
Nomader rejser ikke blot af lyst. De rejser for at overleve og bevæger sig 

gennem landskabet for at finde vand og mad til deres dyr. Sådan har det 

været i århundreder på klodens mest ufrugtbare egne fra Sahel i syd til Norge 

i nord. Men klimaforandringer og statsgrænser truer nomadernes levevis.

Nu om dage er nomader imidlertid ikke kun etniske grupper som tuareger, 

masaier og fulani, der flytter rundt efter gode græsgange. I daglig tale bruger 

vi også udtrykket metaforisk med både positive og negative betydninger om 

vidt forskellige mennesker.

Det optræder i markedsføring af bredbånd og parfumer, hvor smukke 

unge mennesker giver den som digitale nomader med hele verden som 

hjemmebane. Og vi bruger det om såkaldte nomadefamilier, der rastløst 

flytter fra kommune til kommune for at undgå de sociale myndigheder.  

Men hvorfor begyndte vi mennesker egentlig at vandre, og hvad gør de 

oprindelige nomader i dag, hvor de truet af stadig voldsommere vejr? 

Det fortæller kulturgeograf Hanne Kirstine Adriansen om i april måneds 

Tænkepause, der både har fødder og rødder. 

 

”Nomader handler ikke bare om eksotiske folk i farvestrålende 
dragter, der vandrer med deres dyreflokke under fremmede 
himmelstrøg. Nomader handler om hele menneskehedens 
historie, om at bevæge sig og bo et sted, om at være fri og være 
knyttet. At studere nomader i alle fænomenets betydninger 
giver os derfor indblik i helt grundlæggende spørgsmål om, 
hvad mobilitet og geografi betyder for os mennesker.”
– Hanne Kirstine Adriansen
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