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Anmeldelse. Nina
Bolts romaner hand-
ler alle om menne-
skets skjulte sider.
»Ulvetimen«. De fle-
ste af os kender den -
ulvetimen. Den ind-
finder sig ud på de
små timer. Man våg-
ner pludselig og kan
ikke falde i søvn
igen.

KØBENHAVN. »Måne og
sol, tænkte hun. Den enes
lys et spejlbillede af den
andens«.

Det er Linda, der i ulve-
timen - tidspunktet, hvor
natten giver slip, så dagen
kan begynde - sidder og
tænker over sit møde med
Alice, gymnasieveninden,
som hun netop har opsøgt
efter mange års adskillelse.

Disse to kvinder er ro-
manens omdrejningspunk-
ter. Mellem og med sig har
de Rose, en 11-årig lille
»planet«, der endnu ikke
har overvejet sin bane i
verden.

Man følger i tilbageblik
Alices og Lindas liv, som
de har formet sig frem til
gensynet. Adoptivbarnet
og freelancejournalisten
Linda har i flere betydnin-
ger levet med fuld knald
på, mens Alice med sin
mand, Filip, får Rose, og
derfor sammen med ham
må leve et mere bedstebor-
gerligt liv som henholdsvis
læge og gymnasielærer. In-
gen af de to kvinder er
imidlertid tilfredse med
deres respektive tilværel-
ser, og der er klare tegn i
sol og måne på, at den gen-
optagne kontakt imellem
dem vil få overraskende
konsekvenser.

Det får den! Vigtige led i
handlingen er Filips selv-
mord samt Lindas møde
med sin biologiske far.
Begge begivenheder tvin-
ger veninderne til at tage
deres hidtidige liv op til
revision, og i denne proces
bliver den på papiret skrø-
beligste vækst, barnet Ro-
se, en forløsende faktor.

Sproget i Nina Bolts bog
er elegant flydende og ind-
imellem fikst hittepåsomt:
»Hun var i fuld gang med
at vifte med sin mentale
stjernekaster«, ligesom
brugen af blomstersymbo-
ler er markant men ikke
overgjort set i relation til
deres betydning.Vi har at
gøre med en meget sikker
stilist.

»Ulvetimen« er god at
blive klog af. Det er en bog
uden billige chokeffekter,
men den er elementært
spændende og psykologisk
overbevisende i sin sonde-
ring af det komplekse
menneskesind, hvor løgne,
virkelighedsflugt og fryg-
ten for at træffe afgørende
eksistentielle valg skaber
kaos.

Dertil er den meget
skarpsindig i sin skildring
af barnets intuitive empati.
Eneste ankepunkt er, at
brevene i slutningen af ro-
manen giver nogle facitter,
som læseren kunne have
haft glæde af selv at nå
frem til.

Nina Bolt: Ulvetimen.
Roman. 293 s. 299 kr.
(Tiderne Skifter) 

Preben Rasmussen

Skrøbelig
vækst

Et udvalg af Heinz
Teufels blomster-
billeder.

Udstilling. Stadtmuseum
kan præsentere et lokalt
foto-koryfæ sammen med
en af verdens bedste natur-
fotografer.

SLESVIG. Hollænderen Frans
Lanting - en af verdens bedste na-
turfotografer - kan det næste hal-
ve års tid opleves på Stadtmuseum
i Slesvig.

49 af hans fotos præsenteres på
udstillingen »Leben - Eine Reise
durch die Zeit« sideløbende med
præsentationen af en af de lokale
koryfæer, Heinz Teufel fra Egern-
førde. Teufel fik for nyligt overrakt
Den nordfrisiske Kulturpris af
Nord-Ostsee Sparkasse og hører
med til Nordtysklands foto-elite.

Frans Lantings kæphest er evo-
lutionen. Hans billeder er en rejse
fra de første spor af liv på jorden
til menneskets gradvise opståen,
en slags videnskabelige enkeltop-
tagelser, der er blevet trykt i aner-
kendte magasiner som Geo, Life,
Stern eller National Geographic.

- Egentlig ville vi også gerne ha-
ve kunnet præsentere Frans Lan-
ting selv ved en højtidelighed i for
eksempel Slesvig Teater, men hans
pris for at komme var så excorbi-
tant, at vi hurtigt var nødt til at
glemme det, fortæller Holger Rü-
del, leder af Stadtmuseum i Sles-
vig.

Ur-elementer
Frans Lantings fotos tæller blandt
andet gejsere i New Zealand,
vandfald i Argentina, kystlandska-
ber i Australien og økosystemer i
Amazonfloden.

De fem ur-elementer ild, vand,
luft, jord og rum går igen i hans
billeder, der også er optaget i zoo-
logiske haver og akvarier, hvor han
er kommet tæt på vandmænd i
flotte farver.

Billederne stammer fra en bog
med samme titel. Bogen indehol-
der dog 175 billeder. Nogle af bil-
lederne kan også ses på www.lan-

ting.com.
Heinz Teufels billeder kan ses i

museets »S-Foto Forum«, hvor ud-

stillingen »Floreale Welten« vises i
samarbejde med Fotoclub Schles-
wig. Udstillingens tema, blomster,

passer til Landesgartenschau, og
udstillingsperioden er da også
identisk med haveudstillingens.
Har man en billet til Landesgar-
tenschau, får man også 50 pro-
cents rabat til Stadtmuseum.

Heinz Teufel viser ikke blot
blomster, men former, der er opløst
for at reflektere følelser. I en glo-
baliseret verden er billedet den vi-
suelle kommunikation, der funge-
rer mest gnidningsløst mellem af-
sender og modtager.

Vietnamkrigens gru gik op for
hele verden, fordi mennesker i øst
og vest var i stand til at afkode det
samme billedsprog. Ord og bogsta-
ver skal igennem et filter. Kunst
fungerer heller ikke altid på de
samme præmisser fra sted til sted.

Uskarpe - med vilje
Spillet mellem farverne spiller en
særlig rolle i Heinz Teufels blom-
sterbilleder.

Det er opløsningen, det her gæl-
der, og ikke den dokumentariske
gengivelse. Derfor er mange af bil-
lederne også uskarpe, fordi Heinz
Teufel har villet se motiverne så-
dan - ikke fordi kameraet ikke har
kunnet.

I Tyskland er forståelsen for
uskarpe fotos dog ofte forsvinden-
de lille. Heinz Teufel fortæller om
museumsgæster, der ikke har taget
hans billeder alvorligt, fordi de ik-
ke var skarpe. Det er lidt ligesom
ligusterhækken, der helst også
skal være lige.

Uden at gå i detaljer med tek-
nikken, så er det den såkaldte Dia-
vographie, der her er anvendt. Det
ligner maleri og er da også en
slags analyse af virkeligheden.

Natur-Fotosommer på Stadt
Museum i Slesvig: udstillinger
med Frans Lanting (Leben - Ei-
ne Reise durch die Zeit) og
Heinz Teufel (Floreale Welten).
Varer til den 5. oktober.

Hans Christian Davidsen

Fotosommer i Slesvig
Græsende zebraer på savannen i Østafrika - et sindbillede på sameksistens. (Foto: Frans Lanting)

Malachite sunbird (Nectarinia famosa) får et måltid på en protea-blomst
(Leucospermum reflexum) i Sydafrika. (Foto: Frans Lanting)


