Berejst Hirtshals‐fotograf udstiller på Fyret
Med op mod 80 lande i rejsedagbogen er Niels Hougaard en af landets mest berejste fotografer. I marts 2012 gik
rejsen til det nordlige Burma, hvor en glemt krig mellem Kachin‐folket og den burmesiske hær trækker blodige spor
gennem den tykke jungle. Fra d. 8. august til d. 2. september kan Niels’ billeder fra Burma ses i Hirtshals Fyr.
Dybt inde i Burmas jungle på grænsen til Kina patruljerer
guerillasoldater fra den kachinske oprørshær deres an‐
svarsområde. Oprørshæren, KIA, kontrollerer området,
hvor landminer og perioder med hårde kampe mod den
burmesiske hær gør livet farligt for de mange flygtninge,
der bebor de intermistiske lejre. I marts 2012 besøgte
fotojournalist på Morgenavisen JyllandsPosten Niels Hou‐
gaard dette område, hvor de kristne kachiner på 52. år
kæmper for etnisk ligestilling og retten til selv at bestem‐
me over deres land. Rejsen til Burma gjorde et stort ind‐
tryk på Niels Hougaard. “Burma er et land, der udvikler sig
i en rivende hast i disse år, hvor mange års lukkethed
erstattes af mere og mere udsyn mod verden. Så meget
desto vigtigere er det at rapportere fra de konflikter, som
meget få ved noget om og som magthaverne glemmer at fortælle om, når de taler med verdens ledere”, siger Niels
Hougaard.
Burma er dog blot endnu en destination i Niels Hou‐
gaards rejsedagbog. Niels er født i Hirtshals i 1972 og
opvæksten her har præget hans valg i livet. Når de
lokale fiskere stævnede ud på havet stod Niels på
land og drømte om at tage med. Senere førte ud‐
længslen ham jorden rundt flere gange. Som fotograf
på Socialisten Weekend rapporterede han fra de
voldsomme krige på Balkan i 1990’erne og siden har
praktiktiden på Dagbladet Politiken og ni år som fast
fotograf på Morgenavisen Jyllands‐Posten bragt ham
ud til verdens brændpunkter mange gange, fx i lande
som Irak, Libanon, Afghanistan, og senest Libyen,
Tunesien og Egypten under det arabiske forår. De
mange, lange rejser til trods er det en helt særlig for‐
nøjelse for Niels at udstille i Hirtshals.
‐Jeg er meget glad for muligheden for at udstille i Hirtshals Fyr, der ligger en kort cykeltur fra mit barndomshjem. Jeg
er stolt af at være fra Hirtshals og med denne udstilling får jeg chancen for at forene mine stærke rødder her med
mine oplevelser ude i verden, slutter Niels Hougaard.
Udstillingen “Den glemte krig” kan ses på Hirtshals Fyr fra onsdag den 8. august til og med søndag den 2. september. Udstillin‐
gen er åben dagligt fra kl. 10.00 ‐ 17.00.
Fyret ligger på adressen Fyret 2, 9850 Hirtshals.
Der holdes fernisering tirsdag d. 7. august fra kl. 15.00 ‐ 18.00

