
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
E K S P E D I T I O N S R A P P O R T  

О П И С А Н И Е   Э К С П Е Д И Ц И И    
 



 2

 
 
 

 
 
 

Expedition Connexion 2001 Greenland – Chukotka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
E K S P E D I T I O N S R A P P O R T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connexion 2001 
København, 2002 



 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

 
 
 

Indhold 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningsprogram 5 

 Antropologisk forskning 5 

 Kulturel brobygning 10 

 Odontologisk undersøgelse 11 

Geografi og rejse 12 

 Ophold og arbejdsprogram 12 

 Rejse 13 

Ekspeditionsdeltagere 14 

Tjukotka og den eskimoiske befolkning 15 

 Tjukotka 15 

 Den eskimoiske befolkning 16 

 Guvernør Abramovitj og nye tider … 18 

Краткое русское изложение 19 

Samarbejdspartnere og sponsorer  23 

Information 24 

 

 

 

 



 5

Ekspeditionen Connexion 2001 
Forskningsprogram 

 
 
Antropologisk forskning 

  I sammenligning med de øvrige arktiske områder har den antropologiske forskning i 
det nordlige og fjernøstlige Rusland været forholdsvis begrænset. Med Sovjet Unionens 
sammenbrud i 1991 blev der åbnet mulighed for at også udlændinge kunne 
gennemføre forskningsprogrammer. Connexion 2001 knytter sig således til en række 
andre forskningsprojekter vedrørende oprindelige folks forhold og muligheder i Ruslands 
arktiske regioner – herunder først og fremmest den første Danske Tjukotka Ekspedition: 
YUPIK ’98. I det russiske Arktis lever et stort antal forskellige etniske grupper, hvor nogle 
kun tæller ganske få hundrede, mens andre udgør en befolkning på over 300.0001. Vidt 
forskellige sprog og kulturer er repræsenteret i Rusland; men fælles for de mange 
etniske grupper er den voldsomme "sovjetificering", som foregik fra omkring 1930 til 1990. 
Moderne forskning viser derfor også fælles træk i den udvikling, Ruslands oprindelige 
befolkninger har gennemgået i det seneste tiår.  
  Connexion 2001 bygger videre på erfaringer fra 
ekspeditionen YUPIK ´982, som delvis havde samme 
besætning. Undersøgelserne i 1998 og de efterfølgende 
analyser viste et klart billede af, at sibiriske eskimoer* i mange 
sammenhænge vender sig til deres "oprindelige" kultur3. I 
1998 blev det ligeledes klart, at en helhedsforståelse af 
eskimosys tilværelse ville kræve yderligere undersøgelser i 
felten indenfor i hvert fald to, måske tre områder: Demografi 
og forholdet mellem elite og menigmand; desuden var en 
række forhold omkring eskimosys vigtigste erhverv, fangsten 
på havdyr, ganske uigennemskuelige.  
  Refererende til ovennævnte analyser opstillede Connexion 2001 et forskningsprogram 
med særlig vægt på to områder: 1) Demografisk kortlægning af de to bygder, der 
eskimosys kerneområde og 2) Kvalitative interviews med fokus på etnicitet og elite-
menigmands-problematikken. På trods af den forholdsvis korte tid ekspeditionen havde 
til rådighed på Tjukotka (ca. 2 måneder), lykkedes det at udvide den programsatte 
forskning med yderligere et begrænset studie af strukturen i fangererhvervet. 

D e m o g r a f i s k  k o r t l æ g n i n g  
Traditioner har ikke samme betydning for alle grupper i et samfund. For eskimosy forhol-
der det sig i korthed sådan, at alle er meget opmærksomme på de kulturelle traditioner; 
men der er markant forskel på, hvordan hhv. menigmand og elite forholder sig til dem. 
Eliten er først og fremmest optaget af at erstatte den tidligere påtvungne socialistiske 
sovjetideologi med en ny etnisk identitet som eskimosy. Dvs. fastholde sproget og andre 
kulturelle træk som markører, der skal styrke det indre sammenhold og samhørigheden 
med yupik-eskimoer i Alaska og inuit i Canada og Grønland. Udadtil kan elitens 
bestræbelser ses som forsøg på at markere den eskimoiske kultur som etnisk selvstændig 
og med egne sociale og politiske forventninger. Menigmand er også optaget af den 

 
1 Dallmann W. K.: Indigenous Peoples of the Northern Part of the Russian Federation and Their Environment. Insrop 
Working Paper no.90 – 1997, II.4.10 
2 YUPIK ’98. Danish – Siberian Anhropological Expedition. Ekspeditionsrapport. København 1999. 
3 Nielsen, Bent: Traditioner. Sibiriske eskimoers kamp for overlevelse i et forarmet postsovjetisk Rusland. 
Specialeafhandling. Institut for Eskimologi. Københavns Universitet, 2000. 
  Nielsen, Bent: Eskimoisk kultur tur/retur i et hjørne af Rusland. Tidsskriftet Grønland, nr. 1, januar 2001. 

* Den eskimoiske befolkning 
på Tjukotka er ikke ’inuit’ som 

i Grønland, men ’yupik’ – 
refererende til deres sprog. 

Imidlertid taler alle russisk og 
bruger i næsten alle 

sammenhænge termen: 
’Eskimos’ – i flertal ’eskimosy’. 
Derfor benyttes samme term i 

nærværende 
ekspeditionsrapport. 
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eskimoiske kulturs traditioner; men deres fokus er overvejende bestemt af mulighederne 
for overlevelse. Efter Sovjet Unionens sammenbrud er den eskimoiske befolknings vilkår i 
bygderne ved Tjukotkas kyster dramatisk forværret. Strømmen af forsyninger er næsten 
ophørt, så befolkningen må forsøge at overleve omtrent på samme måde som deres 
bedsteforældre. Menigmand ser derfor traditionerne som en mulighed for at kunne 
genoptage tidligere generationers levevis – og dermed overleve uden afhængighed af 
svigtende forsyninger udefra. 
  Her er altså den første baggrund for ekspeditionens demografiske undersøgelse: Hvem 
er elite/menigmand? og hvorfra og hvordan rekrutteres eliten?  

