
1 
 

DANSK AKVARIE UNION  -   NYHEDSBREV NR. 5-2018  -  29. oktober 2018 
 

 

 

 
 

 

 
DAU’s årskrus. 

På Alsund Akvarieforenings Akvariedag vil DAU’s årskrus blive solgt for 50,- kr. 
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Ole Jørgensen 25.3.1939 – 11.10.2018 

Vores allesammens ”Malle” Ole sov stille ind torsdag den 11.oktober 2018. Vores hobby har mistet 
en af sine mest markante akvarister.  
Ole blev medlem af Københavns Akvarieforening, på et tidspunkt hvor kælenavne var almindelige, 
og på grund af Ole’s store interesse for mallerne, blev han kendt som ”Malle” Ole. Københavns 
Akvarieforening gjorde senere Ole til æresmedlem, og fra Dansk Akvarie Union modtog han i 1990 
den Røde Nål som er den højeste af de nordiske fortjeneste mærker. 
Ole har tidligere været dyrepasser i Zoologisk have, men akvarister kender nok mest Ole for hans 
mange spændende foredrag og hans arbejde i fru Petersen’s Akvarium København på H. C. 
Ørstedsvej og senere i Planteimporten. I Dansk Akvarie Union var Ole aktiv som sekretær i det 
daværende kreds 1 gennem flere år, og efter at have gennemgået DAU’s dommeruddannelse, 
deltog han som dommer ved mange hjemmekonkurrencer og udstillinger på Sjælland.  
De heldige har oplevet Ole’s akvarier på Københavns Universitet, hvor han i en årrække var dyre-
passer. Ole havde på det tidspunkt en stor interesse for Killifisk, og selvfølgelig var der nogle af de 
mere specielle killifisk iblandt. Jeg husker specielt akvarier med saltaflejringer på kanten, hvor Ole 
holdt nogle af de sjældne nordamerikanske killifisk af slægten Cyprinodon. 
De sidste år boede Ole på Plejecenter Hørgården, hvor mængden af akvarier var reduceret til et 
akvarium, nemlig hans første, som han stadig havde.  
Vi er mange der vil savne ”Malle” Ole og hans specielle lune humor, men vi kan samtidig tænke 
tilbage på talrige sjove oplevelser og masser af lærerige timer i hans selskab. 
 
Æret være Ole Jørgensens minde. 
 
Tonny Brandt Andersen 
Dansk Akvarie Union 
 

    
  Ole på Akvariebladets udstillingsstand i Grøndal Centret 1981 og på SKS’s udstilling i 2005. 

 
Jeg havde for nogle år siden fornøjelsen af, at tilbringe en eftermiddag sammen med Ole, hvor han 
fortalte om sine 50 år som akvarist. Det blev til artiklen ”Ole’s første skoledag” som kan læses her: 
http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/default.asp?id=124  

 

http://www.kobenhavnsakvarieforening.dk/default.asp?id=124
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Skive Akvarie- og Terrariemesse 2018. 

Skive Akvarie- og Terrariemesse foregår i Rønbjerghallen, 

Kisumvej 30, 7800 Skive.  

Der er åben lørdag 10.00 – 16.00 og søndag 10.00 – 15.00. 

Der er café hvor man kan købe et let måltid, kaffe og kage. Se 

mere på skiveakvarieforening.dk 

 

 

 

DM for foreningsakvarier på Vejle Akvariemesse 2019. 

DAU afholder DM i klasse 2 prydakvarier på den kommende Vejle Akvariemesse. 

Tilmelding kan ske til formand@danskakvarieunion.dk  

Bedømmelsesregler for klasse 2 kan hentes her: 

https://www.akvariedommer.dk/images/stories/Bedommelsesregler_pdf/KLASSE02.pdf 

 

Kontingent for 2019.  

Kontingent indbetaling foregår til Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:   

Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432  Kontingent for 2019 er:  

Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2018, dog max 1000 kr.                                                                  

Associerede foreninger: 150 kr.  

  

Generalforsamling.  

Dansk Akvarie Union indkalder til generalforsamling søndag den 24. februar 2019 kl. 13.00 i 

Hældagerhallen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø. Dagsorden i.h.t. vedtægterne. 

 

DAU’s kalender. 

Akvariedag i Alsund Akvarieforening den 3. nov. 2018. Bakkensbro 6, Avnbøl, 6400 Sønderborg.  

Vejle Akvarieforening inviterer til foredrag Opdræt af Corydoras, Aspidoras og Scleromystax ved 

Benny Hubel Hansen den 6. november 2018 i Vejle (gratis adgang).  

Skive Akvarie- og Terrariemesse den 10. og 11. november 2018 i Rønbjerghallen, Skive. 

Stumpemarked i Vejle er AFLYST. 

Vejle Akvariemesse den 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle. 

DAU generalforsamling 24. februar 2019 kl. 13.00 i Hældagerhallen, Vejle. 

DM for klubakvarier 2019 i weekenden den 23.-24. februar 2019 i Hældagerhallen, Vejle. 

Viborg Akvarieforenings Jubilæum den 14. september 2019. 

Foredrag om L-maller og grenmaller i Vejle med Norman Behr og Daniel Konn-Vetterlein. 

 

 

mailto:formand@danskakvarieunion.dk
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