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• Side 5: Akvadagene i CDO Taastrup
• Side 6: Killi-udstilling i Herlufmaglehallen
• Side 8-9: Nanostomus espai - Stribet blyantfisk.
• Side 10-11: Pseudocrenilabrus multicolor - Den lille ægyptiske mundruger
• Side 12: Nyt elektronisk akvarieblad fra DAU
• Side 13: Køge Akvariemesse den 23.-24. november
• Side 14: Afskedsreception hos Prammann
• Side 15: Bestyrelsen - Kontaktpersoner - Kontingentsatser 
Øvrige oplysninger:
Hjemmeside:     www.vatk.dk
Klubbladet:  Redaktør/grafiker: Per Kyllesbech Petersen
  Ansvarshavende:  John Pærremand, formand
  Trykkeri:   Danmarks langsomste Lyntrykkeri
     Søe-Knudsens Offsetkopiering
     Hammeren 5, 7850 Stoholm
     Tlf. 9754 1483
  Stof til næste blad: Senest 10. dec. 2019 (udk. i uge 52).

Hjemmebesøg hos Bjarne Larsen tirsdag den 
5. november kl. 19.00
Vi mødes hos Bjarne på adressen: Bybjergvej 140, 4230 Skælskør.
Efterårets sidste ordinære møde bliver et hjemmemøde hos Bjarne Larsen i Skæl-
skør. - Vi skal kikke på Bjarnes akvarier og fisk, som har fået mere plads, efter at 
pillefyret er blevet udskiftet.
Vi planlægger at få en snak med medlemmerne over kaffebordet, hvor vi vil for-
tælle hinanden lidt om hvordan vi hver især kom ind i akvariehobbyen. 
Tilmelding til John senest søndag den 3. november kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.

Julefrokost lørdag d. 23. november kl. 17.30
Holdes hos Lis Nordgaard i Slagelse på adressen Thorsvej 40, 4200 Slagelse.
Traditionen tro afholder vi en julefrokost 
sammen med de af vore medlemmer, der 
har lyst til at deltage. 
- Vi indbyder hermed medlemmerne med 
evt. ledsager til at deltage i arrangementet.
Der vil blive bestilt mad udefra med 
forskellige traditionelle juleretter. Deltag-
erne tager selv eget forbrug af drikkevarer 
med. 
Der vil være kaffe/te og snacks ef ter vi har 
spist frokosten.

Senere på aftenen, rafler vi om nogle 
smågaver som vi opfordrer del ta gerne til 
at medbringe (værdi: 10-30 kr.).
For at deltage i arrangementet skal du 
tilmelde dig senest mandag den 11. no-
vember kl. 12.00 til Per Kyllesbech på 
tlf./sms 2588 3354 eller på 
mail: per@kyllesbech-petersen.dk.
Betaling ved tilmelding via bankoverførsel 
til Konto 9383-4568686115 
eller via MobilePay til tlf. 2588 3354.
Angiv Jul + dit navn i tekst til modtager.

Pris pr. 
deltager   

Kr. 150,-

Husk at medbringe raflepakke og
eget forbrug af drikke varer.

OBS:  Fælleskørsel fra Slagelse til Køgemessen søndag den 24. november
Tilmelding til John senest fredag den 22. november kl. 18.00 på tlf./sms 6111 2271 
/ mail: paerremand@atix.dk.  Køretidspunkt aftales med John ved tilmelding

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
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Dette nummer af Pragt smerlingen er det 
sidste i 2019, og det er blevet tid til at for-
ny medlemskabet for næste år
Vi håber at du vil forny medlemskabet - 
til glæde for dig selv og for klubben.
Du kan indbetale kontingentet rettidigt 
indtil 15. dec. i år. - Kontingentet kan 
indbetales på klubbens bankkonto 
9383-4568686115 eller via MobilePay 
på tlf. nr. 25883354. 
- Skulle du ønske at få tilsendt et ind-
betalingskort, skal du rette hen ven-
delse til kassereren (se side 15). 
Der bliver ikke udsendt opkrævning.
Her ved siden af har vi indsat kasse-
rerens meddelelse til medlemmerne, 
og vi håber du tager godt imod op-
fordringen til at forblive medlem.
Kontingentsatserne blev på general-
forsamlingen i februar i år hævet 
med 10 kr pr. medlemskab pr. år. 
Begrundelsen var, at der gennem 
flere år har været portostigninger, 
uden at kontingentet har været hævet. Kon-
tingentet blev også foreslået forhøjet for at 
frigøre flere midler til andre medlemsakti-
viteter. 
Kontingentet er med til at dække udgifterne 
til produktion af medlemsbladet og porto til 
udsendelse af dette. Derudover dækker det 
udgifter i forbindelse med klubbens hjem-
meside, medlemskab af Dansk Akvarie 

