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Byens avis
Jens thaysen 
jeth@stiften.dk

aaRHUs: Det bliver magisk, 
når Århus Stiftstidende 25. 
maj fejrer 225-års fødselsdag. 

Gæsterne – alle vores læse-
re er inviteret – vil blive for-
undret og forbløffet over de 
korttricks tryllekunstneren 
Petro Mielczarek vil gå rundt 
og underholde med ved bor-
dene i det store telt uden for 
avisen på Banegårdspladsen 
i Aarhus.

Petro Mielczarek har øvet 
sig med kortene, siden han 
var otte år gammel. Men han 
mestrer også andre former 
for trylleri, så man skal holde 
godt øje med såvel kort som 
rundstykker og servietter, 
der har det med at forsvinde 

på magisk vis, når Petro Miel-
czarek er i nærheden.

Festen begynder allerede 
klokken otte om morgenen, 
hvor avisen inviterer på kaf-

fe og rundstykker sammen 
med Keld og Hilda Heick. 
Petro Mielczarek dukker op 
et par gange i løbet af formid-
dagen.

Fortryllende fødselsdagsfest på Banegårdspladsen 
Grænserne for det umulige kommer til kort, når Petro Mielczarek ruller sig ud med korttricks på lørdag.

DyRevelfæRD
Ole Christensen 
olch@stiften.dk

aaRHUs: Et nyt kapitel kan nu 
føjes til mågeplagen i Aarhus.

Mandag aften sad Peter 
Kramer, tidligere direktør 
for TV2 Østjylland, sammen 
med sin familie og spiste på 
en restaurant på Åboulevar-
den, da selskabet ved kanten 
af åen opdagede en måge, 
som havde noget stikkende 
ud af næbbet.

- Det viste sig at være to 
små ællingefødder, fortæl-
ler han.

Samtidig blev familien op-
mærksom på flere medlem-
mer af Dyrenes Beskyttelse, 
som med net rendte rundt og 
fiskede ællinger op fra åen. 
Andre medlemmer af orga-
nisationen var travlt beskæf-
tiget med at jage måger væk.

- Mågerne dykkede ned og 
snuppede ællingerne som af-
tensmad. Vi så flere måger, 
som havde ællingeben stik-
kende ud af gabet, siger Pe-
ter Kramer.

- Det så helt surrealistisk 
ud. Som dengang Kevin Kli-
ne spiste en guldfisk i filmen 
A Fish Called Wanda. Denne 
gang var det bare ben i ste-
det for finner, der stak ud af 
munden.

Ubehagelig oplevelse
Familien så tre ællinger bli-
ve spist.

- Rundt omkring ved åen 
var der unge mennesker, 
som løb rundt og forsøgte at 

hjælpe folkene fra Dyrenes 
Beskyttelse. De kunne ikke 
holde ud at se på det, og det 
var faktisk også en meget 
ubehagelig oplevelse, siger 
Peter Kramer.

- Nede i åen kunne man se 
andefar og andemor svøm-

me fortvivlet rundt i forgæ-
ves søgen efter deres for-
svundne afkom.

De ællinger, der blev red-
det, kom folkene fra Dyre-
nes Beskyttelse i bure. Det 
lykkedes at redde i alt otte 
ællinger.  I øjeblikket er de 

hos Michelle Braganza, kon-
stitueret kredsformand for 
Dyrenes Beskyttelse i Aar-
hus-området.

- De har det lunt og godt og 
får mad. Om tre uger skal de 
sættes ud igen, forklarer hun. 

Ifølge naturvejleder ved 
Naturstyrelsen, Jan Kjærga-
ard, er der ikke noget mær-
keligt ved mågernes opførsel.

- Sølvmåger spiser ællin-
ger. Det er helt almindeligt, 
siger han.

- I naturen plejer ænderne 
at gemme sig i rørsumpene, 
så lang tid ællingerne er helt 
små, men det kan de jo ikke 
gøre inde i byen, siger han.

Måske er det eneste una-
turlige ved historien, at  
ænderne har ællinger inde i 
byen, påpeger naturvejlede-
ren.

- Desværre hører det sam-
men med, at folk fodrer dem. 
Hvis fodringen stoppede, 
ville problemet måske være 
løst, mener Jan Kjærgaard.

Galpende bymåger
Naturvejlederen medgiver, 
at ællingerne er forsvarsløse, 
når mågerne går til angreb.

- Men har du aldrig spist 
and?, spørger han.

- De ænder, du har spist, 
var formentlig også forsvars-
løse, da de blev dræbt, siger 
han.

I årevis har borgere i Aar-
hus Midtby klaget over, at 
galpende bymåger ødelæg-
ger nattesøvnen. Forskellige 
bekæmpelsesmetoder har 
været prøvet, men det er ikke 
lykkedes at løse problemet.

sultne måger guffede ællinger i sig
Dyrenes Beskyttelse i aktion på Åboulevarden i Aarhus for at redde ællinger fra glubske sølvmåger.

sultne måger har fundet ud af, at der er levende godbidder at hente i Aarhus Å i øjeblikket, og forældrene - de voksne ænder - kan 
ikke rigtig stille noget op. Genrefoto: iris/Manfred Angerer/Panthermedia/ritzau scanpix
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mågerne dykkede ned og snuppede ællinger-
ne som aftensmad. Vi så flere måger, som 
havde ællingeben stikkende ud af gabet.
Peter KrAMer

Petro Mielczarek tryller for os til stiftens 225 års fødselsdagsfest. foto: Jens thaysen

Alle er velkomne til Århus Stiftstidendes 225-års fødselsdags-
fest på lørdag 25. maj i teltet på Banegårdspladsen i Aarhus.

Der er gratis entré hele dagen.

Programmet er:
Kl. 8.00: Keld og Hilda Heick

Kl. 10.00: Katrine Bille m/band

Kl. 12.00: AGF-debat

Kl. 14.00: Koncert med Chris Herman

Kl. 15.30: Danseshow med Beat Fabrikken og Peter Stokkebroe

Kl. 17.00: Mark Chemnitz Band og Anna David
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