  I forskellige internationale sammenhænge (konferencer, ICC-møder4, faglige artikler 
etc.) har eskimosys elite givet udtryk for en accelererende assimilation, hvor eskimosy 
som en lille minoritet blandt den større minoritet af tjuktere og majoriteten af tilflyttede 
russere på Tjukotka er på vej til etnisk udslettelse5. Disse påstande har dannet baggrund 
for forsøg på at vække omverdenens opmærksomhed og søge humanitær hjælp af 
forskellig slags – i første række fra de øvrige arktiske nationer: USA/Alaska; Canada og 
Danmark/Grønland. Påstanden om etnisk assimilation er den anden årsag til den 
demografiske undersøgelse: Hvor stort er antallet af etnisk blandede ægteskaber, og 
hvilken etnicitet har børnene i disse ægteskaber? 
  Den tredje grund til at gennemføre en demografisk undersøgelse i bygderne Novoe 
Tjaplino og Sireniki har reference til tidligere folketællinger. En sammenligning af 
forskellige kilder vedrørende antallet af eskimosy på Tjukotka har udvist betydelige 
variationer. Det har derfor været ønskeligt at komme så tæt på de reelle tal som muligt. 

  Med den demografiske undersøgelse har Connexion 2001 ønsket et statistisk 
materiale, som kvantitativt kunne supplere de kvalitative interviews. Den geografiske 
ramme for ekspeditionen var de to eneste bygder på Tjukotka, hvor eskimosy udgør 
majoriteten af befolkningen: Novoe Tjaplino og Sireniki (se side 13). Da der ingen kort 
findes over de to bygder, fandt vi det nødvendigt at foretage en omtrentlig skitsering af 
de to lokaliteter, så vi havde sikkerhed for, at ingen huse eller indbyggere blev overset. 

 

 

Bygdekort over Sireniki og Novoe Tjaplino 

 
4 ICC: Inuit Circumpolar Conference, paraplyorganisation for de eskimoiske befolkninger i Grønland, Canada, Alaska og 
Sibirien. 
5 Achirgina-Arsiak, Tat’iana: Panianitok! Études/Inuit/Studies 16(1-2): 47 - 50 
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Det demografiske projekt blev fremlagt for og drøftet med de to bygders respektive 
administratorer, som var meget imødekommende og hjælpsomme. Derefter gik vi fra 
hus til hus, bankede på, præsenterede os selv og projektet (som hele bygden hurtigt 
blev bekendte med) og spurgte om lov til at stille en række spørgsmål om husstandens 
medlemmer. Overalt blev vi taget godt imod. Kun ganske få stillede sig lidt skeptiske 
overfor, hvem vi var. Alle besvarede spørgeskemaerne, og mange bød os på te eller 
bad os besøge dem igen en anden gang. 
  Skemaerne var udformet, så hvert skema repræsenterede én husstand. Udover køn, 
alder, skolegang, uddannelse og erhverv har alle bygdernes indbyggere givet 
oplysning om deres egen og deres forældres etniske identitet ifølge deres egen 
vurdering. Desuden har vi spurgt hvilket etnisk tilhørsforhold, der er angivet i den 
enkeltes pas6 – der er eksempler på divergens mellem angivelsen i passet og den 
enkeltes holdning. Det indsamlede demografiske materiale giver mulighed for at påvise 
antallet af ”blandede ægteskaber” og valg af børnenes etnicitet i disse ægteskaber – 
og derved en mere præcis forståelse af eventuelle assimilationsprocesser. Desuden kan 
skemaerne bruges til at påvise sammenhænge mellem etnicitet og 
uddannelse/erhverv. Og endelig er materialet en præcis registrering af de to bygders 
samlede befolkning fordelt på alder, køn og etnicitet. 

 

 

 

Spørgeskema i  
henholdsvis dansk og 
russisk version 
 

 
  Det er endnu for tidligt at drage vidtgående konklusioner på baggrund af det 
demografiske materiale, da der stadig henstår en del behandling og analyse. Men 
umiddelbart kan bl.a. følgende information aflæses af skemaerne: 
 

 
6 Stalins lov fra 1932 om, at alle sovjetborgere skulle bære internt pas er stadig gældende, selvom den berygtede ”linie 
5” med angivelse af etnisk tilhørsforhold er blevet fjernet med virkning fra 1998. 
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 Novoe Tjaplino Sireniki Begge bygder 

Indbyggere i alt 405 486 891 
Kvinder 201 249 450 
Mænd 204 237 441 
Eskimosy i alt 291 261 552 
Eskimosy som andel af befolkningen 72% 54% 62% 
Tilflyttere (russere, ukrainere m.fl.) i alt 27 52 79 
Tilflyttere som andel af befolkningen 7% 11% 9% 
 
 

K v a l i t a t i v e  i n t e r v i e w s  
I forberedelserne til ekspeditionen opstillede vi to kriterier for de kvalitative interviews: 1) 
Forholdet mellem elite og menigmand og 2) etnicitet. Ideen var at kombinere de 
kvantitative data fra den demografiske undersøgelse med de personlige holdninger, 
som ville give sig til kende undervejs gennem strukturerede samtaler/interviews med 
enkeltpersoner. Da et grundlæggende element i kvalitative interviews er at give rum for 
interviewpersonens personlige tanker og erfaringer, er der en indbygget fare for at 
komme hjem med timevis af indspillede samtaler uden eller næsten uden fællesnævner.  

Vi gjorde derfor meget ud af i forberedelsesfasen at træne interviewteknik og blive 
fortrolige med interviewets dynamiske og tematiske aspekter7. Desuden etablerede vi 
en fælles elektronisk dagbog, hvor ekspeditionsdeltagernes oplevelser, iagttagelser, 
bekendtskaber, frustrationer mm. blev skrevet ind. Herved fik vi skabt en ramme om det 
enkelte interview – en ramme, som samtidig blev et vigtigt redskab for valget af nye 
interviewpersoner. Den demografiske undersøgelse og vores deltagelse i bygdernes liv i 
øvrigt åbnede adgang til potentielle interviewpersoner. Undervejs kategoriserede vi 
interviewpersonerne for at sikre, at den samlede gruppe af interviewede personer ville 
repræsentere samfundet som helhed – se skema på næste side. 
  
  Alle interviews blev optaget på minidisc og senere transskriberet. Bortset fra et enkelt 
interview, var vi altid to foruden interviewpersonen, der deltog: En interviewer og en 
tolk. Interview med tolkning stiller store krav til forberedelse, samarbejde og 
tålmodighed. Tolkningen i sig selv besværliggør den svære kunst, det er at 
kommunikere; men samtidig giver sekvenserne med tolkning begge interviewets parter 
en lille ekstra tænkepause, som – ikke mindst for intervieweren – ofte har vist sig at være 
værdifuld. 