Union, samt en større eller mindre del af 
udgifterne til nogle af de aktivi teter vi i 
årets løb arrange rer; det være sig foredrag, 
udflugter til forskellige spændende sevær-
digheder, akva rie  forretninger o.lign., for-
årstur, sommerfest, julearrangement, alm. 
møder og andre aktiviteter i årets løb.

Kontingent 2020 Kære medlem 
Nu er det ved at være tid til  kontingentindbetaling for 2020. 

Kontingent-satserne blev på generalforsamlin-
gen i år hævet med 10 kr. De nye satser kan ses 
herunder og på side 15 her i Pragt smerlingen.Sidste rettidige indbetaling er d. 15/12-2019.Indbetaling kan ske på én af følgende måder 

(Husk tydeligt angivelse af medlemsnavn):1.   Netbank-overførsel til  Konto 9383-4568686115 Angiv 2019 + dit navn i tekst til modtager.2.  MobilePay - send beløbet via MobilePay til tlf. 
25883354. 
Angiv 2020 + dit navn i tekst til modtager.3.  Rekvirér indbetalingskort hos kassereren og 

betal i bank eller på posthus.

Med venlig hilsenHenrik Steiner, kasserer

Kontingent-satser 2020:

Voksne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . : kr . 210 pr . år Pensionist par   .  .  .  .  .  .  .  .  . : kr . 200 pr . år
Junior/pensionist  .  .  .  .  .  .  .  . : kr . 140 pr . år Familiekontingent*  .  .  .  .  .  . : kr . 285 pr . år
* alle familiemedlemmer i samme husstand

Støt klubbens annoncører
- de støtter os

Akva-dagene i CDO Taastrup
Fra fredag den 4. til søndag den 6. okto-
ber afholdt 4 foreninger under DAU 
Region Sjælland en serie akva-dage.
Dagene formede sig som en kombine-
ret forenings- og forhandler-»messe«.
De fire foreninger havde opstillet hver 
sin stand med info-materiale og mindst 
ét akvarium på standen, og én forhand-
ler havde en stand. Det var terrajova.eu 
der solgte belysningsarmaturer. Der var 
desværre sidste-øjebliks-afbud fra to 
forhandlere, Aqutantan og Bonnie Dy-
recenter i Værløse, som dog havde op-
stillet et flot akvarium med scalarer. I 
forb. med arrangementet var der 4 vel-
besøgte foredrag i et tilstødende lokale.
Holbæk Akvarie Klub, som var den ene 
medarrangør, havde tilbudt at »huse« 
infomateriale for Vestsjællands Akva-
rie- og Terrarie Klub, hvilket vi tog 
imod.
Det er planen at opstille samme for-
enings-stand på Køge Messen, der lø-
ber af stabelen 23. og 24. november i 
Køge Hallerne (se side 13).

Øverst: RAF’s stand
Herover: KA’s stand
Tv: KAK’s stand
Nederst: HAK’s stand

http://terrajova.eu/
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Killi-udstilling i Herlufmaglehallen
Samme weekend (lørdag og søndag 
den 5.-6. oktober) havde Skandinavisk 
Killi Selskab arrangeret den 38. Inter-
nationale Killiudstilling.

Der var et stort antal akvarier udstillet i 
et forholdsvis lille lokale i forbindelse 
med Herlufmaglehallen mellem Ring-
sted og Næstved.

Næstvedvej 14-16, 4230 Skælskør
Åbningstider: Alle dage 07-21

Der var et stort 
antal akvarier 

 med på udstillingen.

https://rema1000.dk/stores/888/
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Fiskene hedder Nanostomus espai - på 
dansk stribet blyantfisk.

