til at fremstå
som en brink af jord og rødder
(som i baggrundskassen). Med
fugemassen lavede jeg nogle skal-
ler der kunne skjule filtrene uden at
hindre vandet i at løbe frit gennem
filtersvampene. Skallerne blev
modelleret over formet kyllingenet
og plastik som jeg tidligere har
beskrevet det i en artikel om "Alfix
som dekorationsmateriale". -

Artiklen kan læses på min hjemme-
side
http://hjem.get2net.dk/per_kylles-
bech/
Noget der er meget vigtigt i denne
forbindelse er, at vandet i et sel-

skabsakvarie med planter, i
modsætning til et cichlidea-

kvarie fra Malawi eller
Tankanyika, helst ikke må have
en pH-værdi over 7 af hensyn

til algevækst m.v. Dette kan ikke
lade sig gøre med Alfix-mate-
riale i akvariet, da materialet
er ret alkalisk og derfor vil

hæve pH-værdien markant. -
Jeg har prøvet det med store

algeproblemer til følge. - Derfor er
det nødvendigt at neutralisere
dekorationerne. Dette gjorde jeg
ved at indkapsle dekorations-skal-
lerne med vandglas. - Dekorations-
skallerne nedsænkes i eller over-
hældes med vandglasopløsningen
(se vejledningen på dunken). Dette
gøres af 2-3 gange med en tørrepe-
riode imellem, så man er helt sikker
på, at skallerne er helt indkapslet i
vandglas. 
Derefter er
der  ingen 
problemer 
med afgivel-
se af stoffer
til vandet.
Fortsættes…

Dekorationsmaterialer
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12 medlemmer incl. bestyrelsen var
mødt frem til generalforsamlingen.
Per Kyllesbech blev valgt til refe-
rent, og Finn P. Olsen blev valgt til
dirigent.
Erling indledte beretningen med at
konstatere, at der allerede er gået et
år, siden vi sidst afholdt vores årli-
ge generalforsamling, et år hvor
Vestsjællands Akvarie- og Terrarie-
klub har gennemgået en del foran-
dringer på godt og ondt. 
"På sidste års generalforsamling
lovede vi hinanden at vi ville bakke
de enkelte undergrupper op om-
kring deres arbejde, men der er sta-
dig lige lidt interesse for det store
arbejde de enkelte undergrupper
udfører, og det er da også udmundet
i, at Cichlidegruppen og Selskabs-
akvariegruppen er blevet slået sam-
men, ganske enkelt fordi, vore
medlemmer ikke bakker op. Sam-
tidig er saltvandsgruppen lagt på is.
Ærgeligt……
Vi har prøvet at undersøge om det
kun er hos os der er problemer, men
det er desværre over alt på
Sjælland, der er en generel afmat-
ning omkring akvariehobbyen. Når
vi vender os mod Jylland, er det
noget ganske andet. Der er klubber
med meget stor medlemsaktivitet,
hvor udbuddet er meget mindre end

vores.
Nu skal det jo heller ikke være sort
i sort det hele. Vi har da også under-
grupper med megen aktivitet,
såsom havebassingruppen, hvis
sæson er meget kort.
Terrariegruppen har trukket et stort
læs i forbindelse med udstillinger-
ne. De var med hver gang, og med
det antal vi var i det forgangne år,
kan det godt blive lidt af en belast-
ning, både for dem der er med, og
dem der er der hjemme.
Sidste år på generalforsamlingen
fortalte vi også om vores tiltag for
at "kapre" nye medlemmer. Det
bestod blandt andet i, at vores
udstillingsgruppe deltog så at sige i
alt hvad den blev indbudt til, men
uden resultat. På trods af det, plan-
lægger udstillingsgruppen alligevel
at deltage i 3-4 udstillinger i inde-
værende år. De nye medlemmer vi
har fået i det forgangne år, kommer
fra "Prammans Dyre og Havecen-
ter" der er en god formidler, og fra
den bedste reklame der findes,
nemlig "mund til mund" metoden,
og det kan vi jo alle lære en del af.
Vore fællesmøder har jo også fået
en anden udformning, temaerne er
blevet bredere, lige fra frøer til
pyramider, og vores opfattelse af
den nye facon er, at vore medlem-

Referat fra generalforsamlingen
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mer der deltager i fællesmøderne er
tilfreds med dette.
Vi har i flere år ønsket os et klublo-
kale, og det er gået i opfyldelse, da
Mette og John Pærremand tilbød
os, at vi kunne afholde vore aktivi-
teter i deres dejlige lokale i Rosted
Søndermark, og det er vi utroligt
glade for."
Formanden afsluttede sin og besty-
relsens beretning for det forgangne
år med at sige tak til vore annon-
cørere, sponsorer og andre der gør
det muligt, at udgive vores flotte
klubblad. Formanden rettede også
en tak til klubbens medlemmer,
bestyrelsen, supplanter og reviso-
rer. Der var ingen kommentarer til
beretningen, og man gik videre til
næste punkt, der var regnskabet.
Det reviderede regnskab blev
omdelt, og kassereren Lotte Jensen
redegjorde for regnskabsårets ene-
ste større indkøb, nemlig stole til
det nye klublokale, derudover er
udgifterne til drift og vedligehol-
delse af udstillingsreoler de væsent-
ligste poster. Klubbladet hviler stort
set i sig selv takket være sponsorer
og annoncører. - Der er dog faldet
to annoncører fra, som vi søger at
erstatte.
Lotte nævnte derudover, at klubben
netop har indkøbt det digitalkamera
som har været på ønskesedlen gen-
nem et par år, foreløbig en udgift i

indeværende år på 3.500 kr. Derud-
over forventes indkøb af taske,
ekstra batterier m.v. til omtalte
kamera. - Regnskabet blev herefter
enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet nogen  for-
slag, og bestyrelsen foreslog uænd-
rede kontingentsatser, hvilket blev
enstemmigt vedtaget.
Alle valg var genvalg.
På en forespørgselunder eventuelt
om der kan blive tale om en pris-
nedsættelse for børn til arrange-
mentet i Københavns Zoo den 9.
april svarede Erling, at bestyrelsen
er indstillet på at sponsorere en del
af betalingen for de deltagende
medlemmer.
Per Kyllesbech introducerede klub-
bens nye kamera, som han har stået
for indkøbet af. Han oplyste bl.a., at
Jims Foto i Ringsted, hvor kamera-
et er købt, har tilbudt klubbens
medlemmer en særlig rabat, hvis de
køber fotoudstyr der. Rabatten kan
fås ved fremvisning af et særligt
kort, som kan lånes ved henvendel-
se til formanden. 
På forespørgsel om reglerne for evt.
udlån af kameraet til medlemmer-
ne, var der enighed om, at kamera-
et opbevares hos Per,  da han står
for klubbladet og fotogruppen, og
henvendelse om udlån af kameraet
til brug i grupperne sker til ham.

❏



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse

Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 
4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllesbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup, 
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk

Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør 
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk

Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41

Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk

Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@altavista.com

Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16

Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk

Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76

Bestyrelsen:

Grupperne:

Kontingent:
Voksne . . . . . . . . . . . . . : kr. 170 pr. år   Pensionist par . . . . . . . : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist . . . . . : kr. 120 pr. år   Familiekontingent*. . . . : kr. 245 pr. år
*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.
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