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Flodnomader 

- en humanistisk dokumentarfilm 

 

Det nye mål er: 8.600 euro 

Vi er meget taknemmelige over for de 101 sponsorer, der gjorde det muligt at nå målet på 5.200 

euro. Takket være dem, har det været muligt for os at lave den kommende 

dokumentarfilm ”Flodnomader”. 

Som vi tidligere bekendtgjorde, så håber vi virkelig, at projektet vil modtage mere, end hvad vi bad 

om, så vi kan købe: 

- Mobile solpaneler og lysudstyr (heriblandt en lampe og en multifunktionel telefonstang) til 

de grupper af flodnomader vi filmede (2.000 euro). 

- Ophavsrettigheder til den vidunderlige musik produceret af Vieux Farka Touré & Raichel 

Kollektivets - 2015 album (1.400 euro). 

(se detaljer længere nede under ”Hvad skal finansieringerne bruges til?”)  

At netværksfinansiere en humanistisk dokumentarfilm 

Dette initiativ om netværksfinansiering gør det muligt at lave dokumentarfilmen om flodnomader 

på Niger-floden. 

Denne dokumentarfilm følger historien om Mohamadou, som er fisker, men mere vigtigt, som er 

lods for en gruppe flodnomader. Mohamadou leder - i sin fars navn, som lærte ham at læse de 

potentielle farer fra vandets overflade - en konvoj af 6-10 pirogue-både fra Nigeria til Mali. Rejsen 

mellem Nigeria og Mali er betinget af vandstanden i Niger-floden. Når den gennemsnitlige 

vandstand falder, stiger niveauet af usikkerhed. Derudover er nomaderne afhængige af 

politimyndighedernes og toldvæsnets vilje til at lade dem krydse grænserne. Der er ingen garanti for, 

at de vil nå deres sidste destination fra Nigeria til det nordlige Mali. Optagelserne af dette forløb vil 

finde sted syd for Niamey (i Niger) i det smukke landskab ved Niger-floden langs nationalparken W, 

hvor man kan opleve vildtlevende dyr (elefanter, flodheste) fra flodbredderne.  

http://www.ulule.com/river-nomads/


På grund af de begrænsninger flodnomaderne oplever, når de skal rejse mod strømmen, når 

vandstanden er høj, vil optagelserne af denne film finde sted mellem december 2014 og januar 2015. 

Vi tror, at dette projekt har potentiale til at blive en smuk netværksfinansieret dokumentarfilm. Vi 

har hårdt brug for finansiering for at kunne realisere dette projekt. Vi håber, at du vil være en del af 

denne ´flok´. 

Sponsorer vil modtage gaver (DVD med filmen, CD med soundtracket af Vieux Farka Touré & 

Raichel Kollektivets ”The Paris Session” – som udkommer 2015, postkort og flot håndværk fra 

Niger, alt afhængig af det beløb, der bliver givet).  

 

 

Hvorfor denne film? 

Jeg, Eric Hahonou, boede i mange år i Niger sammen med min familie, mens jeg var PhD 

studerende i antropologi. I år 2000 købte jeg en lille motoriseret pirogue-båd til at rejse på Niger-

floden. I 2001 mødte Sani og jeg flodnomaderne omkring nationalparken W. De havde problemer 

med motortændrørene, og vi gav dem et par nye, så de kunne fortsætte deres rejse. Da det gik op for 

mig, at hele familien rejste fra Nigeria til Mali, fandt jeg deres livsstil fascinerende. Et par år senere 

introducerede Sani, en meget god ven, mig for Mohamadou, lodsen for en gruppe af flodnomader. 

Som du kan forestille dig, er mine venners venner også mine venner. Vi brugte noget tid ved øen 

Garidji (syd for Ayorou i den vestlige del af republikken Niger) hvor Mohamadou bor. Han 

forklarede toldvæsnets og politiets chikaner mod fremmede, og vanskelighederne der er forbundet 

med at miljøet forringes (lave vandstande, mindre fisk) såvel som hans arbejde som lods og 

forholdet til faderen, der nogle gange kan være svært. Så opstod ideen til filmen … 



Hvorfor en humanistisk dokumentarfilm? 

 For de fleste mennesker er Sahel forbundet med hungersnød og konflikter, oprør og 

jihadisme, militære statskup og lignende. Det finder helt sikkert sted. Medierne såvel som 

dokumentarfilm er gode til at fremme den slags information. Ud fra den humanistiske 

tradition inden for film og fotografering, er mit mål, at vise skønheden i hverdagen hos 

mennesker og deres humane værdier (solidaritet, tolerance, respekt og værdighed). Jeg vil 

gerne præsentere et alternativt billede af, hvordan livet i Sahel ser ud for almindelige 

mennesker. Jeg vil gerne vise noget andet, noget der forbinder os til hverdagen for folk i 

Sahel, enkelte mennesker, der skaber relationer mellem pårørende (både gode og dårlige), 

familier som os, der i sidste ende har valgt at flytte for at kunne overleve.  