Nanostomus espai lever i Guyana, mu-
ligvis også i Venezuela, sidstnævnte er 
ikke officielt bekræftet.
Det er en lille fisk. Størrelse 2,5-3,0 cm

I naturen
Indtil det modsatte er bevist må den an-
ses for at leve endemisk i Mazaruni flo-
den i Guyana.
Det endemiske er den ikke ene om at 
være. Mazaruni er hjemsted for mange 
endemiske arter.
Iflg. Hernan Lopez-Fernandez som er 
kurator ved Ontario Royal Museum, 
Canada, er mellem 67 og 95% af fiske-
arterne i den øvre del af Mazaruni flo-
den endemiske.
Biotopen i Mazarunis nedre del er små 
bifloder med sort vand, stille sumpe og 
små vandhuller i skoven.
Biotopen overskygges af trækroner der 
ikke slipper meget sollys ned til van-
dets overflade.
Bunden er dækket med nedfaldne blade 
og grene.

I akvariet
Akvariet indrettes som sydamerikansk 
regnskov med mørkt vand. Beplantnin-
gen skal være tæt og bundlaget skal 
være mørkt.
Der skal være mange skjulesteder. Fly-
deplanter hører til i overfladen.
En bevokset rod eller to hører også til i 
dette regnskovs akvarium. Det samme 
gør de visne blade på bunden. De hører 
til både som dekoration, men også fordi 
de vil give en mængde mikroorganis-
mer som dine Nanostomus espai vil få 
som en del af deres føde.
Den naturlige biotop er det stille vand, 
så gennemstrømningen skal være me-
get stille. Nanostomus espai kræver 
meget stabile vandforhold og må aldrig 
sættes i et ikke modnet akvarium.
Vandets værdier: Temperatur 22-28 0C 
PH 4,0-6,5 DH 18-90 ppm.

Foder
Nanostomus espai er en udpræget mi-
kropredator, altså en rovfisk der lever af 
helt små vanddyr og andet zooplank-
ton, blandt disse de små organismer fra 
bladbundlaget.

Nanostomus 
espai

Du skal fodre med småt tøtfoder, men 
også småt foder som cyclops og andet i 
denne størrelse.

Adfærd og selskab
Yderst fredelig, men ikke egnet til alt 
selskab.
Dens beskedne størrelse gør at den ikke 
må gå sammen med større fisk der let 
kunne betragte den som en haps i for-
bifrarten.
Det helt rigtige er et special akvarium, 
men den også holdes i selskab med an-
dre arter i samme størrelse og med sam-
me krav til vand og indretning.
Af temperament er Nanostomus espai 
sky, men sammen med små apisto-
gramma cichlider kan den lokkes frem i 
de mellemste vandlag. Den tager andre 
fisks æg eller unger.
Du skal købe mindst 10 stk. gerne flere.
Hannerne kan bide hinanden i finnerne, 
men jo flere du holder sammen jo min-
dre bliver deres kampe og jo mere kom-
mer fiskene frem. Nanostomus espai 
må aldrig holdes som enkelt par eller 
trio. Hvis de er for få, får du dem aldrig 
at se. 
I forhold til hunnen er hans frarveteg-
ninger mere intensive. Der er mere far-
ve i finnerne og kroppen er slankere 
end hunnens. Han er jo en flot fisk så 
det kan vel ikke undre at han gør ind-
tryk det modsatte køn.
I akvariet sker det ikke så ofte, i det 
mindste ikke med de ønskede følger.
Det vides ikke om der er dansk opdræt 
af Nanostomus espai, men i udlandet er 
det sket i sjældne tilfælde.

