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Horsens

Jeg har altid orienteret 
mig internationalt og 
set på, hvad andre fo-
tografer laver. På den 

måde kan jeg måle mit eget 
arbejde og vurdere, om det, 
jeg laver, er godt nok.

Sådan siger reklame- og 
portrætfotografen Ulrik Tof-
te fra Horsens, der for første 
gang i karrieren har vundet 
en pris og har fået sit arbej-
de frem i lyset i det fineste 
selskab.

Ulrik Tofte har fået en 
tredjeplads for et billede, 
han har taget af en ung kvin-
de i Ghana. 

Portrætkonkurrencen 
blev udbudt af onlinemaga-
sinet LensCulture, der er 
blevet kåret som ét af ver-
dens 10 mest indflydelsesri-
ge netsider inden for foto-
grafi, så han er meget glad 
for anerkendelsen. Med den 
fulgte en kontant belønning 
på 250 dollars.

4000 deltog
Mere end 4000 fotografer 
fra 82 lande deltog i konkur-
rencen.

- Det giver mig da blod på 
tanden, når jeg vinder sådan 
en pris. Indimellem kan jeg 
som så mange andre blive i 
tvivl om, hvorvidt det, jeg 
går og laver, er interessant 

nok, så prisen her bekræfter 
mig i, at det er det. Det føles 
godt. Der var dog ikke mulig-
hed for at fejre prisen med et 
glas champagne, for jeg be-
fandt mig på den tyske auto-
bahn på vej til Frankrig, da 
jeg fik beskeden, siger Ulrik 
Tofte.

På det prisbelønnede bil-
lede ser man 18-årige Hami-
da Yussif stå på gaden i by-
delen Warizeehe i Tamale, 
hvor hun bor med sine for-
ældre. 

I billedteksten fortælles 
om, hvordan hun drømmer 
om at blive sygeplejerske, så 
hun kan tjene penge og hjæl-
pe sine forældre og behand-
le børn, når de er syge.

Den 18-årige pige er blot ét 
eksempel blandt flere, som 
den lokale fotograf mødte 
og fotograferede på sin rej-

se. Portrætpersonerne har 
det tilfælles, at de alle har 
ambitioner og drømme for 
fremtiden.

En ny forståelse
Ulrik Tofte har taget bille-
derne i december 2013, da 
han opholdt sig 14 dage i Ta-
male i det nordlige Ghana. 
Tamale ligger 600 km nord 
for hovedstaden Accra og er 
befolkningsmæssigt landets 
tredjestørste by med 
538.000 indbyggere.

Formålet med rejsen og 
den billedserie, der kom ud 
af den, var at bidrage til en 
ny forståelse af Afrika som 
et land i udvikling frem for 
et land, man skal have ondt 
af. 

Historien skulle med et 
engelsk udtryk ”reframes”, 
så beskueren får nye øjne på 

hele Afrika-problematikken, 
og materialet skal senere 
indgå i udstillingen ”Uden at 
blinke”, der er støttet af Da-
nida.

Projektet er lavet i samar-
bejde med Ghana Venskabs-
grupperne, som siden 1979 
har arbejdet for lighed og 
udvikling i det fattige Nord-
ghana.

- Mange afrikanske lande 
bliver ofte fremstillet som 

bestående af samfund med 
religiøs fanatisme og hun-
gersnød. Det her stereotype 
billede af Afrika, som vi alle 
kender med små børn med 
opsvulmede maver. 

- Det findes da også, men 
Afrika er meget andet, siger 
Ulrik Tofte, der tidligere har 
fotograferet i Sydafrika og 
Namibia.

Han valgte at fokusere 
specielt på de unge ghane-

sere, som ufrivilligt og som 
et resultat af netop den ri-
vende udvikling, landet er i, 
er fanget mellem meget fa-
ste traditioner i et klanstyret 
samfund og de drømme og 
ambitioner, de bl.a. får gen-
nem deres udsyn til Europa 
og Vesten.

Styret af traditioner
- Jeg ville vise, hvilke mulig-
heder de har. De er styret af 

Afrika er 
mere end 
hungersnød 
og tørke

 n Fotograf fra Horsens hædret  i internatio nal  
konkurrence. Satte fokus på unge i Ghana

”Det handler om at se Afrika i et andet 
perspektiv, end man er vant til. Tidligere 
talte man om Kina som et vækstland, 
men nu er det altså Afrika, det gælder. 
Der er mange ressourcer og mineraler,  
og de unge vil gerne opnå en masse og  
bryde ud af de faste rammer, de er født i.”

Ulrik TofTe, foTograf

Da Ulrik Tofte tog billedet  af landsbyhøvdingen Mohammed i Nambagia, havde Mohammed  
arrangeret, at et seks mand stort hornorkester spillede op.  Foto: Ulrik toFte
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