
 1 

 

 

 
 
 
Danske Tjukotka Ekspeditioner 

Danish Chukotka Expeditions  ~  Датские Чукотские Экспедиции 

 

 

 

 

6. Danske Tjukotka Ekspedition 
Ekspeditionsrapport / 2018  

 

 

 

 
 

 

 

B en t  N i e l s en  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Tjukotka Ekspeditioner 
København, 2018 



 2 

 

 

København 2018 

 

 

Udgiver: 
Danske Tjukotka Ekspeditioner 
Ruthsvej 3, DK-2900 Hellerup 
(*45) 4142 5210 
eskibent@vivit.dk 
www.connexion-dte.dk 
 

 

Forfatter: Bent Nielsen 
Sats og layout: Bent Nielsen 
Tryk: Vester Kopi 
ISBN: 978-87-989168-4-0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fotografierne på forsiden er fra Novoe Tjaplino. Benskæreren er Jurij Viktorovitj Seljakin. 

Fotografi øverst på bagsiden: Udsigt mod vest fra Inaghpik. Nederst på bagsiden: Udsigt mod sydøst fra Sinajevskij  

Fotograf: Bent Nielsen 



 3 

 

Indholdsfortegnelse 

 

 

 

Introduktion 5 

Geografi og rejse 7 

Ekspeditionsdeltagere 8 

Daria M. Schwalbe:  
Sprogkultur og kulturelle økonomier på tværs af Beringstrædet  9 

Elina Maslo:  
Undersøgelse af brug af modersmålet og dets betydning for  
oprindelige folks identitet, livsvilkår og muligheder for uddannelse 10 

Bent Nielsen: Yupik-eskimoernes  

vilkår i Tjukotka efter sovjettiden – fortalt af dem selv 11 

Sponsorer og samarbejdspartnere 12 
Økonomiske støtte 
Samarbejdspartnere 

Indsamlet materiale, resultater og arkiv 14 
6 Danske Tjukotka Ekspeditioner / resultater 
DTE og Arktisk Institut / arkiv 

Information og kontakt 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 
 
 
Danske Tjukotka Ekspeditioner 

Danish Chukotka Expeditions  ~  Датские Чукотские Экспедиции 

 

 
 

Introduktion 

 

I nær tilknytning til Aarhus Universitet og Arktisk Institut i København har Danske 
Tjukotka Ekspeditioner nu for sjette gang gennemført antropologisk og sociolingvistisk 
feltarbejde blandt den eskimoiske1 og tjuktjiske befolkning i Providenskij Rajon i 
Tjukotka i det nordøstlige Rusland. 

6. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i 2018 i august måned. Ekspeditionen 
havde to overordnede formål: 1) Indsamling af interviews med personer, som tidligere 
har været interviewet eller med andre personer om samme temaer, som tidligere har 
været berørt – med henblik på efterfølgende udgivelse af en bog om russiske eskimoers 
vilkår efter Sovjetunionens sammenbrud. 2) Undersøgelse af det eskimoiske sprogs vilkår 
og af befolkningens daglige sprog-skift mellem eskimoisk og russisk.  

Ekspeditionsgruppens rejserute, undersøgelser og resultater præsenteres på de følgende 
sider. Yderligere information fås ved henvendelse til DTE (se side 18) eller gruppens 
hjemmeside (www.connexion-dte.dk), som løbende ajourføres.   

 

1. Danske Tjukotka Ekspedition (sommer 1998) var et pionerprojekt, hvor forholdsvis 
mange ressourcer blev brugt på at etablere kontakter og opnå et grundlæggende 
kendskab til området og dets befolkning. Den faglige indsats koncentreredes om 
forståelsen af ’traditioner’ og om den eskimoiske minoritets bestræbelser på at 
revitalisere elementer af deres præsovjetiske eskimoiske kultur. 

2. Danske Tjukotka Ekspedition (sommer 2001) byggede videre på og udvidede den 
forskningsmæssige platform, der var et resultat af arbejdet i 1998. Forskningen i 2001 
vedrørte primært den komplicerede demografiske situation i Providenskij Rajon samt 
relationerne mellem elite og menigmand. Sideløbende hermed blev de første skridt 

                                                           
1 Den eskimoiske befolknings betegnelse for sig selv på deres eget sprog er yupik/yupiget (ental/flertal). 
Imidlertid bruger alle i daglig tale den russiske betegnelse: эскимос/эскимосы (eskimo/eskimoer). 
Befolkningen er sprogligt og kulturelt nært beslægtet med yupiget, yup’it, inupiat og inuit i Alaska, 
Canada og Grønland.  
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taget til at udbygge relationerne mellem den eskimoiske befolkning i Tjukotka og inuit i 
Grønland.  