 
7 Kvale, Steinar: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag. København, 1997. 

Eksempel fra interviewsituation 
(mikrofon i billedets nederste højre 
hjørne). Ideelt set er et kvalitativt 
interview en samtale, hvor 
intervieweren ved en let styring af 
samtalen søger at åbne for 
informantens erfaringsverden. 
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Oversigt over samtlige interviews med angivelse af køn, etnicitet, alder, civil status, 
”stratifikationsvurdering”, erhverv, sted og dato. Samtlige interviewpersoner har mundtligt givet tilladelse til 
offentlig benyttelse af interviewene. Vi har alligevel anset det for mest korrekt at udelade de enkelte 
personers navne i den her viste oversigt. 
* Stratifikationsvurderingen har først og fremmest været tænkt som et internt redskab til at undgå overvægt 
af personer fra særlige samfundsgrupper. For at sikre en repræsentation af flest muligt har vi angivet 
stjerner i forhold til vores vurdering af deres personlige ressourcer i samfundsmæssig sammenhæng: Jo flere 
stjerner, jo flere ressourcer.  

Køn: 
Fem./
Mask. 

Etnicitet Alder Civil stand Stratifikations
-vurdering 

Erhverv Sted hvor interviewet 
er foretaget 

Dato hvor 
interviewet er 

optaget 

Numrerin
g 

mask russer ca. 35 ??? ****** informationschef Anadyr 7. juli 1 
mask russer ca. 35 ægtemand **** købmand Provideniya 12. juli 2 
fem eskimo 42 hustru *** posthusarbejder Novoe Tjaplino 15. juli 3 

fem eskimo 48 hustru ***** 
administrator 

Novoe Tjaplino Novoe Tjaplino 16. juli 4 

mask tjukter 31 ægtemand *** skolelærer Novoe Tjaplino  5 
fem eskimo ca. 65 enke *** pensionist Novoe Tjaplino 16. juli 6 

fem russer 50 hustru *** børnehaveleder Novoe Tjaplino 18. juli 7 
mask eskimo ca. 30 ??? *** radioarbejder Provideniya 24. juli 8 
fem eskimo 42 fraskilt **** hovedbogholder Sireniki 29. juli 9 
fem eskimo ca. 45 alenemor *** nattevagt Sireniki 3. august 10 

mask russer 28 ugift **** politibetjent Sireniki 6. august 11 
fem jakut ca. 40 hustru ***** administrator 

Sireniki 
Sireniki 8. august 12 

mask eskimo 38 ugift * Arb.løs/patient Provideniya 15. august 13 
mask eskimo 35 fraskilt *** lærer/bensk. Novoe Tjaplino 16. august 14 
fem eskimo 53 enke ** pensionist Novoe Tjaplino 17. august 15 
fem tjukter 38 hustru ** rengøringsdame Novoe Tjaplino 17. august 16 

mask eskimo 67 ægtemand *** pensionist Novoe Tjaplino 18. august 17 
mask eskimo 32 ægtemand * arbejdsløs Novoe Tjaplino 20. august 18 
mask 
maks 

eskimo 
eskimo 

16 
17 

søn 
forældreløs 

-- 
-- 

skoleelev 
skoleelev Novoe Tjaplino 21. august 19 

fem tjukter 37 ugift **** internatleder Novoe Tjaplino 21. august 20 
fem eskimo 13 datter -- skoleelev Novoe Tjaplino 22. august 21 

mask 
mask 
mask 

eskimo 
eskimo 
eskimo 

10 
9 
9 

søn 
søn 
søn 

-- 
-- 
-- 

skoleelev 
skoleelev 
skoleelev 

Novoe Tjaplino 
Novoe Tjaplino 
Novoe Tjaplino 

 
22. august 

 

 
22 

mask eskimo 42?? ægtemand ***** brigadeleder Novoe Tjaplino 30. august 23 
mask eskimo 39 ægtemand * invalidepension. Novoe Tjaplino 31. august 24 
mask eskimo 15 søn -- skoleelev Novoe Tjaplino 1. sept. 25 
fem eskimo 47 ugift *** jordmoder Novoe Tjaplino 1. sept. 26 
fem eskimo  ugift * børnehavearb. Novoe Tjaplino 1. sept. 27 

mask even 24 ægtemand * elværksarbej. Novoe Tjaplino 2. sept. 28 

mask eskimo 23 ugift * ?? Novoe Tjaplino 2. sept. 29 
mask eskimo 34 ugift * arb. v/vandvogn Novoe Tjaplino 3. sept. 30 
mask tjukter 38 fraskilt ** elværksarb. Novoe Tjaplino 3. sept. 31 
fem 

mask 
eskimo 
eskimo 

21 
23 

hustru 
ægtemand 

** 
** 

sekretær 
fanger 

Novoe Tjaplino 
4. sept. 

32 
33 

mask russer 53 ?? ***** sovkhozdirektør Novoe Tjaplino 4. sept. 34 
fem tjukter 42 hustru * invalidepens. Novoe Tjaplino 4. sept. 35 

mask ester 41 ægtemand ***** 
videnskabelig 
medarbejder Provideniya 6. sept. 36 

mask eskimo 22 ægtemand ** politibetjent Provideniya 9. sept. 37 

mask ukraine 45(?) ?? ***** 
virksomheds-

direktør Provideniya 
10. september 

38 
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B i l l e d d o k u m e n t a t i o n  
Brugen af moderne billedmedier fylder ikke meget i den antropologiske metode-
litteratur. Alligevel er det vores vurdering, at billedmateriale kan formidle informationer, 
som kun vanskeligt kan bæres af det trykte ord. Derfor har tre af ekspeditionens 
deltagere systematisk gennemført optagelser undervejs: 275 digitale fotos, ca. 16 timers 
video og 775 diapositiver. Den overordnede strategi for billedoptagelserne har fulgt et 
andet spor end de antropologiske undersøgelser, fordi billedmediet ikke umiddelbart 
egner sig til at præsentere antropologiske teorier som assimilationsprocesser eller en elites 
fremvækst og position i en minoritetsbefolkning. Med fotos og video har Connexion 2001 
(sammen med YUPIK ’98) i stedet arbejdet med henblik på opbygning af et nuanceret 
dokumentarisk arkiv over forholdene i bygderne Sireniki, Novoe Tjaplino (og Yanrakynnot) 
samt byerne Provideniya og Anadyr. Billedmaterialet præsenterer natur og kultur, 
hverdag og fest, alle aldersgrupper, portrætter, beklædning, interiører fra huse, 
lejligheder og forretninger, hvalfangst, hvalrosfangst, fiskeri, indsamling af bær og 
svampe, transport, bygder og by, flora og fauna etc.  