De kendte opdræt har ofte været »hov-
sa« opdræt, altså at der pludselig har 
smuttet nogle små unger rundt mellem 
bladene i akvariets fintløvede beplant-
ning og det er jo også interessant, men 
hvis du vil have et regulært kuld unger 
må det gøres målrettet. I det målrettede 
opdræt tager du et eller flere små akva-
rier og fylder dem med modnet vand og 
anbringer nogle bredbladede planter 
som Anubias, Microsorum eller Echi-
no dorus
Før fiskene flyttes over i disse lege 
akvarier fodrer du dem godt så de kom-
mer i god stand.
Når fiskene er kommet i rette legeform 
tager du en gruppe eller et enkelt par og 
flytter dem over i lege akvariet.
Gruppen skal bestå af et par hanner og 
adskillige hunner. Husk at jo flere fisk 
der er i gruppen jo større er risikoen for 
at de æder æggene. Nanostomus espai 
er udprægede æggerøvere.
Modsat så mange andre småfisk lægger 
Nanostomus espai sine æg i få samlede 
klynger som klæber sig på undersiden 
af planternes blade.
Noget andet som er karakteristisk for 
arten er at de danner par i forbindelse 
med legen. Parforholdet ophører efter 
endt leg, ja, sådan kan det jo gå blandt 
fisk, men før legen er begge parter 
yderst kræsne i valg af partner.
Alle fisk fjernes omgående efter legen. 
Nu skal æggene klække i fred.
Ungerne bliver synlige efter 24-36 ti-
mer og 5. eller 6. dagen er de fritsvøm-
mende og nu fodres de med småt foder
i deres egen størrelse .

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Denne lille afrikanske cichlide er kun 8 
cm. Popnavnet er egyptisk mundruger 
og det navn bruges her i artiklen.
Udbredelsen er fra Egypten i nord til 
Tanzania i syd.

En historisk akvariefisk
I akvariet er den heller ikke en nyhed.
Dansk første gangs opdræt blev regi-
streret i 1918 og siden er utallige små 
egyptere blevet til i danske akvarier.

I naturen
Biotopen er varieret. Den kan være alt 
fra strømme til vandhuller eller mindre 
bifloder.
Vandet er som ofte stille flydende eller 
måske helt stillestående. Bevoksningen 
er et af den lille mundrugers tilholds-
steder.

Den står mellem planternes stængler el-
ler under flydeplanter hvis sådanne fin-
des på stedet.

I akvariet
Størrelse 71 liter rækker til et enkelt 
par.
Hvis du vil holde flere, skal pladsen 
være tilsvarende større. Akvariet skal 
have masser af skjulesteder.
De kan være urtepotter, rødder eller 
grene. Planter er værdsatte som skjule-
steder.
Bundlaget skal være sand eller fint grus 
så hannen kan grave i det hvilket han 
gør i forbindelse med leg.

Vandet 
Temperatur 20-26 0C pH 6,5-7,2. DH 
5-15.

Foder
Altædende, men sørg for et varie-
ret foder baseret på et godt cichli-
de foder suppleret med animalsk 
foder.

Adfærd og selskab
Kan være aggressiv især i små 
akvarier.
Hvis du vil holde den sammen 
med andre dværgcichlider, små 
maller eller smerlinger skal du 
vælge et stort akvarium. I et min-
dre akvarium skal du vælge afrikanske 
tetra og fisk som især lever i overfla-
den. Øksefisk er et godt eksempel.
Hannerne kan være meget aggressive 
indbyrdes og må kun holdes sammen 
hvis akvariet er rummeligt og der er 
mange hunner til hver han.

Han eller hun?
Hannen er lidt større end hunnen og er, 
især i legetiden, mere farverig.

Leg og opdræt
Ikke svært. Maternel (hunlig) mundru-
ger.
Legeakvariet indrettes som allerede be-
skrevet.. Meget tolerant overfor van-
dets værdier.
Du sætter én han sammen med 3-4 hun-
ner. Alternativt kan du købe en flok på 
6-8 ungfisk og bare lade dem selv dan-
ne par. Hvis fiskene fodres godt med 
levende og frosset foder vil legen kom-
me ret hurtigt.
En han i legeform vil grave en grube i 
bundlaget. Her vil han vise sig i strålen-

de farver for hunnen. Hvis hun ikke vil 
som han, kan han blive ret aggressiv 
mod hende, så giv ham et harem og giv 
akvariet skjulesteder.
Hvis hunnen vil lege, følger hun ham til 
hans legegrube hvor legen finder sted. 
Hannen vil berøre hendes gat og nu 
lægger hun sine æg, som hun straks 
samler op, hvorpå han befrugter dem i 
hendes mund. Hannen har ægpletter og 
en teori siger at hun nipper ham i gat-
finnen i den tro at pletterne er æg. Le-
gen fortsætter til hun har lagt alle æg og 
samlet dem op.
Et kuld kan være på 5-100 æg.
Hun går med æggene i ca. 10 dage før 
hun slipper ungerne fri. Når ungerne er 
frit svømmende fodres de med artemia, 
mikroorm og fint tørfoder.