3. Danske Tjukotka Ekspedition (vinter 2003) blev organiseret efter et overordnet princip 
om dels at ”udfylde huller” i det materiale, der tidligere var indsamlet, og dels at åbne 
nye undersøgelsesområder med relevans for den allerede etablerede viden: 
administrations- og erhvervsstrukturer blev grundigt undersøgt, og hertil føjedes 
introducerende forskning vedrørende kvindernes særlige forhold og det eskimoiske 
sprogs identitetsskabende betydning. Desuden formidlede ekspeditionsgruppen direkte 
kontakt mellem Sisimiut kommune i Grønland og Providenskij Rajon i Tjukotka i form af 
en venskabsbyaftale. 

4. Danske Tjukotka Ekspedition (efterår 2005) havde fokus på to temaer: 1. Den 
oprindelige befolknings brug af og repræsentation i massemedierne og 2. Relationen 
mellem kulturel identitet og sprog blandt yupik-eskimoerne i Tjukotka.  

5. Danske Tjukotka Ekspedition (sommer 2006) undersøgte to forhold: 1) Knud 
Rasmussens korte ophold i Tjukotka i 1924 og 2) Forberedende undersøgelse vedrørende 
sælfangsten og sælskindets økonomiske og kulturelle betydning for befolkningen i 
kystbygderne og for Tjukotka generelt.   

 

For ekspeditionsgruppen har den nære og fortsatte kontakt med den lokale befolkning i 
Tjukotkas kystbygder været af stor betydning for at kunne indsamle relevante data. De 
grundige undersøgelser, interviews og samtaler har gennem årene resulteret i en meget 
stor mængde data, hvoraf meget endnu ikke har fundet direkte anvendelse. Dette 
omfattende materiale bliver indarbejdet i ekspeditionsgruppens efterfølgende arbejde 
og kombineret med de nyeste undersøgelser fra 2018.  

Formålet med nærværende ekspeditionsrapport er at præsentere det arbejde, 
ekspeditionsgruppen har udført og de resultater, der er opnået. Et andet vigtigt formål 
er at give udtryk for vores taknemlighed overfor de samarbejdspartnere og sponsorer, 
uden hvis kontante hjælp og støtte det havde været umuligt at gennemføre 6. Danske 
Tjukotka Ekspedition. 

 

Bent Nielsen PH.D., EKSPEDITIONSLEDER, DIREKTØR FOR ARKTISK INSTITUT 

Hellerup 30. november 2018 
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Geografi og rejse  

 

Trækker man en lige linje fra Danmark hen over 
Nordpolen rammer man næsten præcist den del af 
Tjukotka, som 6. Danske Tjukotka Ekspedition har 
haft som mål: Bygden Novoe Tjaplino og byen 
Providenija. 

Ekspeditionsgruppen afrejste fra København 29. juli 
med fly via Riga til Moskva. Derfra videre til 
Tjukotkas hovedstad, Anadyr – en russisk indenrigs 
flyvetur på ca. 8½ time. 

Den sidste og korteste del af rejsen; dvs. fra Anadyr 
til Providenija er altid den vanskeligste. Klimaet er ustabilt og 
rejsemulighederne begrænsede, og netop på dette tidspunkt, hvor mange afslutter 
sommerferien og vender tilbage til Tjukotka er de få flyafgange oftest bookede – og det 
samme gælder den ugentlige skibsforbindelse. På grund af pladsmanglen måtte 
ekspeditionsgruppen dele sig i to og fortsætte rejsen på forskellige datoer. 

 
Vel fremme i Providenija lykkedes det relativt hurtigt at få transportmulighed 
(terrængående bil) til bygden Novoe Tjaplino, som blev DTE6s base. Og herfra lykkedes 
det desuden ved to lejligheder at fortsætte til havdyrfangernes jagthytte ved Inaghpik 
og én gang videre derfra med åben båd til jagthytten ved Sinajevskij.  

Returrejsen forløb næsten problemfrit, og DTE6 kunne således afslutte ekspeditionen i 
København 17. august 2018.  