 

 
 

Kulturel brobygning 
Efter ekspeditionen YUPIK ’98 stod det klart, at befolkningen på Tjukotka i almindelighed 
lever under meget barske vilkår, og at eskimosy og tjuktere i de små bygder reelt 
kæmper for overlevelse. Det har derfor været magtpåliggende for Connexion 2001 at 
arbejde på en eller anden form for hjælp til den oprindelige befolkning på Tjukotka. 
Connexion 2001 er først og fremmest en forskningsekspedition og råder derfor ikke over 
andre ressourcer end de fondsmidler, der har været nødvendige for 4 menneskers 
udstyr, rejse og ophold i 2½ måned. Ideen har derfor fra starten været at forsøge at 
optræde som formidlere af viden om forholdene på Tjukotka til dem, der ønsker 
information og som kunne tænkes at ville yde støtte. Med denne grundide har mange 
forhold på ekspeditionen været orienteret i forhold til befolkningen i Grønland, som 
sprogligt og kulturelt er nært knyttet til eskimosy på Tjukotka (jfr. sprogoversigten på side 
17) – herunder at én af ekspeditionsdeltagerne, Anja Naja Raahauge, er født og 
opvokset i Nanortalik i Grønland. Følgende konkrete initiativer blev taget og 
gennemført på baggrund af ønsket om på en eller anden måde at yde hjælp til 
Tjukotkas oprindelige befolkning: 

Billeddokumentation stiller krav til teknisk udstyr, erfaring og høflighed. En del motiver blev ikke fotograferet 
fordi grænsen for almindelig høflighed dermed ville være overskredet. Til gengæld var den lille 

billedskærm på både digital- og videokamera et godt middel til kontakt og samtale om forholdene og 
livet i hverdagen. 
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 En yupik-russisk-engelsk ordbog med leksikale opslag vedrørende fangst og natur er 
under udarbejdelse af sibiriske eskimoer og russiske forskere. Connexion 2001 har 
formidlet støtte til projektets gennemførelse fra Lingvistkredsens Komité for Truede 
Sprog ved Københavns Universitet. 

 Forud for ekspeditionen etablerede Connexion 2001 en foto- og informations-
udstilling, hvor eskimosy på Tjukotka bliver præsenteret under forskellige temaer på 
henholdsvis dansk og grønlandsk. Udstillingen består af 12 store plancher samt hhv. 
lyd- og videobånd. Udstillingen blev først vist i de danske grønlænderhuse i Århus, 
Odense og København. Senere er udstillingen suppleret med en grafisk plakat, 
undervisningsmateriale og et præsentationshæfte på engelsk. Udstillingen vises pt. 
på diverse lokalmuseer i Grønland. 

 Connexion 2001 har forhandlet med ICC og Grønlands Hjemmestyre om indgåelse 
af aftaler om venskabsbyrelationer mellem byer i Grønland og bygder på Tjukotka. 
Vi fik ingen tilsagn om støtte i Danmark/Grønland, men drøftede alligevel undervejs 
ideen med administratorerne i henholdsvis Sireniki og Novoe Tjaplino (begge 
eskimosy) og med den politisk-administrative leder (”borgmester”) for Providenskij 
rajon (”kommune”). På Tjukotka er ideen blevet positivt modtaget. Trods 
erkendelsen af den sproglige barriere har flere udtrykt ønsker om at udbygge 
kontakten til frænderne i Grønland. Konkrete udspil ligger til forhandling. 

 Connexion 2001indgik aftale med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv om 
sponsorering af billeddokumentationen. 

 Connexion 2001 afsatte et mindre beløb til indkøb af briller, som senere efter behov 
blev uddelt gratis til befolkningen i Sireniki og Novoe Tjaplino. 

 Nærværende ekspeditionsrapport sendes med et resume på russisk til en række 
kontakter på Tjukotka for også derved at fastholde ideen om gensidighed. 

 
 

Odontologisk undersøgelse 
  Den odontologiske undersøgelse bestod af to separate projekter, dels en 
tandmorfologisk undersøgelse og dels en bidfunktionsundersøgelse. Den 
tandmorfologiske del gik ud på at identificere udvalgte makrofologiske varianter på 
temporære tandsæt. Befolkningen i de bygder på Tjukotka, som Connexion 2001 
besøgte, dannede grundlag for at opstille 3 sammenlignelige grupper: Børn af etnisk 
forskellige forældre (eskimos - europæer), børn 
hvor begge forældrene er eskimosy, og endelig 
børn hvor forældrene er af en anden asiatisk 
herkomst (primært tjuktere). I alt blev der 
undersøgt 81 børn i alderen ½ til 7 år.   
  Bidfunktionsundersøgelsen havde til formål at 
registrere data for at kunne identificere 
anamnetiske og kliniske tegn på 
funktionsforstyrrelser i tyggeapparatet. Der blev 
undersøgt 101 mennesker i forskellige 
aldersgrupper og med forskellige etniske 
baggrunde. De indsamlede data giver et 
grundlag for en senere sammenligning med 
tilsvarende tidligere undersøgelser bl.a. i den 
danske befolkning. Dette materiale vil blive 
bearbejdet i nær fremtid og publiceret som en artikel i Tandlægebladet. 
  I forbindelse med de odontologiske undersøgelser uddelte ekspeditionen tandbørster 
og tandpasta, som var leveret af producenter i Danmark – se i øvrigt side 19. 

Børnene i bygderne var nok lidt generte, men 
fandt det alligevel interessant at blive 

undersøgt af en udenlandsk tandlæge. 
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Geografi og rejse 
 

Ophold og arbejdsprogram 
  De interne rejsemuligheder på Tjukotka er meget begrænsede og altid 
uregelmæssige, hvilket naturligvis direkte influerede på ekspeditionens planlægning. Vi 
valgte at indrette os med en slags base i byen Provideniya, hvorfra vi på den ene eller 
anden måde kunne komme videre til bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki. Desuden er 
forsyningerne i bygderne meget begrænsede, så ved at vende tilbage til Provideniya 
med mellemrum kunne vi løbende indkøbe fødevarer og andre fornødenheder. I 
Provideniya havde vi fået stillet en lejlighed til rådighed af den russiske forsker L. 
Bogoslovskaja og i bygderne indlogerede vi os privat hos familier, som havde ekstra 
plads. Transporten fra sted til sted fik vi i stand ved forhandlinger og aftaler med lokale 
kontakter. Enten kunne vi deltage i en allerede arrangeret transport sammen med 
andre, eller også måtte vi betale for selvstændig transport med terrængående bil, 
bæltekøretøj eller åbne både med påhængsmotorer. 

