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Forord

Hvad er det ved et akvarium, der i
den grad fængsler mennesket, at der
knapt findes et eneste hjem i dette
land, hvor der ikke på et eller andet
tidspunkt har stået eller står et akva-
rium? I modsætning til andre kæle-
dyr som marsvin, mus, hunde, katte
m.m. er det jo ikke selve det at have
et ”kæledyr”, der fascinerer. Det er
nærmest, at have et lille stykke natur
midt i stuen, hvor livet går sin gang,

planterne vokser eller går ud, fi-
skene og akvariets øvrige ind-
vånere lever, får måske unger og
dør også hen ad vejen, altså akku-
rat som det sker ude i den store na-
tur. 
Nu er det selvfølgelig umuligt at
bygge et rigtigt stykke natur op i
selv et stort akvarium, men med
lidt fantasi, og såmænd ofte med
hårdt arbejde kan det godt lade sig
gøre at lave en fin lille kulisse til de
fisk, man har bestemt sig for, og
selv om fiskene nok ikke ser skøn-
heden og meningen i denne ku-
lisse, så er det dog en tilfredsstil-



lelse for akvaristen, at hans/hen-
des fisk går i et passende og hen-
sigtsmæssigt indrettet akvarium.
Denne bog er bygget op med en ty-
delig emnedeling, så man kan gå
ind i de forskellige kapitler for at
finde den viden, man måske mang-
ler. Vi har lavet bogen, så den både
skulle kunne anvendes af begyn-
deren og den mere erfarne akvarist
og udover de ”almindelige” fi-
skearter, som man næsten altid kan
få i akvariebutikken, har vi medta-
get en hel del nye og spændende
arter, der aldrig tidligere har været
beskrevet i dansk akvarielitteratur. 

Vi har i denne bog gerne ville for-
tælle noget om de mange mulighe-
der, der er i akvariehobbyen.
Mange mennesker kan efter-
hånden ikke nøjes med det store
flotte selskabsakvarium i stuen,
men må også have plads til de
mere specielle fisk og derfor udvi-
der ”akvarieparken” med efter-
hånden flere og flere akvarier i et
kammer eller en kælder.

F. Ingemann Hansen og Benny B. Larsen
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Akvariet
Gamle dages stelakvarier med
ramme af jern eller rustfrit stål og
kittede ruder er heldigvis en saga
blot. Ældre akvarister husker sta-
dig denne type akvarier, hvor kit-
tet af uforklarlige grunde slap og

vandet stille og roligt begyndte at
pible frem over bundrammen eller
i et af hjørnerne.
Opfindelsen af silikonelimen ænd-
rede radikalt fremstillingen af
akvarier og gav uanede mulighe-
der for fremstillingen af både store
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Akvarier kan fås i
mange former og
størrelser. Dette trekan-
tede akvarium er bereg-
net til opstilling i et
hjørne og den indsatte
akvarie baggrund giver
en god afslutning, så
man ikke ser tapetet på
væggen bagved.

Akvariet og teknikken



og små akvarier. Hvor det tidli-
gere var rammen, der holdt sam-
men på akvariets glasplader,
kunne man nu bygge akvarier helt
uden rammer, hvor det var siliko-
nelimen, der holdt glassene sam-
men. Silikonelimens store ved-
hæftningsevne til glas og dens fan-
tastiske styrke og elasticitet gør
den velegnet til akvariebygning og
kort tid efter dens fremkomst kom
der da også rigtig gang i akvarie-
bygningen både professionelt og
privat. 
Mange akvarister har gennem de
sidste 20-25 år selv bygget et akva-
rium af 5 glasplader og nogle tu-
ber silikonelim. Efterhånden er
prisen på glas dog blevet så høj,
mens prisen på små fabriksfrem-
stillede glasakvarier er så lav, at
det kun er, hvis man ønsker et
akvarium med helt specielle mål,
at det kan betale sig.
De fleste akvarier over 50 – 63 liter
blev og bliver dog stadig fremstil-
let med rammer, men nu af eloxe-
ret aluminiumprofiler, der ikke
holder sammen på noget, men be-
skytter glassenes kanter og hjørner
mod stød og samtidig udgør en
pæn ramme omkring akvariets
frontrude. 
Eloxeringen af alu-profilerne gør
dem mere modstandsdygtige mod
ætsning fra f.eks. saltvand samti-
dig med, at den giver dem en
pænere overflade. 
Om man skal købe et akvarium el-
ler om man selv skal bygge det er
helt et spørgsmål om tempera-
ment, men som førstegangs akva-
rist vil de fleste nok vælge at købe
et, - og man har da også alle mu-
ligheder for både at finde frem til

akvariet i den rigtige størrelse og
til den rigtige pris, og måske
endda finde et passende brugt til
en rimelig pris ved at undersøge
markedet hos de forskellige dyre-
handlere i byen. 
Akvariefabrikanternes standard-
mål for de mest almindelige akva-
riestørrelser kan ses herunder,
men desværre må man nok er-
kende, at det absolut ikke er de
ideelle mål for et akvarium, idet
fabrikanterne både af hensyn til
dekorationsmulighederne og for
at få så stor en vandoverflade som
muligt nok burde have lagt mere
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Nanoakvariet er en
mini undervands-
verden, hvor man med
ganske få dekorationer
og enkelte planter kan
skabe et godt miljø for
de mindste akvarie-
fisk, ferskvandsrejer
o.l. Nanoakvariet er
komplet med varme,
filter og lys.