RUSL

TJUKOTKA 

MOSKVA 

KØBENHAVN 

ANADYR 

PROVIDENIJA 

MOSKVA 
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Deltagere 

 

 

Bent Nielsen 

Direktør for Arktisk 
Institut i København og 
ph.d. i Eskimologi og 
Arktiske Studier. Bent 
har deltaget i 1., 2., 3. 
og 5. Danske Tjukotka 

Ekspedition. 

Læs mere side 11 

 

 

Daria M. Schwalbe 

Ph.d. og post.doc., 
ekstern lektor ved 

Copenhagen Business 
School & DPU Aarhus 
Universitet. Daria har 

deltaget i 3. og 4. 
Danske Tjukotka 
Ekspedition og 

gennemført selvstændigt 
feltarbejde på St. 

Lawrence Øen i 2007. 

Læs mere side 9 

Elina Maslo 

Ph.d. og lektor i 
andetsprogslæring og 

flersprogethed ved DPU 
Aarhus Universitet. Elina 

har stor erfaring og 
forskningsmæssig 

baggrund vedrørende 
sproglæringsteori 
og fagdidaktik. 

Læs mere side 10 
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Daria M. Schwalbe: Sprogkultur og kulturelle 
økonomier på tværs af Beringstrædet 

 

Et af DTE6s hovedprojekter var at indsamle materiale vedrørende 
den sproglige situation på Tjukotka-halvøen. Sammen med 
tilsvarende materiale fra 2003 og 2005 fra Tjukotka, og fra 2007 og 
2018 fra Alaska, skal det indsamlede materiale indgå i en videnskabelig bog om yupik-
eskimoernes hundrede år lange kamp om sprog, identitet og overlevelse – og om den 
sprogkultur, som har kendetegnet hverdagslivet i bygderne i perioden 1998-2018.  

Mens feltarbejdet i 2003, 2005 og 2007 hovedsageligt fokuserede på at dokumentere 
yupik-eskimoernes sprogbrug i dagligdagen og sprogholdninger på Tjukotka-halvøen i 
sammenligning med yupik-eskimoer i Alaska, blev emner som klima, fangst, helbred, 
ICC, turisme, sociale medier og modernitet centrale emner i de 18 interviews, som jeg 
gennemførte i Tjukotka i 2018. For at få indblik i hvordan de enkelte individers 
sprogkundskaber og holdninger har forandret sig igennem de sidste 13 år, gennemførte vi 
en spørgeskemaundersøgelse blandt de samme indbyggere, som deltog i en 
spørgeskemaundersøgelse i 2005. Desuden har jeg gennemgået (og kopieret relevante 
artikler fra) 30 års lokalt avisarkiv. Materialet giver 
et indblik i (de lokale mediers dækning af) de 
vigtigste begivenhederne gennem de seneste 30 år, 
og er desuden et godt redskab til at afdække de 
dominerende tendenser og holdninger, som 
indrammer den lokale befolknings forståelse og 
mentalitet. Deltagerobservationer og personlige 
samtaler blev nedskrevet dagligt og udgør 
tilsammen en 40 sides feltdagbog.    

Feltarbejdet i 2018 i Tjukotka og på St. Lawrence Øen (Alaska / 14 interviews og 62 
siders deltagerobservationer fra bygden Gambell indsamlet i maj-juni 2018) skal danne 
grundlag for bogens sidste 4 kapitler, som kommer til at behandle følgende emner:  

 Sprogbrug og sprogideologier på St. Lawrence Øen 2007-2018, som bl.a. ser på 
relationen mellem klimaforandringer, traditionel fangst, klanstruktur og sprog;   

 ’Modernitets’-begrebet; især hvordan ’modernitet’ påvirker den sproglige og 
kulturelle bevidsthed og hverdagspraksisser i Tjukotka; 

 En sammenlignende analyse af de kommunikative udfordringer, den oprindelige 
befolkning oplever, når de møder det offentlige system og administrative instanser;  

 Sociale medier: Hvordan medvirker midierne til at forme den oprindelige befolknings 
dagligdags erfaringer og fortolkningsramme, samt hvilken virkning medierne har på 
sprog og kommunikation i de enkelte bygder og på tværs af grænserne.  