 

 
1. juli  Moskva Møde med den russiske Tjukotka-forsker L. Bogoslovskaja 
3. – 9. juli Anadyr Registrering hos myndighederne, interviewtræning, diverse 

kontakter, interview med guvernør Abramovitjs informationschef 
10. – 13. juli Provideniya Registrering hos myndighederne. Møde med hhv. 

overtandlægen, Ismajlov og øverste ansvarlige for Providenskij 
rajon, Daniluk. Tilrettelægning af praktiske detaljer. Et interview  

14. – 18. juli Novoe 
Tjaplino 

Registrering hos myndighederne og fremlæggelse af vores 
forskningsprojekt for bygdens administrator. Forundersøgelser 
mht. til gennemførelse af den demografiske undersøgelse, 
herunder optegning af bykort og registrering af samtlige 
husstande. 5 kvalitative interviews. Dentalundersøgelser i lokale 
børnehave 

19. – 24. juli Provideniya Indkøb af madvarer, tøjvask og saunabesøg. Tilrettelægning af 
rejse til og indkvartering i Sireniki. Interview med medarbejder 
på lokalradioen 

25. juli –  
9. august  

Sireniki Registrering hos myndighederne og fremlæggelse af vores 
forskningsprojekt for bygdens administrator. Komplet 
gennemførelse af den demografiske undersøgelse: Optegning 
af bykort, registrering af samtlige husstande og efterfølgende 
besøg hos alle indbyggere. 4 kvalitative interviews.  

10. – 15. 
august 

Provideniya Indkøb af madvarer, tøjvask og saunabesøg. Interview med 
indlagt patient på sygehuset. 

16. august –  
4. september 

Novoe 
Tjaplino 

Opfølgning og færdiggørelse af demografiske undersøgelser. 
Deltagelse i fangsttur (hvalrosser og gråhvaler). Orienterende 
besøg i Yanrakynnot. 21 kvalitative interviews. Fortsættelse af 
dentalundersøgelser.  

5. – 11. 
september 

Provideniya Afslutning ift. diverse kontakter. 3 kvalitative interviews, bl.a. 
med museumslederen og den overordnede direktør for 
distriktets erhvervsinteresser. Afsluttende dentalundersøgelser 
og interview med overtandlægen  

12. – 15. 
september 

Anadyr 
Moskva  

København 

Hjemrejse over Anadyr og Moskva til København 
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Rejse 

 
 Sireniki t/r  Åben båd mellem 
    med hhv. båd  øerne Ittygran 
og bæltekøretøj  og Arakamtjetjen 
  
 
         éndagstur til Hvalrosfangst og 
 gammel eskimoisk hvalfangst fra   
 boplads ved Aslik  små både 
   
 
                   
 med fly fra Anadyr til Fangsthytterne  
         Provideniyas lufthavn ved Inaghpik 
 
 
 
 Provideniya –                                   Terrængående lastbil  
 vores base mellem    mellem Novoe Tjaplino 
 opholdene i bygderne  og Inaghpik 
 
 
  
 
 

Til og fra Novoe Tjaplino foregik rejsen  
med en terrængående bil ad elendige veje 
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Ekspeditionsdeltagere 
 
 
 
 

Eevi Pulst Andersen 

EPA er opvokset i Estland og Kazakstan og har russisk 
som modersmål; har bopæl i Danmark og taler 

flydende dansk. Med sin sproglige baggrund har EPA 
fungeret som tolk og været opsøgende kontaktperson. 

Sideløbende med det antropologiske projekt har EPA 
gennemført sine egne odontologiske undersøgelser, 

som knytter sig til anden forskning på 
Tandlægehøjskolen, hvor hun er tilknyttet – se side 11 

 

 
Anja Naja Raahauge 

ANR, der er opvokset i Nanortalik i Sydgrønland, 
repræsenterer Grønland og har undervejs arbejdet for at 
styrke de kulturelle bånd mellem eskimosy på Tjukotka og 
inuit i Grønland. ABR er ved at færdiggøre sit speciale i 
postkoloniale studier på Institut for Engelsk ved 
Københavns Universitet og har deltaget i ekspeditionen 
som videnskabelig assistent og stået for de digitale 
fotooptagelser. 
 

Ilja Petrovitj Artemov 

IPA har russisk som modersmål, bor i Danmark og taler 
flydende dansk. IPA deltog tidligere i ekspeditionen 

YUPIK ’98 og hans faglige baggrund er historie og 
film/medier fra Københavns Universitet. Undervejs på 

ekspeditionen har IPA været operatør bag 
videokameraet og udfyldt rollen som henholdsvis tolk 

og rejsearrangør.  
 

 

 
 

Bent Nielsen 

BN er cand. mag. i eskimologi fra Københavns Universitet 
med speciale i sibiriske eskimoer. Som ekspeditionsleder har 
BN haft det overordnede ansvar for ekspeditionens 
praktiske og videnskabelige gennemførelse. Desuden har 
BN været fotograf på alle diasoptagelserne. 
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Tjukotka og den eskimoiske befolkning 
 

Tjukotka 
  Den autonome provins Tjukotka (Чукотский Автономний Округ) er på størrelse med 
Frankrig og Irland tilsammen og beliggende i det nørdøstligste hjørne af den russiske 
føderation. 750.000 km2 bjerg- og tundralandskaber, enkelte varme kilder og i den syd-
vestlige del af provinsen mindre områder med skov (tajga). Tjukotka er på tre sider 
omgivet af havet. Langs de nordøstlige kyster, hvor eskimosy bor er gennemsnitstem-
peraturen i januar omkring –20o C og meget blæsende. Sommeren er kort, kold (+6o - + 
8o C) og solfattig; mindst 300 mm nedbør om året. Der er permafrost i hele regionen. 

 

 

  Tjukotkas oprindelige befolkning er eskimosy (ca. 1.600) og tjuktere (ca. 13.000) samt et 
fåtal af andre etniske minoriteter. Siden Anden Verdenskrig er tilflyttere i stort tal 
indvandret til Tjukotka fra den europæiske del af Sovjet Unionen (russere 70%, ukrainere 
13%). I slutningen af 1980erne var befolkningstallet oppe på 160.000, hvor de 
oprindelige folk kun udgjorde ca. 10%. Indvandringsbølgen vendte med Sovjet 
Unionens sammenbrud således, at der i dag kun er omkring 70.000 indbyggere på 
Tjukotka, hvor de oprindelige folk udgør ca. 25%. 