 Når folk flytter fra et område til et andet opstår begrebet immigration, og selvfølgelig også 

ukendthed og fremmedhed. Denne dimension vil specielt være synlig i filmen. Der 

påpeger ”at alle folk her kommer fra et andet sted ” (tous les gens d’ici sont d’ailleurs’).  

 I en verden styret af fastboende mennesker, har nomadefolk længe været betragtet som den 

ideelle syndebuk for de problemer, der er i samfundet. Fremmede kan lige så vel være dem 

der bringer ressourcerne. Denne dynamik mellem integration og udstødelse er universel. 

Flodnomaderne i denne dokumentar er ingen undtagelse. 

 At lave en dokumentar handler for mig om, at fortælle historien om mennesker jeg kan lide 

og beundrer, mennesker hvis livsstil fascinerer mig. Måske fordi at jægeren, fiskeren, 

samleren og den omstrejfende lever i mig.  

 Endelig, mens ideen om filmen indledningsvis er Erics, altså min, er filmprojektet et resultat 

af en kollektiv dynamik der også inkluderer Sani, Mohamadou, Fredéric og Lotte - se 

billederne!. 

Mandskabet 

 



 

Mohamadou bor på øen Garidji, tæt på Ayorou (nordlige Niger). Han er lodsen. Historien handler 

om ham … derfor, hvis du ønsker at vide mere om ham, har du måske lyst til at sponsorere dette 

filmprojekt.  

 

Sani Boureima og Lotte Pelckmans. Lotte er antropolog og har arbejdet med tidligere nomadiske 

kvæghyrder (Fulani) i det centrale Mali siden 2001. Hun har arbejdet med internt afrikansk slaveri, 

sociale uligheder, menneskerettigheder, sociale bevægelser og migration. Da hun i mange år har 

været fascineret af vand, er hun meget motiveret for at komme på denne rejse samt at nyde stilheden 

ved at rejse på Niger-floden. Hun mødte flodnomaderne første gang i 2012 sammen med Eric, da de 

fik deres tilladelse og gav udtryk for deres entusiasme omkring at få lavet en dokumentarfilm om 

deres liv. Lottes mål er at få en eller to kvinder med i filmen samt vise den rolle, som religion spiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sani Boureima blev født og voksede op i Niamey (Niger) langs Niger-floden, hvor hans far ejede et 

stykke jord. Han har ikke gået meget i skole, men lærte en smule fransk og en hel del djerma og 

hausa. Hans far lærte ham at dyrke jorden, at fiske og at være en god muslim. Væbnet med sine 

evner, mod og åbenhed har Sani lært om mange fagområder. Hans venskab og samarbejde med Eric 

førte til, at han blev professionel rejsearrangør på Niger-floden. Han kender floden udenad mellem 

Gaya og Niamey, hvor han plejede at rejse med turister. Han har også rejst med turister til 

Timbuktu to gange, indtil krigen brød ud i Mali.  

 

Fredéric Châles bor i Frankrig nær Tours. Han er en professionel fotograf, der nu interesserer sig for 

kamera og video. Han rejser verden rundt for at producere videorapporter, hovedsagelig 

sportsbegivenheder. Vi mødtes i Paris i 2009 og besluttede at lave en film omkring de kampe, som 

efterkommerne af slaver kæmper i det nordlige Benin, hvor Eric havde forsket. Dokumentarfilmen 

Gårsdagens slaver udkom i 2011. Sammen med Lotte, Eric og Fredérics familie påbegyndte vi 

projektet om flodnomaderne i december 2013. Han er den man skal rose for de flotte billeder i 

traileren.  

 



Eric Hahonou er en antropolog der specialiserer sig i det vestlige Niger, hvor han boede i 7 år. Han 

har studeret forskellige problemstillinger i afrikanske sammenhænge, men hans kerneinteresse 

ligger i studiet af marginaliserede grupper. Han lavede sin første dokumentar med Fredéric og 

Camilla Strandsbjerg (Gårsdagens slaver, 2011) om de kampe, som efterkommere af slaver 

kæmper i det nordlige Benin. Han underviser og forsker på Roskilde Universitet (Danmark). Eric 

har en lidenskab for at fiske og rejse. Det er ikke underligt, at han forelskede sig i flodnomaderne.  

Baggrundsinformation 

Blandt de mange grupper som bor langs flodbredderne og øerne spredt langs de 4.200 kilometer 

Niger-flod, skiller Kebbawa sig ud for deres besynderlige nomadiske livsstil. Meget lidt vides om 

de migrantfiskere, der bygger konvojer af store træbåde (kaldet ´pinasser´), hvorefter de sammen 

navigerer fra det nordlige Nigeria (Yauri, Lake Kainji) til det nordvestlige Niger (omkring Ayorou) 

og det østlige Mali (Ansongo, Gao, Timbuktu) hvor der er rigeligt med fisk i tørsæsonen. I spidsen 

for hver konvoj står en mand, hvis rolle er at guide bådene sikkert fra Nigeria til Niger/Mali. 

