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Ivrige juniorer på Jæren
Høyt hevet over Jærens flate, vakre landskap befinner vi oss hos familien
Malde på Tjelta, noen kilometer sør for Sola sentrum.
Fugleglad familie
De fugleglade i familien er far Bjørn
Malde og sønnene Thomas på 14
og Martin på 11 år.
De bor på en ca. fire mål stor tomt,
hvor Bjørn har bygget et imponerende hageanlegg med vakre
tørrmurer og et vell av blomster
og grønnsaker. Her er store uthus
med masser av hittil uutnyttet plass.
Bjørn er full av idéer om hva han
skal forandre på, hvor han skal ha
nye voliere anlegg. Nye voliere rammer står stablet fint opp, automatisk
drikkeanlegg (med drikkenipler) er
innkjøpt fra USA, i det hele tatt er
idéene og planene så mangfoldige
at de helt kan ta pusten fra en. Det
må legges til at hele anlegget bærer
preg av svært god orden, og at alt
arbeid er av høy håndverksmessig
kvalitet.
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Sønnene
Sønnene Thomas og Martin virker like entusiastiske som faren. Entusiasmen og gleden ved å
holde fugler har smittet! Martin viser stolt fram
et kull undulatunger i redekassen. Dette med
interesse er jo vanskelig å forklare. Bjørn har
selv ”alltid” holdt rasehøns, men denne interessen har sønnene ikke tatt etter. For dem er det
fugler som teller. Bjørn støtter i aller høyeste grad
denne interessen. Er det noe vår hobby trenger,
så er det nytt, ungt blod.
Bjørn
Dersom Bjørn realiserer noen av sine idéer, vil
det om ikke lenge være langt flere fugler på
Hedleberget. Den mest eksotiske fuglen de har
må være en Ara Maracana. Ellers har de en
anselig samling eurovaktler og også noen kinesiske. Ellers er fargestrålende Fischer’s dvergpapegøyer, risfugler, kanarier, nymfeparakitter
og undulater på plass. Anlegget fuglene går i, er
av svært høy kvalitet. Det er f.eks. installert små
tids-styrte dusjer i volierene.
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Jeg sitter tilbake med en sterk følelse av
at dette ikke blir det siste vi hører fra disse
juniorene.

