70 saker som du inte visste om Mads Elley!
Mads och Bosse träffades för första
gången 2015. Båda var i Italien och
letade C-arter, Mads och Tina hade
redan hittat Vinous-throated Parrotbill, vilket Bosse lyckades med först
med åtet efter. Vänskapen har sedan dess bestått och nu är Mads
en av Fågelguidning AB reseledare. Sedan tidigare har han (ihop
med Tina) genomfört resor till Indien och Senegal och under 2022 kommer Mads
att leda en resa till Kuba.
Redan nu planeras resor till Taiwan och Senegal under 2023 med Mads som
guide.

Fågelguidning nådde Mads i sitt hem och undrade om vi kunde ställe 70 frågor till
honom för att ni som resenärer ska få känna honom lite bättre. Med både allvar
och glimten i ögat svarade han som följer på frågorna.

1. Var befinner du dig just nu?
Hjemme i Næstved.
2. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
Jobbede.
3. Är du punktlig?
Altid! (Om det er vigtigt☺).
4. Har du kommit försent till något riktigt viktigt någon gång?
Ja. Vores andet barns fødsel.
5. Ditt fullständiga namn?
Mads Peder Elley.

6. Hur gammal var du när du började med fågelskådning?
10 år.
7. Hur gick det till när du bestämde dig för att börja skåda fåglar?
Min papas bøger på boghylden.
8. Vilka var dina fem första kryss?
Givetvis Gråsparv, Koltrast, Talgoxe, Skrattmås - og grillkylling.
9. Vad i det danska samhället är bäst?
Den sociale tryghed.
10. Nämn en fågel som du skulle vilja se?
Kakapo (ikke muligt), Kagu (one day …).
11. Äger du en cykel, vilket fabrikat?
Ja, SCO.
12. Nämn ett ord som betyder mycket för dig?
Tillid.
13. Vilket är ditt favorituttryck?
Intelligent people discuss ideas, average people discuss events, stupid people discuss people.
14. Hur gammal var du när du tog körkort?
19.
15. Hur långt har du gått/sprungit som längst?
Ved ikke, måske 30 km i fjeldene ved Ammarnäs? Eller i Pyrenæerne?
16. Är du en bra på att ta ett dippat kryss?
Ja vist! (som oftest).
17. Vilken fågel har du blivit mest glad för hittills?
Svært, der er mange. Træskonæb? Kejserpingvin?

18. Vad är det mest ”tokiga” du har gjort?
Fuglemæssig: Flyve til Algeriet for at se en fugl. Andet: Svært at vælge …
19. Har du bra lokalsinne?
Ja.
20. Är du händig?
Ja (siger Tina☺).
21. Hur lång tid tar det för dig att få upp tubkikaren i fält?
Beror på hvilken fugl vi skal se!
22. Vilken var den senaste filmen du såg?
Min favorit: Life of Brian.
23. Morgonpigg eller kvällspigg?
Morgen.
24. Favoritgodis?
Chokolade.
25. Familj?
Tina(min fru), 2 børn, 2 børnebørn. Min mor. 2 brødre.
26. Vad skulle du ha för hobby om du inte skådade fågel?
Skåda en anden fugl☺, Gamle biler?
27. Var du duktig i skolan?
Ja.
28. Favoritämne i skolan?
Matematik.
29. Sämsta ämne i skolan?
Tysk.

30. Nämn 3 saker som finns på din Bucket list?
Rejse til New Zealand, se nordlyset, flyve i en helikopter.
31. Är du bra på att laga mat?
Nej.
32. Vilken är den mest avancerade maträtt du har lagat?
Kogt æg?
33. Dansk mat eller asiatisk mat?
Begge. Asiatisk (Indisk, Thai. Ikke kinesisk).
34. Vilken är din favoritmusik?
Klassisk rock og Mendelsohn.
35. Glass eller bakelse?
Absolut, uden tvivl: båda! Gerne samtidig☺.
36. Vilket var ditt första sommarjobb?
Målare.
37. Kebab eller gyros?
Kebab.
38. Kan du dansa?
NEJ!
39. Hur många sms skickar du på en dag?
0-2.
40. Vad är du mest stolt över i ditt fågelskådarliv?
At dele interessen med min fru.
41. Favoritpizza?
Bacon, gorgonzola og ansjoser (ingen forstår det!☺)
42. Senaste utlandsresan?
Senegal og (Sverige Rubinnattergal (Calliope calliope) ).

43. Nämn tre saker du alltid måste ha med dig när du reser?
Kikkert, credit card, field guide.
44. Favoritserie?
Friends.
45. Vilket är det dyraste klädesplagget du köpt?
Sælskindspels (gave til Tina).
46. Vilken är din favoritfärg?
Blå.
47. Vad är du rädd för?
Hvad visionsløse politikere gør med verden.
48. Är du envis?
Bare når jeg ikke får bestemme☺.
49. Havet eller poolen?
Havet. Har badet i havet på alle 7 kontinenter.
50. Hur ofta går du på bio?
Næsten aldrig.
51. Ångrar du något i ditt liv?
Jeg skulle ha valgt en uddannelse så jeg kunne jobbe med natur og fugle.
52. När skrattade du senast?
Det gør jeg mange gange hver dag.
53. Sjunger du i duschen?
Nej.
54. Vilken ögonfärg har du?
Blå.
55. Är du intresserad av politik?
Ja.

56. Har du hoppat fallskärm någon gång?
Ja.
57. Favoritstad förutom den du bor i?
Foretrækker naturen. Sydney?
58. Har du bra tålamod?
Vældigt bra!
59. Hur gammal är du?
62.
60. Hur gammal känner du dig?
Varierer mellem 40 og 60.
61. Vad skulle filmen om dig heta?
Følg med om du kan.
62. Vem skulle spela rollen som du?
Kanske min søn. Mange siger han ligner mig (stackars han).
63. Vem är världens roligaste människa?
?
64. Turnummer?
Har ikke et. ”Det medför olycka att vara vidskeplig”.
65. Om du bara fick ta med en sak till en öde ö?
Då drog jeg inte dit☺.
66. Senaste lästa bok?
Birds of the West Indies (forbereder Cuba-rejsen).
67. Hur mycket längtar du efter att åka ut och skåda fågel just nu mellan 1-10?
Cirka 200!

68. Känns det skönt att den här intervjun snart är över?
…☺
69. Vilken fråga har jag glömt?
Spiller ingen rolle, jeg har glemt svaret.
70. Vad ska du göra när vi är klara med interjuvn?

Drikke en øl!

Fågelguidning genom Bosse avslutar denna vetenskapliga intervju med att tacka Mads för att
han tog sig tid att besvara alla frågorna (troligen med god hjälp av Tina, Bosses kommentar).
Ni som följer oss kommer snart att hitta en lika ”djupgående” intervju med en annan person i
Fågelguidnings närhet.

Här ser du några ”teaser” för resan till Senegal med Mads 2023.

