Januari 2020

Nr 1

Årgång 45

Vi kör en tipstolva under varje månadsmöte = 10/år. De åtta
bästa resultaten räknas. Du får 10 poäng för närvaron =
inlämnat tävlingslapp och 1 poäng för varje rätt svar. Du får
alltså mellan 10 och 22 poäng varje gång du deltar i mötet.
Vinnaren i en tävlingsomgång gör nästa månads frågor, dock
bara en gång/år. Några tipstolvor bör göras av juniorer.
Du måste ha deltagit minst sex gånger för att kunna bli
totalsegrare till årsslutet.
Vi delar ut ett pris i senior- och ett i juniorklassen. Dessutom
lottas det ut ett pris bland alla som deltagit minst åtta gånger.
LYCKA TILL 2020
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Onsdagen den 8 januari kl 19.00
I TORVALLA SIMHALL

Program
19.00 FÖRENINGSSNACK

lite om vad som har hänt
och vad som ska hända.

FIKA MED FISKO

för att vinna

MÅNADENS FISK.
PROGRAMMET

utgörs av en film om

MALFÅNGST I AMAZONAS

samt Johans film? om

CORYDORAS LEK

sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN

som

ERLAND W.

totat ihop och följs av en

AUKTION

om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

TA MED EN AKVARIST TILL MÖTET!
GOTT NYTT ÅR
OCH GOD FORT-

VÄLKOMMEN
SÄTTNING
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Hej ungdomar
Julafton i morgon, och snön lyser med sin frånvaro lyckligtvis. Det finns
visst några som tycker att snö är ett måste, er blir det väldigt svårt för mig att
hjälpa även om jag kommer att försöka.
Sju plusgrader för stunden ute, jag tar och svänger ut till båten en stund.
Finns ju alltid nåt att hitta på att göra där.
Vi, jag Ove och Emil har lyckats få vår klubblokal tömd på ett par månader,
det blev många vändor till återvinningscentralen. Akvarier har gått åt lite
olika håll och det mesta kunde Haninge Zoo ha nytta av.
Några få små killiburkar tog jag hand om som ska bli till lekburkar åt mina
dvärgkulfiskar. Hittade en plats för dom i badrummet.
Kan ju även kläcka artemia där utan att luftpumpen stör.
Rapport om det senare när jag har simmande resultat av småkulorna.
Jag hittade även ett rostfritt kar på 200 l som fick följa med hem. Planering
pågår vad som ska göras med det karet, det blir absolut någon form av
aquaponi men detaljer hur är långt ifrån klart.
Fisk i, ingen tvekan, det blir glasmalar även om min boss skulle föredra
något färggrannare arter.
Får väl stoppa i lite rödare växter och kanske tomater ovanpå aquaponilösningen.
Nu syns vi inte förrän nästa odlingsår,
Vi syns i Torvalla som vanligt och andra onsdagen i januari är redan 8/i
första.
Gott Nytt år allihopa.
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December 2019
Av Patrik Hammarlund
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Lördagen den 8

februari kl 11.00-ca13.30
i Söderbymalmsskolan
Eskilsvägen 8
Servering

www.haningeakvarieforening.se

SENIORER

Erland Wadsten
Kent Andreasson
Bernd Dinse

JUNIORER

10 p
9p
9p

Melvin Zetterlund

8p

Tyrone Lundström
Janne Söderberg

9p
9p

Emil Maier

8p

Lösning från sidan 5:

Renée Otarola
Diana Ekman
Lotta Nyberg
Xerces Persson
Richard Baumann

7p
5p
5p
5p
4p

2,1,X 2,2,1, X,2,1, 1,X,X

Lövåsvägen 40 Bromma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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I och med att HAF har gjort sig av med klubblokalen fanns det inte längre utrymme
för biblioteket. Jag har därför tagit hand om de värdefullaste delarna som kommer ingå
i ett av Naturhistoriska riksmuseets bibliotek. D et är inte öppet för allmänheten, men
andra bibliotek kan låna interurbant från Riksmuseet så tillgängligheten har blivit (lite)
bättre sett till hela landet. B land de böcker som jag fick av Bernd idag och som jag
började bläddra i var några inbundna årgångar av den danska tidskriften ”Stuekultur”.
Just den här volymen omfattar 1913-1926. Eftersom jag inte tidigare läst någon nordisk
akvarietidskrift från före första världskriget (1914-1918) var jag nyfiken på vilka
fiskarter som fanns tillgängliga då. M ycket lägligt råkade det ingå ett referat av ett
föredrag som redaktören för tidskriften, C. Lund, hade hållit på Stuekulturs akvariemöte
den 24 september 1913 (en månad senare firade ”Selskabet for Stuekutur” 10-årsjubileum!). Rubriken på föredraget var ”Cichliderne (kort Udtog)” och hade samlat 250
deltagare (en månad före den stora festligheten!). Jag gissar att åtminstone 230 av dessa
var herrar i övre medelåldern med stärkkrage, mörk kostym och välvårdat skägg.
De flesta av cichliderna brukade hållas vid 12-16 graders temperatur. Det här är alltså
arter från Argentina och Uruguay, men det talas också om nyare arter som behöver 16
och ända upp till 22 grader för att färga ut och eventuellt leka. Det fanns alltså
subtropiska arter redan före första världskriget tillgängliga för åtminstone skånska
akvarister som tog båten till Köpenhamn - om dom hade kontakter och var stadda vid
kassa. Men de var inte bara dyra, de var svåra att få att överleva i små kalla akvarier.
Han diskuterar oljebrännare som kunde användas (med avsevärd brandrisk) för att hålla
de arter som krävde högre värme. Belysningen var oftast dagsljus. Volymen var oftast
20-40 liter på akvarierna. Ett riktigt stort akvarium rymde 150 liter. Han nämner att
Scalare kostat 500 danska kronor men gick nu att köpa i Tyskland för 40-60 Riksmark.
(Det blir aldrig rättvist att omvandla peningvärde men följer man priset för varor och
tjänster enligt konsumentprisindex så motsvarar 500 Svenska kronor 1913 ca 25 000
SEK idag! – men skillnaden mellan rika och fattiga var större då.)
Alla cichlider räknades som bitska rovfiskar, och det är yngelvården som ändå gjorde
dem intressanta att ha som akvariefiskar. Fortfarande på 20-talet var det mycket
inhemska arter man höll. De arter som nämns i texten är chanchitoen, den blaa Acara
(A. coerulea punctata), den brune eller toplettede Acara (Acara bimaculata),
Geophagus-arter, Heros spurius, Mesonauta insignis, den sorte chanchito (Cichlasoma
nigrofasciatum), dvaergcichliderne (Heterogramma), Pterophyllum scalare,
Hemichromis bimaculatus, Etroplus maculatus, den aegyptiske mundruger (Parati-
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lapia multicolor). Detta var alltså de cichlider som, enligt föredragshållaren, dittills
hållits i akvarium vid något tillfälle – oklart om detta var i Tyskland eller Danmark. Blå
acara, brun acara och chanchito samt några icke-cichlider visades upp vid mötet.
Dessutom fanns Cichlasoma och Hemichromis årligen till salu för ca 50 Pfennig/stycket
– alltså från Tyskland. Uppenbarligen kom fiskar med båt, förutom från La Plata, även
från Amasonas (troligen från Belém), kanske från Trinidad, Guatemala?, någonstans i
Västafrika (kanske Ghana eller Gambia), Cairo samt från Sri Lanka.
Vilka fiskar talar man då om? Någon kanske vill skaffa ett 1910-talsakvarium?
Chanchiton är någon Australoheros-art. Det kan vara A. facetus, men det är inte säkert.
Det måste ha varit den första cichlid som nådde Sverige och Danmark levande. ”Den
blaa Acara”, blå cichlid på svenska kan ha varit Andinoacara pulcher. ”Toplettede
Acara”, tvåpunktcichlid, är troligen Cichlasoma dimerus. ”Geophagus-arter” hade inte
etablerade sig i Danmark 1913 på grund av ”bitskhet” (=aggresivitet) och storlek.
Troligen är det någon art kring ’Geophagus’ brasiliensis men det går inte att utsluta att
det är någon Gymnogeophagus-art. Heros spurius, en hantelcichlid, är troligen Heros
efasciatus. Mesonauta insignis, en flaggcichlid, är troligen den Mesonauta-art som
finns i Amazonas-flodens mynning. Vad den heter är inte riktigt klart. Den ”sorte
chanchito”, är oklar, men kan givetvis vara Amatitlania nigrofasciatum. (Evert Taube,
som var sjöman, sjunger ju att han har en ranch i Guatemala!). Dvärgcicliderna är
troligen Apistogramma borellii eller A. commbrae, möjligen förekom även A.
trifasciata. Pterophyllum scalare heter likadant idag. Dom samlades vid den här tiden
sannolikt nära typlokalen. Hemichromis bimaculatus är svår därför att släktets
systematik och nomenklatur är förvirrad, men troligen är det H. bimaculatus eller H.
guttatus, men H. letourneuxi från Nordafrika och Nilen är också en god kandidat. Den
sistnämnda borde a klarat de låga temperaturerna bäst. Etroplus maculatus är säkert
korrekt namn, den går inte att förväxla, och relativt sin storlek kan den vara oväntat
aggressiv. Den ”aegyptiske mundruger”, slutligen, heter Psudocrenilabrus multicolor
idag, troligen var det den population som lever längst ner (eller norr) i Nilen.
Gott nytt år önskar
Erik Åhlander
vertebrate zoology and museum history
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SENIORER
Tyrone Lundström
Janne Söderberg
Erland Wadsten
Kent Andreasson
Johan Sandstedt
Bernd Dinse
Patrik Hammarlund
Owe Salomonsson
Emil Maier
Xerces Persson
Owe Olsson
Lotta Nyberg
Tony Jansson
Renèe Otarola
Diana Ekman
Simon Stålgärde
Siv Bergström
Lasse Lindblom
Rose-Marie Andersson
Gunnar Bergström
Sven Rex
Hans Severinson
Leo Bergström
Olle Dewe
Daniel Brodin
Ola Åhlander