R U S L A N D 
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Befolkningsudvikling på Tjukotka i 20. århundrede. Den store ændring i antallet af 
tilflyttere har bevirket, at Tjukotkas oprindelige befolknings procentvise andel har 
svinget fra næsten 100% over max. 10% til nu ca. 25% af det samlede indbyggertal. 

Эскимосы 
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Русские 

Целый 
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  De vigtigste erhverv på Tjukotka er råstofudvinding (guld, kul, olie), fiskeri og rensdyravl 
(overvejende tjuktjere). Hovedparten af eskimosy og et mindre antal tjuktjere ernærer 
sig ved fangst (hvalros, hval og sæl samt bjørne og ræve) og fiskeri. I sovjetperioden var 
pelsdyravl i kombination med industriel fangst på hvaler og hvalrosser almindeligt 
udbredt i bygderne, hvor eskimosy bor; dette er nu ophørt.  

 

Den eskimoiske befolkning 

H i s t o r i e  
  Arkæologisk forskning har påvist eskimoisk tilstedeværelse på Tjukotka årtusinder før 
Kristi fødsel. I en meget lang periode havde eskimoerne stor udbredelse langs kysterne 
ved Ishavet i nord og helt ned til Kamtjatka mod syd. Indenfor de sidste tusinde år er 
centralsibiriske rensdyrnomader begyndt en ekspansion nordpå. Tjuktjerne, som har lagt 
navn til Tjukotka, er efterkommere af disse rensdyrnomader. Tjuktjerne hører til den 
palæo-asiatiske sproggruppe og adskiller sig markant fra den eskimoiske sprogfamilie. 
Den eskimoiske befolkning lever i dag kun alleryderst på Tjukotka halvøens østlige kyster 
og er sprogligt, kulturelt og genetisk nært beslægtede med yupik eskimoer i Alaska. 
 
 

 

Tjukotkas befolkning gennem de seneste ca. 1000 år  

Eskimoernes udbredelse før centralasiatisk indvandring 

Indvandring af centralasiatiske rensdyrnomader 

Eskimoernes nuværende udbredelse 

Centraleuropæisk indvandring 
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S p r o g  
Sibiriske eskimoers sprog fordeler sig på to markant forskellige dialekter: Naukanskij og 
tjaplinskij. I sovjettiden blev tjaplinskij ophøjet til ”officielt eskimoisk sprog”. Det betyder, 
at der på denne dialekt foreligger både ordbøger, grammatik, skolebøger og litteratur 
af forskellig slags. Der udsendes regelmæssigt (få timer ugentligt) radioudsendelser på 
tjaplinskij dialekten. Desuden taler den eskimoiske befolkning på den amerikanske ø, St. 
Lawrence Island, samme dialekt, så tjaplinskij har i dag bedre vilkår for overlevelse end 
naukanskij dialekten. Eller snarere: Tjaplinskij er knapt så udryddelsestruet som 
naukanskij. Alle eskimosy på Tjukotka taler russisk til daglig; ældre mennesker har det 
eskimoiske sprog som modersmål, mens kun meget få børn og unge taler andet end 
russisk. De eskimoiske dialekter og sprog er ikke i familie med andre asiatiske sprog og 
heller ikke med indianske sprog i Nordamerika; men udgør den selvstændige 
eskaleutiske sprogfamilie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den eskaleutiske sprogfamilies udbredelse, hvor tjaplinskij dialekten er en del af undergruppen 
'yupik', som tales i Sydvestalaska og på Tjukotka. 

INUIT  Inuits udbredelse er i Grønland 
ИНУИТ  Canada og Nordvestalaska              
  
YUPIK Yupiks udbredelse er i Sydvest- 
ЮПИК alaska og på Tjukotka 
 
ALEUT Aleuts udbredelse er på de  
АЛЕУТ aleutiske øer 

eskaleutisk 
sprogfamilie 

эскалеуческая 
языковая 

семья 

РОССИЯ 

ДАНИЯ 

КАНАДА 

США 
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Guvernør Abramovitj og nye tider på Tjukotka 
24. december 2000 var der guvernørvalg på Tjukotka – og endnu engang måtte 
befolkningen indstille sig på helt nye forhold.  
  I 1923 underlagde Sovjet Unionen sig Tjukotka og indledte en gennemgribende 
omstilling af den oprindelige befolknings tilværelse. I de følgende 65 år blev der 
intensivt og målrettet kollektiviseret, socialiseret, sovjetiseret, omstillet, ensrettet, flyttet 
og manipuleret med eskimosy og tjuktere på Tjukotka. I 1991 brød Sovjet Unionen 

sammen og de oprindelige folk blev for anden gang tvunget til at 
skulle forholde sig til en europæisk ideologi – nu markedsøkonomi 
og kapitalisme. Det første tiår efter Sovjet Unionens sammenbrud 
har også budt på ændringer. Efter det totalitære regimes ophør 
og åbningen af grænsen til Alaska blev der skabt forventninger 
om en bedre fremtid. Men snart strammede daværende 
guvernør, Nazarov, igen reglerne for ud- og indrejse og den under 
ham førte økonomiske politik resulterede i en katastrofal 
forarmelse, som ramte den oprindelige befolkning særligt hårdt. 
Med valget i 2000 af Abramovitj har Tjukotkas befolkning så mødt 
sin sidste samfundsomvæltning. Men hvor de forrige ændringer 
har været barske og med større eller mindre elementer af 
ufrivillighed, så er der ved denne nye ændring ingen, der finder 
omstillingen vanskelig. Der er nok nogle, der er usikre overfor 
hvilke motiver, der ligger bag Abramovitjs politik, men ingen 
beklager sig over de konkrete tiltag, han iværksætter. 

  Abramovitj er en af Ruslands rigeste mænd. Han 
har indgået en aftale med den russiske føderation 
om at betale 30% skat af sin årlige indtægt på ca. 
97 millioner dollars. Skatten deles i to portioner, hvor 
den ene går til statskassen og den anden til 
Tjukotkas provinsbudget. Tjukotkas budget er på 30 
mio. $. Over halvdelen (17 mio $) betales direkte via 
Abramovitjs skat. Beløb af en sådan størrelse har 
naturligvis effekt – og overalt på Tjukotka er effekten 
synlig og positiv: I hovedstaden foregår der 
byfornyelse i stor stil. På tundraen er teknikere i gang 
med at undersøge mulighederne for 
ressourceudnyttelse, opvarmning fra varme kilder 
og udbedring af vejnettet. I bygderne bliver 
varmeforsyningen renoveret, nye huse bygges i et 
tempo, som ikke har været set i årtier, og skolebørn 
sendes på ferie ved Sortehavet. 