Lodsen er den, der skal sørge for, at bådene ikke rammer en sten, sejler ned ad en blindt spor eller 

støder på grund. 

 

Musik 

Vieux Farka Touré & Rachel Kollektivet – kommende album 2015, har været så generøse at levere 

den musik der er brugt i traileren (Tidhar), og som er et uddrag fra ”the Paris Session”. En slags 

musik der krydser den kulturelle atmosfære i Sahel med dem melankolske og følelsesmæssige fra 

Mellemøsten. Vigtigst af alt, så er musikken rytmisk, hvilket stemmer overens med historiens rytme, 

skiftevis langsom og hurtig, med spænding og drama, lige så vel som den er rolig og poetisk. Det er 

meningen, musikken skal vække en følelse af eventyr på Niger floden.  



Hvad skal finansieringerne bruges til? 

Nye mål: 8.600 euro 

Vi er meget taknemmelige over for de 101 sponsorer, der har støttet os, og som gjorde det muligt at 

nå målet på 5.200 euro. Takket være dem, har det været muligt for os at lave den kommende 

dokumentarfilm ”Flodnomader”. 

Som vi tidligere har annonceret, så håber vi virkelig at projektet vil modtage mere, end vi har bedt 

om, for at kunne betale for mobile solpaneler og lysudstyr (heriblandt en lampe og en 

multifunktionel telefonstang) til de grupper af flodnomader, der tillod os at følge deres rejse mellem 

Gaya og Niamey. Vi tror på at sådanne solpaneler (2 års garanti på alle Total Oil stationer i Niger) 

vil gøre det muligt for flodnomaderne at få adgang til gratis energi, så de kan oplade deres 

mobiltelefoner og således at de får lys, så deres børn kan læse om aftenen.  

Flere af dem indså, at myndighedernes marginalisering og udnyttelse af dem skyldtes deres 

uvidenhed og analfabetisme. Derfor er de begyndt at skrive deres børn op i lokale skoler i Niger og 

Mali. Vi tror, at denne støtte virkelig kan hjælpe dem til at stå ansigt til ansigt med de udfordringer, 

det indebærer at være en nomadisk gruppe i en moderne verden. 2.000 euro vil være nok til at 

dække de umiddelbare behov. 

 

Billede af det første solpanel, der blev leveret til Sani. 

 



Vigtigst af alt, betalingen af et mindre gebyr på 100 F CFA for hver mobiltelefon der genoplades, 

vil snart gøre det muligt for dem at købe en ny enhed. Det betyder at denne ordning er bæredygtig.  

Til sidst, vil en yderligere finansiering (1.400 euro) gøre det muligt for os at opkøbe 

ophavsrettighederne til den fantastiske musik, der er produceret af Vieux Farka Touré & Raichel 

Kollektivet – 2015 albummet. 

 

For at opsummere: 5.200 (til at filme) + 2.000 (solpaneler) + 1.400 (ophavsrettigheder for 

soundtracket). 

Om projektets ejer 

Eric Hahonou, filminstruktør 

Antropolog, forsker og underviser på Roskilde Universitet i Danmark siden 2008. Jeg lavede min 

første film i 2001 om min forskning inden for slaveri i Benin (Vestafrika).  

Jeg samarbejder med professionelle filmskabere såsom Fredéric Châles (en kameramand der elsker 

æstetiske billeder) og Oskar Fanta (en professionel inden for dynamisk filmredigering). Jeg nyder at 

lave dokumentarfilm om mennesker, jeg kender personligt og som jeg sætter pris på. Jeg laver film 

om de mennesker og grupper, fordi jeg ikke kun finder deres livsbane og kampe 

bemærkelsesværdige, men også inspirerende, fordi deres kampe minder os om humanistiske 

værdier lige så meget som ægte og ærbare foretagender. 

Erfaring: 

- 15 år i Vestafrika og Madagaskar. 

- medinstruktør af ”Les esclaves d´hier /yesterday´s slaves ” 2011 - belønnet af 

videnskabelige og offentlige juryer. 

- instruktør af traileren til ”Flodnomader” 2014.  

 

 

 

 



Efterskrift af 26. marts 2015:  

 

Eric Hahonou oplyser pr. e-mail til Genvej til Udvikling: 

 

Fundraising er officielt færdig nu. 

- fem stk. solenergiudstyr har været købt til flodnomader og Sani er hos dem i denne uge for 

at give udstyret til dem i den nordvestlige Niger i Ayorou-området. 

- jeg fik penge fra DDC (schweizisk udviklingsinstitution) til 'montage du film'. Den skulle 

være færdig efter sommeren 2015 

- jeg har startet en film- og videovirksomhed for at være transparent/gennemsigtig vis-a-vis 

SKAT, selv om jeg ikke skal tjene penge på denne film. 

 