JUNIORER
Melvin Zetterlund

166 p
163 p
161 p
160 p
159 p
157 p
154 p
153 p
143 p
140 p
116 p
112 p
111 p
108 p
98 p
93 p
74 p
73 p
70 p
68 p
66 p
49 p
48 p
34 p
33 p
33 p

Richard Baumann
Classe Nilsson
Gunilla Jansson
Anette Dahl
Arne Innerström
Linda Nyberg
Agneta Severinson
Jan Lundgren

34 p

30 p
27 p
23 p
19 p
18 p
17 p
15 p
12 p

DIN ZOOHANDLARE I HANDENS CENTRUM
Fiskar, Smådjur, Tillbehör
Mån-fre 10.00-19.00
Lördag 10.00-18.00
Söndag 11.00-17.00
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Istället för

December 2019
av Erland Wadsten

En sann berättelse om svensk byråkrati
Det var en gång en pojke som hette Erland. Erland hade fått en trasig tjuga i sin
hand. Inte en hötjuga, utan en sedel, en sån där med Astrid Lindgren på. Den fixar vi
lätt med lite tejp, tänkte Erland. Men tji fick han. Affärens sedelmottagare spottade ut
tjugan. - Du kan inte betala med den, sa kassörskan. Prova att växla in den i en bank.
Erland traskade vidare till ett av de få bankkontor i staden som fortfarande hanterar
reda pengar. Ingen lycka där heller.Gå till Riksbanken, sa kassörskan. Dom löser in
trasiga sedlar.
Erland styrde kosan mot det stora palatset i svart granit på Brunkebergstorg, där
landets riksbank håller till. Han tog i dörren, men hejdades av en väktare. - Vad vill du,
då, frågade väktaren. Jag vill bara lösa in en trasig tjuga, svarade Erland. Det kan du
inte göra här, svarade väktaren. Men du kan få en blankett att skicka in tillsammans
med sedeln. Erland blev insläppt, och möttes av ytterligare två väktare, denna gång
bakom en tjock glasruta. Han fick känslan av att vara vid Fort Knox. Kanske är
Riksbanken nästan som Fort Knox i miniatyr, tänkte han. - Vad vill du, då? frågade
den ene väktaren med myndig röst. - Växla in en trasig tjuga, svarade Erland.
Väktaren tog fram en blankett ur en låda och stack ut den genom en springa i den
tjocka glasrutan. - Fyll i den här blanketten och skicka in den tillsammans med sedeln,
sade väktaren. Erland tänkte en stund. Sedan läste han på blanketten: ”Ansökan om
inlösen av skadade eller missfärgade sedlar”. Alltså ingen garanti att man får tillbaka
pengarna. Plus nio kronor i porto, där rök hälften, tänkte Erland. Är det värt det för elva
kronor. Jodå, det är det. Det kostar Riksbanken betydligt mer att hantera ärendet, och
något straff ska dom väl ha för att dom inte vill hantera de sedlar som de själva ger
ut
Hur slutade då sagan? Jo, efter fyra veckor fick Erland ett meddelande från Det Stora
Palatset i staden, där det stod att man hade tagit emot hans ansökan. Och efter
ytterligare en vecka hade han fått sina tjugo kronor. Statens vägar är märkligt
krångliga ibland.
Tänkte Erland.
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Från styrelsen

Så! Föreningslokalen är historisk!
Men vi saknar våra TISDAGSTRÄFFAR i lokalen.
Då tänkte vi (Emil) att onsdagar

I TORVALLA SIMHALLs CAFETERIA
Skulle vara en lösning på försök:

Varje helg- och månadsmötesfri onsdag
kl 18.30-19.30
Ses vi för lite prat (och en kopp kaffe/te)
om inte bara akvarier och fiskar
utan vad som helst.

Välkommen

till

onsdag den 12 februari 2020
19.00 i Torvalla simhall
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ONSDAG

8 JAN

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 JAN

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

28 JAN

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2 - 2020

LÖRDAG

8 FEB

HAF´s LOPPIS I
SÖDERBYMALMSSOLAN

ONSDAG

12 FEB

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

12 FEB

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

25 FEB

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 3 - 2020

VÄL

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

BERTIL
KLEINE
den 3 januari
JAN LUNDGREN
den 7 januari
ANNELI
ADONIS
den 8 januari
NOEL
VEUM-SANDSTEDT
den 19 januari
ANNIKA
RAHM
den 26 januari
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