Kapitlerne bygger på ny empirisk viden om et vigtigt men svært tilgængeligt arktisk 
område, og skal sammen med de øvrige kapitler give læseren en detaljeret forståelse af 
den sproglige, kulturelle, ideologiske og økonomiske udvikling samt klimaforandringer på 
hver side af Beringstrædet gennem de seneste hundrede år. Manuskriptet bliver 
indleveret til udgivelsen hos Routledge Arctic World Series i 2019. 
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Elina Maslo: Undersøgelse af brug af modersmål 
og dets betydning for oprindelige folks 
identitet, livsvilkår og muligheder for 
uddannelse 

Et af DTE6s andre projekter var at indsamle materiale til 
sammenlignende analyse af oprindelige folks forhold til og brug af 
modersmål på Tjukotka-halvøen i årene siden Sovjetunionens 
opløsning i 1991.  

I 2003 og 2005 gennemførte Daria M. Schwalbe en undersøgelse af børn og unge 
menneskers sproghandlinger, sprogvalg og kodeskift i bygden Novoe Tjaplino i Tjukotka. 
Undersøgelsen dokumenterer et samspil mellem sprog og identitet, og hvordan de 
politiske diskurser påvirker børns og unges valg eller fravalg af deres modersmål, når de 
udgør en del af et lands oprindelige befolkning, og hvor et andet sprog er dominerende.  

Med ekspeditionen i 2018 har vi fået en unik mulighed for at møde de samme unge 
mennesker, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen for 15 år siden. Ved at stille de 
unge mennesker samme spørgsmål som i 2003/2005, kan vi nu sammenligne, hvordan de 
unge menneskers sprogvalg og sprogbrug har forandret sig. Min rolle i denne 
undersøgelse har været at sætte fokus på undervisningens rolle, herunder 
undervisningsmaterialer til oprindelige folks sprog og sprogbrug i skolen.  

I løbet af ekspeditionen blev der indsamlet materiale, som vil tillade os at lave de 
nødvendige analyser og producere mere viden om, hvordan de politiske diskurser og 
muligheder for sprogbrug påvirker menneskernes holdninger til sprog og deres sprogbrug. 
Der blev indsamlet materiale om den politiske og sociale kontekst i regionen, brug af de 
oprindelige folks sprog i skole og fritid, undervisningsmateriale til undervisning i de 
oprindelige folks sprog, krav til uddannelse af lærere i de oprindelige folks sprog, samt 
de enkelte personers holdninger til brug af modersmålet og deres sprogbrug via en 
spørgeskemaundersøgelse, gennemført af Daria M. Schwalbe.   

Resultaterne af denne undersøgelse vil 
blive sammenlignet med lignende 
længdeundersøgelser i Danmark (fx 
Køge Projektet), hvor fokus er på 
nyankomne børn og deres læring og 
brug af dansk som andetsprog. Dette vil 
give os en enestående mulighed for at 
sammenligne ændringer i sproglæring 
og sprogholdninger gennem tid blandt 
tosprogede børn med status som 
”oprindelige folk” og tosprogede børn 
med ”indvandrerstatus”.  

Projektet vil blive afsluttet med et videnskabelig oplæg til konference NORDAND i maj 
2019 og efterfølgende publikation i et internationalt tidsskrift.  
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Bent Nielsen: Yupik-eskimoernes vilkår i Tjukotka 
efter sovjettiden – fortalt af dem selv  

 

Et af DTE6s hovedprojekter har været at indsamle materiale, som 
sammen med tilsvarende materiale fra tidligere ekspeditioner efter 
redaktionel bearbejdning kan udgøre indholdet i en bog om yupigets 
(russiske eskimoer) vilkår i perioden efter Sovjetunionens kollaps. 

Med seks besøg på Tjukotka-halvøen indenfor en periode på 20 år og med mere end 100 
gennemførte interviews er DTE i besiddelse af et meget omfattende kildemateriale, hvor 
befolkningen – børn, unge, voksne, ældre; kvinder og mænd – selv har udtalt sig om egne 
vilkår set fra hver deres særlige perspektiv og på konkrete tidspunkter. De første fem 
ekspeditioner havde hver deres faglige fokus, som de enkelte interviews bærer tydeligt 
præg af. For den sjette og netop afsluttede ekspedition har det faglige fokus været 
’opfølgning’ – og det betyder i denne sammenhæng, at der for interviewene er valgt 
forskellige emner, som trækker linjer tilbage til udtalelser i tidligere interviews: 
bosætning, fangererhvervet, alkohol, traditioner, skole/uddannelse mm. 

