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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
KUNSTEN AT
GRÆDE I KOR
fredag kl. 18.30. lørdag-
søndag kl. 16 og 18.30.
mandag-torsdag kl. 18.30
og 21.
PIRATES OF THE
CARRIBEAN - VED
VERDENS ENDE
fredag-torsdag kl. 17 og
21. lørdag-søndag også kl.
13.
SPIDERMAN 3
fredag kl. 21. lørdag-søn-
dag kl. 13 og 21.

Kosmorama, Haderslev
SPIDERMAN 3
fredag-mandag kl. 20.45.
lørdag og søndag også kl.
15.
KUNSTEN AT
GRÆDE I KOR
fredag-torsdag kl. 18.45.
PIRATES OF THE
CARRIBEAN - VED
VERDENS ENDE
fredag-torsdag kl. 15.30 og
19.30.
SPURVEN - LA
VIE EN ROSE
tirsdag-torsdag kl. 20.

Kino, Aabenraa
SPIDERMAN 3
fredag kl. 21.15. lørdag-
tirsdag kl. 20.15.
KUNSTEN AT
GRÆDE I KOR
fredag kl. 19.15. lørdag-
søndag kl. 14 og 19.15.
mandag-torsdag kl. 18.45.
EPIC MOVIE
fredag kl. 17.15 lørdag -
torsdag kl. 16.15.
PIRATES OF THE
CARRIBEAN - VED
VERDENS ENDE
fredag kl. 17, 20.30 og
23.59. lørdag-søndag kl.
13.30, 17.30 og 20.30.

Kosmorama, Sønderborg
KUNSTEN AT
GRÆDE I KOR
fredag-mandag kl. 13.30 og
18.30. tirsdag-torsdag kl.
17.45.
PIRATES OF THE
CARRIBEAN - VED
VERDENS ENDE
fredag-mandag kl. 13,
16.30 og 20. tirsdag-tors-
dag kl. 20.
SPIDERMAN 3
fredag-torsdag kl. 20.30.
SPURVEN - LA VIE
EN ROSE
fredag-mandag kl. 15.30.
mandag-torsdag kl. 18.

Biograflisten gælder fra i
morgen, fredag, til og med
torsdag den 31. maj.

Børnekunst 
i Lyksborg
LYKSBORG. Anden afde-
ling af den dansk-tyske
børnekunstfestival kom-
mer den 2. juni til Lyks-
borg. Første del foregik på
Sønderborg Slot i påsken,
og nu kommer turen til
Lyksborg Slot, hvor danske
og tyske skoleelever viser
deres kunst.

Børnekunstfestivalens
tema er »fantasibygnin-
ger«, og den er kulminatio-
nen på en række kunst-
værksteder og en tegne- og
malekonkurrence. Alle
børn, der har lyst, kan del-
tage i malekonkonkurren-
cen, blot de holder sig in-
den for temaet. Sidste frist
for at aflevere et bidrag er
fredag den 1. juni til
turistinformationen i
Lyksborg. Fra klokken
12.30 til 16 tilbyder de to
professionelle kunstnere
Johannes Caspersen fra
Flensborg og Rick Towle
fra Sønderborg et male-
værksted for børn. (FlA)

Dette er blot benene - oppe i mørket befinder gabet - og giften - sig. (Fotos: FlA)

Udstilling. Er du
bange for en lille ed-
derkop i badeværel-
set? Så få sagerne sat
i relief ved at besøge
den ny udstilling
med levende edder-
kopper på Stadtmu-
seum i Slesvig.

SLESVIG. Den ene af
mændene bag udstillingen
indrømmer det selv. Han
har engang været ræd for
edderkopper:

- Jeg fik kuldegysninger,
hvis jeg så en edderkop
komme gående hen ad fli-
serne i badeværelset, siger
Jörn Trylus.

Sammen med Boris
Rutsch har han tilrettelagt
udstillingen »Spinnen -
Freund oder Feind«, som
Stadtmuseum i Slesvig kan
glæde gæsterne med hele
sommeren. Det tilkommer
normalt ikke et museum at
vise edderkopper, hvor det
er kultur og kulturhistorie,
der skal vises frem. Det
indrømmer lederen Holger
Rüdel også selv. Men han
fik så godt et tilbud fra fir-
maet Spinnenshow i
Nordrhein-Westfalen, at
det var svært at sige nej

- Vi har tidligere haft en
edderkoppe-udstilling, og
den blev en af vore største
succeser. Knap 8000 men-
nesker besøgte udstilling.
Men denne her er større og
måske endnu mere fascine-
rende, siger Holger Rüdel.