I handlen
Tilbydes af en akvarieforretning til kr. 
99,- pr. stk. Desuden af private.

En tidligere artikel om Pseudocrenila-
brus multicolor blev bragt i Pragtsmer-
lingen nr. 2/2005.

Denne artikel er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende

Den lille egyptiske mundruger
Pseudocrenilabrus multicolor

https://vatk.dk/images/klubblad/pdf/0502.pdf
https://vatk.dk/images/klubblad/pdf/0502.pdf
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Så er der ikke længe til Køge akvarie-
messe - det foregår nemlig d. 23/11 kl. 
10-17 og d. 24/11 kl. 10-15 i Køge hal-
lerne, Ved stadion 1, 4600 Køge.
Messen kommer til at indeholde udstil-
lere fra både Danmark samt Tyskland 
og vil byde på både salgs- og udstil-
lingsstande. Så hvad enten du er ude 
efter et godt tilbud, lidt inspiration til 
akvariet derhjemme, eller bare lidt tips 
og tricks, så kom til Køge og få en god 
weekend i akvariehobbyens tegn.
Der er stadig plads på messen såfremt 

du/I ønsker en salgs- eller infostand, så 
skriv en mail til info@akvariemesse.dk 
eller ring til Lau på 28152456 med info 
om hvor meget plads du/I ønsker.

Mvh. 
Messearrangør Lau Christophersen.

Du kan følge med på internet og Face-
book på følgende adresser:
https://www.akvariemesse.dk/ og
https://www.facebook.com/Akvarie-
messedk-1097509823753128/

Det næste nummer 
af DAU’s nyheds-
brev ligger i hoved-
træk allerede klar. 
Der mangler selv-
følgelig lige at blive 
tilføjet de aktuelle 
arrangementer. 
For at gøre nyheds-

brevet mere interessant for akvarister 
som ikke deltager i konkurrencer og 
lignende, vil der fremover være et antal 
artikler med, og vi bruger igen det gam-
le navn for det blad, som DAU udgav i 
perioden 1947 til 1970.
Vi skal ikke til at lave et stort trykt blad 
som dengang, men målet er at udsende 
et blad i pdf format med indholdet fra 
nyhedsbrevet, krydret med artikler og 
foreningsmeddelser.
Tænk på Dansk Akvarie Blad som en 
reklamesøjle for jeres forening. Det 
skulle gerne komme ud til akvarister, 
som ikke er tilknyttet en forening, og 
bruger foreningerne det til at fortælle 
om egne arrangementer, er der måske 
en chance for at tiltrække nye medlem-
mer til foreningerne. 
Vi bruger den samme mailliste til ud-
sendelse, som vi har gjort med nyheds-
brevet, og om bestyrelserne i de enkelte 
foreninger vil videresende det til med-
lemmerne, som for eksempel Køben-
havns Akvarieforening gør, er selvføl-
gelig op til foreningerne, alle kan 
tilmelde sig gratis. Ved at lave det på 
denne måde, er der ingen omkostninger 
til trykning og forsendelse.

Opbygningen af bladet vil være logisk. 
Det starter med et par artikler samt an-
noncer fra sponsorer og arrangementer, 
efterfulgt at nyhedsstof fra DAU, som 
vi kender det fra nyhedsbrevet. Til sidst 
vil der være plads til mødemeddelser 
for alle Dansk Akvarie Union’s med-
lemsforeninger. Modtager vi ikke noget 
fra foreningerne, så vil foreningen kun 
blive nævnt med logo og link i form af 
internetadresse. Disse foreningssider er 
der tyvstartet på allerede i nyhedsbre-
vet udsendt den 1.-10. 2019. Jeg har 
været ude og snuppet oplysninger fra 
jeres internetsiders kalendere, men det 
er kun denne gang jeg laver dette opsø-
gende arbejde. Fremover bringes det vi 
modtager på e-mail.
Vi håber I vil tage godt imod dette nye 
tiltag, og at det måske kan være med til, 
at skabe mere interesse for jeres for-
ening, og måske hjælpe medlemstallet 
lidt i den rigtige retning.
Materiale til næste nummer, skal være 
DAU i hænde senest 15. december 
2019.