Ved udarbejdelsen af den endelige bog kombineres tidligere interviews med interviews 
fra 2018, så læseren får et grundigt indtryk af både det enkelte emne og af den 
udvikling, der er foregået i perioden fra 1998 til 2018. Samtidig møder læseren de 
mennesker, der selv har stået midt i den udvikling, der er foregået. 

Da den forventede bogudgivelse var 
tænkt som en række personlige 
vidnesbyrd om tid, sted og vilkår, havde 
DTE6 på forhånd printet en lille folder, 
som informerede om projektet, så alle 
bidragydere fra første øjeblik vidste, 
hvad de gik ind til. Derfor har bogens 
forfattere også lovet hver enkelt person 
(dem der fortsat er i live), at tilsende en 
kopi af den endelige tekst til kommentar 
og godkendelse. Formålet hermed er 
naturligvis, at ingen af de mange 
mennesker, der gennem årene har fortalt om dem selv og deres vilkår, skal føle sig 
uretmæssigt udstillede. 

Ved redaktionen af interviewene er interviewerens spørgsmål fjernet, og 
interviewpersonens svar og forklaringer er sammenskrevet til en flydende tekst – uden at 
der på nogen måde er ændret på personernes meninger og holdninger. De holdninger og 

meninger, de enkelte personer udtrykker, står derfor i 
alle tilfælde for deres egen regning og er ikke 
nødvendigvis i overensstemmelse med bogens 
forfatteres holdninger.  

Efter aftale med Milik Publishing i Nuuk i Grønland bliver 
bogen udgivet med grønlandsk, russisk og engelsk tekst, 
idet det forventes, at der netop indenfor disse tre 
sprogområder vil være størst interesse for bogen. 
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Sponsorer og samarbejdspartnere  

 

En afgørende forudsætning for gennemførelsen af 6. Danske Tjukotka Ekspedition har – 
ligesom ved de tidligere ekspeditioner – været støtte og opbakning fra sponsorer og 
samarbejdspartnere. 

Fondene 

Tak til de tre danske fonde, der venligt har ydet økonomisk støtte uden hvilken, 
ekspeditionen ikke ville være blevet en realitet. I den forbindelse skal lyde en helt 
særlig tak til Louis-Hansens Fond, som alene dækkede mere end 85 % af alle udgifter: 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 

Bygden Novoe Tjaplino 

Bygden Novoe Tjaplino er det eneste sted i Tjukotka, hvor yupiget (russiske eskimoer) 
udgør majoriteten. Derfor indtager bygden en helt særlig plads for yupik-befolkningen – 
og derfor også for Danske Tjukotka Ekspeditioner. Det primære opholdssted for DTE i 
1998, 2001, 2003 og 2005 var netop Novoe Tjaplino. Derfor var det også med stor 
taknemlighed, vi konstaterede den imødekommenhed og hjælpsomhed bygdens 
befolkning endnu en gang udviste. Det drejer sig om en lang række små og store 
praktiske ting: transport, indkvartering, internetadgang, invitationer til arrangementer 
og til private hjem og – ikke mindst – parathed til at medvirke ved de interviews, der 
udgør en vigtig del af DTEs feltarbejde. 

Mens DTE6 opholdt sig i Novoe Tjaplino blev kaproning i traditionel eskimoisk båd 
introduceret, og ekspeditionsgruppen ydede i den forbindelse et økonomisk tilskud på 
45.000 Rbl. (ca. 4.900 kr.). Som kvittering derfor modtog ekspeditionsgruppen 
nedenstående brev (oversættelse følger på næste side). 
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Vore ærede danske venner! 

Vi har kendt Dem i mere end 20 år. I disse år blev vi nære venner. Vi har delt vores 
glæder og problemer med Dem. Og De har oprigtigt sat Dem ind i og delt disse glæder 
og udfordringer. Men Deres store gestus – konkret støtte til at gennemføre 
miniregatta – en lille konkurrence i roning med bajdar (traditionel båd), som vi for 
første gang selvstændigt har gennemført i vores bygd – er med stor taknemmelighed 
taget imod af beboerne i bygden Novoe Tjaplino. Dette mindre sponsorat vil bidrage 
til at inspirere roerne og opmuntre dem til at genoplive den for længst glemte 
eskimoiske tradition med at ro i bajdar af hvalrosskind. 

Vi takker de ekspeditionsdeltagere, som besøgte os i år: Bent Nielsen, Daria 
Schwalbe (Morgunova) og Elina Maslo for pengegaven! Vi takker også de mennesker, 
som besøgte os tidligere: Ilja, Mette, Pipaluk, Eevi, Anja! 

På vegne af bygdens beboere, Administrator i bygden Novoe Tjaplino 

Makotrik Ljudmila Mikhajlovna (sign.) 

 

Beringia Park 

Beringia Park (www.beringiapark.ru/en/) er et amerikansk-russisk projekt, som sikrer 
bevarelse af natur og kultur i de unikke områder på hver side af Beringstrædet. DTE6 er 
taknemlig for den hjælp og logistiske assistance parkens direktør, Vladimir Bytjkov, 
venligt har ydet. 

Arktisk Institut 

I 2006 indgik DTE en samarbejdsaftale med Arktisk Institut i København om at opbevare 
og registrere alt indsamlet materiale (videnskabelige data, dokumenter, fotos mm.) fra 
ekspeditionerne og stille dette til publikums rådighed via instituttets hjemmeside: 
www.arktiskinstitut.dk. DTE er taknemlig for det grundige arkiveringsarbejde, Arktisk 
Institut har foretaget, samt den efterfølgende upload af fotografier mm. til instituttets 
hjemmeside. Det arkiverede materiale præsenteres nærmere på side 14ff. 

Ekspeditionsudstyr 

De mange skiftende opholdssteder og transportforhold samt de barske klimatiske vilkår i 
Tjukotka stiller krav til beklædning og udstyr. Derfor har DTE6 henvendt sig til 
friluftsforretninger og opnået rabataftale med: 

Fjeld og Fritid 

Friluftsland 
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Indsamlet materiale, resultater og arkiv  

DTE6 var grundigt forberedt og tilrettelagt med beskrivelse af de forventede resultater 
og med fordeling af opgaverne. Som følge deraf er de data, ekspeditionsgruppen vendte 
hjem med, stort set identiske med forventningerne. Herunder følger først en 
præsentation af de indsamlede data fra 2018 og derefter de opnåede resultater fra de 
tidligere ekspeditioner. Og sidst i kapitlet redegøres for ekspeditionsarkivet og for 
samarbejdet herom med Arktisk Institut i København. 

 

6. Danske Tjukotka Ekspedition / resultaterne 
DTE6 har indsamlet 56 lydoptagelser (primært interviews), ca. 4.400 fotos, ca. 4 timers 
videooptagelser samt feltnoter. Materialet bliver i løbet af efteråret 2018 overført til 
Arktisk Instituts arkiv (se i øvrigt side 17). Resultaterne efter DTE6 forventes udmøntet 
indenfor 1-2 år fra ekspeditionens afslutning: 2 bøger og 2-4 faglige artikler samt korte 
dokumentarfilm. 

Konkrete resultater fra de fem første Danske Tjukotka Ekspeditioner: 
 
UNIVERSITETSAFHANDLINGER 
1999 Peter B. Andersen Kandidatspeciale, Aarhus Universitet (Moesgaard) 
2000 Bent Nielsen Kandidatspeciale, Københavns Universitet: Traditioner. Sibiriske 

eskimoers kamp for overlevelse i et forarmet post-sovjetisk Rusland. 
2002 Eevi Pulst Andersen Afløsningsopgave, Tandlægeskolen, Københavns Universitet.: 

Temporomandibulære funktionsforstyrrelsers epidemiologi herunder 
etniske, geografiske og sociale forskelle.  

2005 Mette T. Jensen Magisterkonferens, Aarhus Universitet: Kvinder og social forandring i 
eskimoiske samfund. Et antropologisk studie af eskimoiske kvinder i 
Novoe Tjaplino og Sireniki, Tjukotka, Sibirien, med en 
perspektivering til yupik-eskimoerne, St. Lawrence Island, Alaska.  

2005 Bent Nielsen Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet: Eskimoer i Tjukotka. 
Samfund og etnicitet i forandring.  

2006 Kira Jääskeleinen Kandidatspeciale, Københavns Universitet: Oprindelige folk og 
massemedier i Rusland - en undersøgelse af massemedier i Tjukotkas 
Autonome Okrug.  

2010 Daria M. Schwalbe Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet: Dynamics of Talk – 
Minorities Resistance to Dominance in the Russian federation.  

 
FAGLIGE PUBLIKATIONER 
1998 Bent Nielsen Ungaziq. Sibiriske eskimoer i København. Tidsskriftet Grønland, nr. 

7-8, s. 45-50. 
1998 Bent Nielsen Ungaziq. Langt væk fra alting. MS revy no. 2. København. 
1999 Bent Nielsen YUPIK ’98 Ekspeditionsrapport. Danske Tjukotka Ekspeditioner, 

København.  
2000 Bent Nielsen Eskimoisk sprog i det post-sovjetiske Tjukotka. INFONOR 

Nyhedsbrev, nr. 2, s. 11-13. 
2001 Bent Nielsen En russisk minoritet præsenteres for et dansk-grønlandsk 

publikum. INFONOR Nyhedsbrev, nr. 4, s. 17-19. 
2001 Bent Nielsen Eskimoisk kultur tur/retur i et hjørne af Rusland. Tidsskriftet 

Grønland, nr. 1, s. 31-43 
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2001 Bent Nielsen Cultural Objectifications in Post Soviet Russia: The case of Siberian 
Eskimos. I: Caulfiels, Richard A. and Mie Kojima (eds.): Northern 
Communities and the global economy, pp. 147-151. University of 
Fairbanks, USA. 

2002 Bent Nielsen Expedition Connexion 2001 Greenland – Chukotka. 
Ekspeditionsrapport. Danske Tjukotka Ekspeditioner, København. 

2002 Bent Nielsen Traditionel arktisk produktion. INFONOR Nyhedsbrev, nr. 4, s. 10-18. 
2002 Bent Nielsen Beringia Park – et internationalt fredet område. INFONOR 

Nyhedsbrev, nr. 2-3, s. 18-24. 
2004 Bent Nielsen Siberian Yupik Eskimos. Ethnicity and cultural fragmentation. In: 

Therrien, Michèle (ed.): Dynamics and Shifting Perspectives. Arctic 
Societies and Research, pp. 49-58. Ilisimatusarfik, University of 
Greenland, Nuuk 

2004 Bent Nielsen 3. Danske Tjukotka Ekspedition. Ekspeditionsrapport. Danske 
Tjukotka Ekspeditioner, København. 

2004 Mette T. Jensen Unge kvinder før og nu. Tidsskriftet Grønland. Nr. 4, s. 134-139 
2005 Bent Nielsen Introduktion – Tjukotka i fortid og nutid. I: Nielsen, Bent (red.): 

Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, København, 
s. 7-11. 

2005 Bent Nielsen Eskimoiske fanger under skiftende regimer i Tjukotka. I: Nielsen, 
Bent (red.): Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, 
København, s. 107-134 

2005 Bent Nielsen Tjukotka og dansk forskning. Tidsskriftet Grønland, nr. 4, s. 131-133 
2005 Bent Nielsen Unge eskimoer bosætter sig i bygderne. Tidsskriftet Grønland, nr. 

4, s. 145-149 
2005 Daria M. Schwalbe Identities and Language in Transition: A Study of CSY Eskimos in 

Chukotka and CAY Eskimos in Alaska, In Lawrence Kaplan and 
Michelle Daveluy eds. Resilience in the Arctic: Proceedings of the 
International PhD School for Studies of Arctic Societies IPSSAS 2005, 
UAF Fairbanks, Alaska, United States, pp. 59-77 

2005  Daria M. Schwalbe De mulige sprog og sprogenes muligheder. Tidsskriftet Grønland. 
Nr. 4, s. 140-144 

2005  Daria M. Schwalbe Sprogsituation og sprogudvikling på Tjukotka halvøen: Ligheder og 
forskelle med Alaska. In: Bent Nielsen (ed.): TJUKOTKA – i fortid og 
nutid. Ny dansk forskning vedrørende Tjukotka. Eskimologis 
skriftserie nr. 18, København, s. 135-147 

2005 Mette T. Jensen Eskimoiske kvinder – hverdagsliv i snævre rammer. I: Bent Nielsen 
(red.) TJUKOTKA i fortid og nutid. Eskimologis Skrifter nr. 18, 
Københavns Universitet, 2005, s. 148-161 

2006 Nielsen & Schwalbe 4. Danske Tjukotka Ekspedition. Ekspeditionsrapport. Danske 
Tjukotka Ekspeditioner, København. 

2006 Daria M. Schwalbe Самобытность культуры и языка юпик-эскимосов Чукотки и 
острова Св. Лаврентия, Proceedings of the International 
Conference Beringia – Bridge of Friendship, Tomsk 2006, pp. 135-141 
(for Russian) and pp. 330-337  

2007 Bent Nielsen 5. Danske Tjukotka Ekspedition. Ekspeditionsrapport. Danske 
Tjukotka Ekspeditioner, København, pp. 42. 