Han forsikrer dog, at det
ikke er sensationslysten,
der driver museet til at vi-
se nogle af verdens farlig-
ste edderkopper frem. 120
eksemplarer kravler lysle-
vende rundt i terrarierne.
Deres naturlige miljø er
regnskove, stepper og ør-

kener, og på spisekortet
står alt fra rotter over mus
til insekter. Og kommer der
et menneske i vejen, så får
vedkommende også et stik,
der kan gøre temmelig av.
Har man allergi eller i for-
vejen et skrantende hel-
bred, er der en overhæn-
gende risiko for, at man ta-
ger billetten.

De fleste tror sikkert, at
de største er de farligste -
men det er de mindste. Den
sorte enke er ikke stor, men
har et dødeligt bid.

Men alt dette behøver
man ikke tænke på, når
man går rundt mellem ter-
rarierne i Stadtmuseum.
Kræene kan jo ikke kom-
me ud.

Det er hunner
Der er sat en massiv mar-
ketingskampagne ind for
at lokke publikum til.
Trykkeriet har spyttet
35.000 flyers ud. Normalt
trykker Stadtmuseum kun
en 5000 stykker.

- Museet har først og
fremmest et formål om fol-

keoplysning, men vi skal
også arrangere udstillin-
ger, der trækker gæster og
dermed giver indkomst.
Selv om denne udstilling
vil tiltrække et publikum,
som ellers ikke normalt
går på museum, så er der
stadig tale om en seriøs
udstilling, siger Holger Rü-
del.

Oplevelserne i Stadtmu-
seum krydres med jungle-
og tropelyde, og det er da-
mer, man ser bag glasset.
Han-edderkoppernes be-
vægelsesradius er så stor,
at de ikke kan spærres in-
de i små glasterrarier. Hver
søndag kan man se edder-
kopperne blive fodret, og
det er lidt af et syn. Det
meste af tiden står edder-
kopperne bomstille, men
når der er mad på vej, bli-
ver det hapset i et splitse-
kund. Der er også masser
af spind i terrarierne. For
fugleedderkoppernes ved-
kommende er der dog ikke
tale om fælder. De spinder
tråde for at lave boliger til
sig selv.

Arrangørerne håber på,
at mennesker med edder-
koppe-skræk dukker op.

- Der er ikke grund til at
betragte edderkopper som
nogen, der vil os det ondt.
Det er noget, vi mennesker
tillægger dem, siger Boris
Rutsch.

Sidste gang Stadtmu-
seum viste edderkopper,
mødte en psykoterapeut op
med en gæst, der led af
araknofobi. Medicinen var
at tage en af de lådne væs-
ner i hånden, og ifølge
Holger Rüdel blev ved-
kommende kureret. Den
medicin anbefaler Jörn
Trylus og Boris Rutsch dog
ikke denne gang. Det er
disse edderkopper simpelt-
hen for farlige til.

Udstilling på Stadtmu-
seum Schleswig: Spin-
nen - Freund oder Feind?
Varer til den 26. august.

Hans Chr. Davidsen

Den rigtige
medicin mod
edderkoppe-
skræk.

[ F a k t a ]
• Araknofobi er
angst for edderkop-
per. Det karakteris-
tiske er at reaktio-
nen på edderkop-
pen er ude af pro-
portion med den fa-
re som araknofoben
er udsat for. Det er
en enkeltfobi, der
må betegnes som
irrationel, idet kun
ganske få edder-
kopper er farlige
for mennesker, og
desuden er edder-
kopper kun yderst
sjældent aggressive.
I Danmark er der
ingen edderkopper
der er farlige for
mennesker, men en-
kelte kan dog give
et smertefuldt bid.

• Man regner med
at man bliver arak-
nofobisk ved enten
selv at have en
skræmmende ople-
velse med edder-
kopper eller se an-
dre reagere med
angst på edderkop-
per, hvor det sidste
sikkert er det mest
almindelige. Det
forklarer også
hvorfor små børn
sjældent er bange
for edderkopper,
men pludselig kom-
mer hjem fra bør-
nehaven en dag og
synes at edderkop-
per er ulækre.

• I modsætning til
socialfobierne er en
enkeltfobi som
araknofobi nem at
slippe af med igen
for eksempel ved
kognitiv terapi.

Kom og hils på dem