Dansk Akvarie Blad nr. 1-2020 forven-
tes udsendt 1. januar 2020.

Således skriver DAU’s formand, Tonny 
Brandt Andersen i DAU’s Nyhedsbrev  
udsendt 24. september 2019.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet 
skal du tilmelde dig til nedenstående 
mailadresse.
E-mail: sekr@danskakvarieunion.dk

Nyt akvarieblad
DAU’s Nyhedsbrev udkommer som elektronisk akvarieblad

http://akvariemesse.dk/
Du kan følge med på Facebook og internet på følgende adresser:https://www.akvariemesse.dk/ oghttps://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/
Du kan følge med på Facebook og internet på følgende adresser:https://www.akvariemesse.dk/ oghttps://www.facebook.com/Akvariemessedk-1097509823753128/
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix .dk

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66
Mail: hyttefad@godmail .dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix .dk 

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen .dk

Suppleanter: 
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo .dk 
Kim Arleth Tlf. 20 48 90 39 kim-arleth@hotmail .com

Klubbens postadresse er formandens
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone .

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Fersk- og saltvandsfisk/-dyr:
Frank Johansen 
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix .dk

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail .com

Tilmelding til aktiviteter – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix .dk

Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve 
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen .dk

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66 - Mail: hyttefad@godmail .dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail .com  
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Efter 31 år i branchen kunne Hans 
Prammann, Prammanns Bonnie Dyre-
center, Kalundborgvej 83, 4200 Slagel-
se holde afskedsreception den 29. sep-
tember.
Hans havde valgt at afvikle forretnin-
gen den 30. september for at gå på pen-
sion.
Det blev bl. a. markeret med en recepti-
on i forretningslokalerne.

Lidt historie
Hans og Maria Prammann fik deres før-
ste stueakvarium i 1983. Hvilket hur-
tigt udviklede sig, og inden længe var 
noget af kælderen også taget i brug til 
akvarier. Hvert år blev der udvidet med 
flere akvarier - til slut var der over 
10.000 liter vand, hvor der blev op-
drættet både levendefødende arter og 
mere specielle ting som diskosfisk.
Butikkens historie strækker sig tilbage 
fra uge 44 i 1988, hvor Hans startede en 
kælderforretning i hjemmet på Parkvej 
12 i Slagelse.
De kaldte forretningen for Akvarie- 
Discount og de havde åbent fredag og 
lørdag.
Da pladsen til sidst blev for trang, flyt-
tede forretningen til lokaler i en nedlagt 
købmandsbutik på Ingemannsvej 16. 
Her blev der solgt akvariefisk, planter 
og udstyr.
Butikken blev hele tiden udvidet med 
flere akvarier og til sidst blev kælderen 
her også taget i brug til opdræt.
I april 1997 flyttede butikken til Ka-
lundborgvej 83 i Slagelse, hvor de køb-
te et nedlagte autoværksted.

Butikken udvidede sin i forvejen store 
akvariefiskeafdeling og fik også fugle, 
gnavere, krybdyr, og i 2006 udvidedes 
med en egentlig havedamsafdeling på 
200 kvm. - I alt blev det til et forret-
ningsareal på 700 kvm.
Forretningen var i mange år en del af 
Bonnie-kæden.
Hans var, sammen med bekendte, med 
til at stifte Vestsjællands Diskosklub. 
Klubben blev senere til det vi i dag 
kender som Vestsjællands Akvarie- og 
Terrarie Klub. - Hans Prammann blev 
klubbens første formand, og han er sta-
dig medlem af klubben, og har støttet 
udgivelsen af Pragtsmerlingen gennem 
alle årene med en annonce for Pram-
manns Bonnie Dyrecenter.

Afskedsreception hos Prammann
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ÅBNINGSTILBUD

 
v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr


