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Udstilling. Drøner man
ned ad A7 gennem Tysk-
land ser man ikke alt det,
som fotografen Norbert
Rosing har set med sit ka-
mera. Romantikken får en
renæssance i hans billeder,
der kan ses på Stadtmu-
seum i Schleswig.

SLESVIG. Man tror næppe, man er i
Tyskland, når man ser Norbert Ro-
sings naturfotos på Stadtmuseum i
Slesvig. Vorpommersche Bodden-
landschaft ligner fra luften slet ikke
et stykke af Østersøen, men nærmere
er stykke subtropisk Stillehav med
azurblåt vand. Bredden ved Müritz
på Mecklenburgische Seenplatte

minder om canadisk vildnis. Skove i
Oder-dalen er sumpede som i Flori-
da. Og tafelbjergene i Sächsische
Schweiz leder tankerne hen på de
berømte Gran Sabana i Venezuela.
»Wildes Deutschland« hedder fo-

toudstillingen, der er udlånt af Na-
tional Geographic frem til den 24.
februar næste år. Udstillingen viser,
at græsset er ganske grønt på denne
side af hegnet. Lige uden for gade-
døren - eller næsten. Tyskland byder
på et væld af fascinerende landska-
ber og naturfænomener fra natio-
nalparken i Vadehavet til forrevne
alpine landskaber ved Berchtesgaden
i Bayern. Fra urskove med vildkatte i
Eiffel til ulve og bjørne i Bayrischer
Wald.
Norbert Rosing fik i 2006 sit gen-

nembrud som fotograf med en inter-
national billedbog af isbjørne i deres
naturlige omgivelser i polarområdet.
Hans reportager er blevet trykt i bå-
de den amerikanske og den tyske ud-

gave af National Geographic. Nor-
bert Rosing er en konservativ foto-
graf. Alle de 50 udstillede fotografier
er optaget analogt og har kun været
igennem en ganske sparsom efterbe-
handling digitalt. Hans billeder er en
kærlighedserklæring til hjemlandet
og til det nære, der er mindst lige så
fotogent som eksotiske rejsemål -

men som måske blot kræver, at man
betragter landskaberne fra en alter-
nativ vinkel. 
Norbert Rosing, der stammer fra

Münsterland, har rejst et år gennem
Tyskland med et Leica-kamera og
været de rigtige steder på de rigtige
tidspunkter: Når silhuetten af Burg
Berwartstein rejser sig i tågebanker-
ne i Pfalz. Når fuldmånen lyser over
Schwarzwald. Eller når de røde vin-
terskyer lægger sig omkring Watz-
mann-bjerget.
Romantikken får en renæssance.

Her er ingen industri, motorveje, fly-
vepladser, skorstene eller storbyer.
Alt det mange må nøjes med at se af
Tyskland, når de drøner ned ad A7
med kurs mod sydligere himmelstrøg.
Tyskland byder også på 14 national-
parker, 16 bio-reservater og over 100
naturparker, og mennesket har åben-
bart mere brug for denne utæmme-
de natur, end den utæmmede natur
har for mennesket.

233 af billederne fra rejsen har
han samlet i en bog med samme titel
som udstillingen udsendt af Natio-
nale Geographic Deutschland.
Stadtmuseum Schleswig tilbyder

rundvisninger til udstillingen. Både
rundvisninger, der er skemalagt til
udvalgte søndage klokken 15 (se
museets hjemmeside) og rundvisnin-
ger, man kan bestille. Petra Neumann
står for rundvisningerne.
Den 20. februar kommer Norbert

Rosing til Stadtmuseum, hvor han
fortæller om sit arbejde som foto-
graf. Foredraget er finansieret af
museets støtteforening, og der er
kun et begrænset antal tilhørerplad-
ser på 100.

Stadtmuseum Schleswig: Wildes
Deutschland. Vandreudstilling der
varer til den 24. februar 2013.

Hans Christian Davidsen
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Vildnis i Tyskland
Fotos af Norbert Rosing. Øverst fra venstre er det fotos fra Harzen, vadehavet i Niedersachsen, Sächsische Schweiz, i midten fra venstre Müritz, Vorpommersche Boddenlandschaft, Odertal og nederst
fra venstre Bayrischer Wald, Kellerwald i Hessen og Müritz Nationalpark i Mecklenburg.

Naturfotografen Norbert Rosing.

Farce med Ohnsorg
FLENSBORG. Ray Cooneys farce »Caught
In The Net - Run For Your Wife Again« er
på plattysk blevet til »Lögen hebbt junge
Been«.
Stykket har netop haft premiere på

Ohnsorg Theater i Hamborg og kommer i
det ny år på turne gennem Nordtyskland.
Søndag den 3. februar klokken 18 opfø-
res stykket på Waldorfschule i Flensborg.
Billetter kan købes i forsalg på Eventim.

(FlA)

Phantom of the Opera i Husum 
HUSUM. Phantom of the Opera musicalen er det show på Broadway der
har været i gang længst tid, og en af de mest lukrative underholdnings-
foretagender nogensinde.
Central Musical Company er på landevejen med forestillingen, der den

24. januar klokken 20 vises i NordseeCongressCentrum i Husum. Billetter
kan købes i forsalg på Eventim.
Phantom of the Opera er Andrew Lloyd Webbers mest berømte musi-

cal om spøgelset, et tidligere misundt musikalsk geni, der nu hjemsøger
operaen i Paris. Spøgelset forelsker sig i en ukendt sangerinde, og hjæl-
per hende til at blive stjerne. Men da hun afviser hans kærlighed, får
hun al hans had og jalousi at føle (FlA)
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