  Det er vanskeligt at opponere mod Abramovitj. 
Alle hans tiltag er til fordel for Tjukotkas befolkning. 
Men samtidig med at optimismen er ved at vende 
tilbage, er der også nogle, der spørger sig selv om, 
hvor længe det varer ved? Og hvorfor gør han alt 
det, Abramovitj? 

   
 

Guvernør Roman Arkadievitj Abramovitj, 
som han lod sig præsentere på en plakat 

forud for valget i december 2000.  
Hans slogan var: 

En NY tid, en NY guvernør, et NYT liv 

I 1991 blev Aleksandr 
Viktorovitj Nazarov 

udpeget af præsident 
Jeltsin som leder af 

administrationen på 
Tjukotka. 
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Краткое русское изложение 
 
 

А н т р о п о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  
 
Связь 2001 - вторая Датская Чукотская Экспедиция – продолжила исследования 
начатые экспедицией Юпик 98, которая была проведена в 1998 году примерно в 
том же составе.  
  Результаты работы Юпик 98 показали, что после распада Советского Союза 
традиции эсскимосской культуры получили новое значение для эскимосов 
Чукотки. Вместе с тем было очевидным то, что различные группы населения 
относятся к своим традициям по - разному: морзверобои и жители сёл вообще 
рассматривают традиции прежде всего как средство для возрождения и 
сохранения знаний, накопленных их предками. Эти знания касаются моря, погоды 
и поведения морских животных - без этих знаний трудно было бы возродить технику 
охоты на серого или гренландского кита. Другая часть эскимоского населения - 
элита (отдельные лица, имеющие высшее образование и проживающие как 
правило в городах) - используют свои традиции для других целей. Основной целью 
для них является замена несостоявшейся советской идеологии на новую, прочную 
основу, каковой и является общая для эскимосов культура и эскимосский язык. 
  В связи с пониманием нового значения традиций, у нас возникли новые вопросы. 
Попытка ответить на них стала методической основой исследований экспедиции 
Связь 2001. Исследования проводились большей частью в двух сёлах, 
Сиреники и Новое Чаплино, где эскимосы составляют большую часть населения. 
Эти воросы, на которые мы попытались найти ответ, были следущими:  
Какое количество эскимосов проживает в селе? Как это количество 
распределено по полу, возрасту и профессии? Какое количество населения 
живёт в смешанных браках? Какую национальность имеют в таких браках дети? 
(схема на стр. 7) 
Кто является элитой? Каким образом образовалась элита? Знает ли население 
что-либо об элите вообще? Поддерживает ли оно деятельность элиты? Работает ли 
элита в интересах всего народа или только для небольшой группы людей? 
Какова структура морзверобойного промысла? Кто принимает решения? Кто 
финансирует? Кто несёт ответственность? 
  Над первым вопросом Связь 2001 работала с помощью карт этих двух сёл (стр. 6) 
которые нам пришлось составить самим, затем мы опросили жителей этих сёл 
по составленной нами схеме (стр. 7). Информация, касающаяся вопросов 2 и 3, 
была собрана главным образом путём проведения интервью-собеседований (см. 
фото на стр. 8) с как можно большим количеством жителей этих сёл. Для того, 
чтобы систематизировать такое большое количество интервью была составлена 
следующая схема (стр.9): 
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1-я колонка:  пол 2-я колонка: национальность           
3-я колонка:  возраст 4-я колонка:  семейное положение 
5-я колонка: общественное положение 6-я колонка:  профессия 
7-я колонка:  место жительства  8-я колонка:  дата 
 

  Третьим пунктом в программе наших исследований был сбор фотографических 
материалов, иллюстрирующих условия жизни и быт эскимосского и чукотского 
населения на Чукотке. В результате было собрано 275 цифровых фотографий, 775 
слайдов и около 16 часов видео (см. стр. 10). 
 

К у л ь т у р н ы е  с в я з и  
Культурная общность между Чукоткой и Гренландией очевидна, тем не менее 
связи между этими двумя эскимосскими регионами в силу многих причин были 
слабыми. Экспедиция "Связь 2001" попыталась по мере возможностей 
компенсировать это, тем более что один из членов экспедиции - Аня Ная Рохауге - 
родом из Гренландии. Кроме этого желание участников экспедиции быть каким-
либо образом полезными по отношению к населению Чукотки и отблагодарить за 
гостеприимство и помощь привело к следующим инициативам:  
 Посредничество в получении помощи от датского фонда для издания юпик-

англо-русского словаря. 
 Ознакомительная фотовыставка, рассказывающая о жизни эскимосов Чукотки, 

была продемонстрирована в домах гренландской культуры в Дании и в 
различных музеях в Гренладнии. В дополнение к выставке были разработаны 
пособия для преподавания и ознакомительная брошюра по-английски. 

 Как до, так и во время экспедиции проводились переговоры по поводу 
организации сёл -"побратимов" на Чукотке и в Гренландии. На Чукотке эта идея 
была воспринята положительно, а переговоры с гренландской стороной 
продолжаются. 

 Была закуплена небольшая партия очков с целью бесплатной раздачи 
населению Чукотки. 

 Описание экспедиции по-датски с кратким изложением по-русски выслано 
всем заинтересованным лицам.  

 

О д о н т о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  
Кроме антропологических исследований в программу экспедиции было 
включено также одонтологическое исследование (стр. 11). Данное 
исследование связано с подобными исследованиями, проводившимися 
ранее в других районах Арктики. Ээви Пульст Андерсен, которая является 
учащейся Высшей школы дантистов в Копенгагене, проводила 
исследования морфологии зубов у детей (81 ребёнок), а также 
исследования зубного прикуса у людей разного возраста (101 человек). 
Результаты исследования будут опубликованы позже в соответствующих 
периодических изданиях в Дании. Спонсорами одонтологического 
исследования был ряд предприятий в Дании. Оплаченные ими зубные щётки 
и паста были розданны населению в связи с этим исследованием.  
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Г е о г р а ф и я  и  п у т е ш е с т в и е  
Связь между населёнными пунктами на Чукотке достаточно трудно осуществима и  
занимает довольно много времени. Поэтому нам очень помогло то, что мы могли 
воспользоваться квартирой биолога Людмилы Богословской в Провиденье, которая 
служила нам чем-то вроде базы, где мы находились в промежутках между 
прибыванием в Сирениках и Новом Чаплино. Подробнее о пребывании и о 
нашем маршруте – см. стр. 13. 
 

У ч а с т н и к и  э к с п е д и ц и и  ( с т р . 1 4 )  
Ээви Пульст Андерсен  родилась в Эстонии, но живёт в Дании и свободно владеет 
датским языком. Ээви выполняла функцию переводчика и, кроме того проводила 
одонтологические исследования (стр. 11). 
Аня Ная Рохауге выросла в Гренландии, изучала постколониальный период в 
университете, что и явилось основой её работы в экспедиции как научного 
ассистента, кроме этого Аня являлась представителем Гренландии, а также была 
фотографом. 
Илья Петрович Артёмов родился в России, но проживает в Дании и свободно 
владеет датским языком. Илья функционировал в экспедиции как переводчик, 
организатор практической стороны путешествия, а также оператор видеокамеры. 
Бент Нильсен работает в Копенгагенском Университете над программой 
исследования эскимосов Чукотки. Бент являлся руководителем экспедиции. 
 

Ч у к о т к а  и  э с к и м о с к о е  н а с е л е н и е   
Чукотский округ занимает площадь 750 000  км2, климат здесь арктический. 
Коренное население Чукотки состоит преимущественно из эскимосов (ок. 1600 
человек) и чукчей (ок. 13000 человек). На протяжении  20-го столетия на Чукотку 
иммигрировало большое количество представителей европейского населения 
Советского Союза, но после распада Советского Союза в 1991 больше, чем 
половина приезжего населения покинула Чукотку (см. диаграмму на стр. 15).  
На Чукотке в настоящее время существует два эскимосских диалекта. 
Большинство говорит на "чаплинском" диалекте, который используется также на 
острове Святого Лаврентия (США) в Беринговом пролив. В некоторых сёлах 
эскимосский язык преподают в школах. Существует также несколько 
радиопрограм по-эскимоски. Однако в быту все используют русский язык, а 
многие - особенно дети и молодёжь - вообще не говорят по-эскимосски. 
Эскимосские диалекты Чукотки находятся в близком родстве с другими языками 
юпик на Аляске, и также как языки инуит и алеутский язык, принадлежат к 
эскалеутской языковой семье (см. стр.17). 
  За последние 100 лет коренное население Чукотки пережило несколько 
социальных переворотов. Первый переворот произошёл в 1923 году, когда на 
Чукотке утвердилась советская власть, затем в 1991 году когда произошёл распад 
Советского Союза, и, наконец, в 2000 году, когда губернатором Чукотки был 
избран Р. А. Абрамович. Предыдущие 9 лет, под властью губернатора  Назарова, 
характеризовались развалом экономики и политическим притеснением 
коренного населения. С приходом Абрамовича к власти ситуация начала 
улучшаться, и к населению Чукотки постепенно возвращается оптимизм. 
Посредством уплаты налогов от своих доходов в пустую казну Чукотки напрямую, 
Абрамович организовал обновление жилищного фонда, улучшение 
инфроструктуры, программу летних каникул для детей и т.д. В пользе этих 
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инициатив трудно усомниться, поскольку их своевременность и необходимость 
для населения Чукотки очевидна. Однако трудно не задаться вопросом – хватит ли 
Абрамовичу воли и экономических средств, чтобы продолжить дальше это 
положительное развитие? 
 

И н ф о р м а ц и я  
Экспедиция "Связь 2001" постоянно подчёркивает значение информации, 
сотрудничества и улучшения связей между Чукоткой и Гренландией. Поэтому все 
заинтересованные лица и организации просим обращаться к нам по поводу 
результатов исследований, фото-видео архива, публикаций, лекций, 
преподавания и.т.д. 
 
 
 

Bent Nielsen 
руководитель экспедиции 

Institut for Eskimologi / Институт эскимологии 
Københavns Universitet / Копенгагенский унижерситет 

Strandgade 100H 
DK-1401 København K 

Дания/Danmark 
см. также стр. 24 
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Samarbejde om styrkelsen af den gensidige viden mellem yupik-
eskimoer på Tjukotka og grønlændere i Danmark 
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”NITs Tjukotka”, 
Forskningsstation i Anadyr 

Samarbejde vedrørende indrejse- og forskningstilladelse, samt 
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Lingvistkredsens Komite 
for Truede Sprog 

Formidling af økonomisk støtte til ordbogsprojekt 

Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv 

Sponsoraftale i forbindelse med fotografisk dokumentation 

ICC. Inuit Circumpolar 
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Løbende orientering om ekspeditionens mål og arbejde 

INFONOR Informationsaftale 
Dronning Margrethes og 

prins Henriks Fond 
Økonomisk sponsorering 

Dansk-Russisk 
Kulturaftaleprogram 

Økonomisk sponsorering 
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Økonomisk sponsorering 
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Økonomisk sponsorering 
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Økonomisk sponsorering 

Kong Frederiks og 
dronning Ingrids Fond 

Økonomisk sponsorering 

Nunafonden Økonomisk sponsorering 
Knud Rasmussen Fonden Økonomisk sponsorering 

Solhvervfonden Økonomisk sponsorering 
Tandlægefonden af 1992 Økonomisk sponsorering 

Fjeld & Fritid Rabataftale vedrørende udstyr 
Friluftsland Rabataftale vedrørende udstyr 

TANDEX A/S Levering af gratis tandbørster til uddeling på Tjukotka 
Colgate-Palmolive A/S Levering af gratis tandpasta til uddeling på Tjukotka 
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Information 
 
 
 
 
Både før, under og efter ekspeditionen har et vigtigt element for Connexion 2001 været 

formidling af viden. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at henvende sig for 
nærmere oplysninger om billedarkiv, publikation af forskningsresultater, foredrag, 

undervisning mv. 
Se også ekspeditionens hjemmeside på nedenstående adresse. 

 
 
 
 

Bent Nielsen, ekspeditionsleder 
cand.mag. og ph.d.-studerende 

 
 

Institut for Eskimologi 
Københavns Universitet 

Strandgade 100H, 1401 København K 
32 88 01 60 

www.ihi.ku.dk/eskimo 
 

Privat: 
Ruthsvej 3 st, 2900 Hellerup 

39 61 06 31 
eskibent@vivit.dk 

www.connexion2001.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