2007 Bent Nielsen ”… for mig en Oplevelse, jeg næsten ikke tør tro paa.” Knud 
Rasmussen i Tjukotka i 1924 – og i dag. Tidsskriftet Grønland, nr. 5-
6, s. 233-249 

2007 Bent Nielsen Post-Soviet structures, path-dependency and passivity in 
Chukotkan coastal villages. I: Études/Inuit/Studies, 2007, 31(1-2), s. 
163-181 
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2007 Bent Nielsen Эскимосские морские зреробой Чукотки и смена попитических 
режимов в России (Eskimoiske havdyrfangere i Tjukotka under 
skiftende politiske regimer). Этнографическое Обозрение 
(Etnografisk udsyn), nr. 6, pp.156-170 

2007 Daria M. Schwalbe Language, identities, and ideologies of the Past and Present 
Chukotka, Études/Inuit/Studies 31(1-2), pp. 183-200 

2008 Daria M. Schwalbe Defining ‘Eskimo’, defining ethnic boundaries: Language Role and 
Linguistic outcome. In Frank Sejersen, Kirsten Thisted & Søren 
Thuesen (eds.) The Urban Arctic: Proceedings of the International PhD 
School for Studies of Arctic Societies IPSSAS, Copenhagen, pp. 85-93 

2010 Daria M. Schwalbe Tværfaglighed som et grundvilkår. Tidsskriftet Grønland, nr. 4., s. 
298-304 

2010 Daria M. Schwalbe Den tredje Danske Tjukotka-ekspedition – Mit møde med Arktis. 
Årbog for ToRS 2010. Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, 
s. 47-53 

2011 Daria M. Schwalbe Eskimoisk i Fjernøsten. E-journal Sprogmuseet.dk. (sprogmuseet.dk 
/sprogpolitik/eskimoisk-i-fjernosten/, November 

2012  Nielsen & Schwalbe Tjukotka – velkendt og ukendt. Geografisk Orientering, s. 450-461 
2012 Bent Nielsen ”Nulevende” tatoveringer i Tjukotka. Slædesporet, nr. 33, december 
2012 Daria M. Schwalbe Sprogideologier i brug: Et studie af Yupik sprog og sprogbrugen på 

Tjukotka halvøen, Tidsskriftet Grønland, nr. 2, s. 157-168 
2015 Daria M. Schwalbe Language Ideologies at Work: Economies of Yupik Language 

Maintenance and Loss. Sibirica, vol. 14, no. 3, Winter 2015: pp. 1–27 
2017 Daria M. Schwalbe Sustaining linguistic continuity in the  Beringia: Examining 

Language Shift and Comparing Ideas of Sustainability in Two Arctic 
Communities, The Canadian Journal of Anthropology, vol. 59, issue 
1, pp. 28-43 

 
FILM og VIDEO 
2004 Ilja P. Artemov Hvalfangst og traditioner, 4½ minut 
2004 Ilja P. Artemov Hvalrosfangst, 7½ minut 
2005 Ilja P. Artemov Dansk ekspedition i Tjukotka, 23½ minut 
2012 Kira Jääskeleinen Tagikaks - Once Were Hunters, 55 minutter  
2013 Kira Jääskeleinen Die Letzte Jäger - Sibirien, 52/40 minutter 
 
FOREDRAG mm. 
1999 Bent Nielsen Yupik ’98. Dansk ekspedition til Tjukotka. Det Grønlandske Selskab 
2003 Bent Nielsen Etnicitet, demografi og stratifikation i Tjukotkas eskimoiske 

bygder. Københavns Universitet, Minoritetsstudier 
2003 Mette T. Jensen Hverdagsliv i snævre rammer, Stoholm Bibliotek 
2003 Mette T. Jensen Hverdagsliv i snævre rammer, Skive Museum, Folkeuniversitetet 
2005 Bent Nielsen Eskimoer i krise efter kommunismens kollaps. Kulturnatten. Dansk 

Polarcenter 
2005 Bent Nielsen Kystregioner i krise efter kommunismens kollaps. Københavns 

Universitet. ToRS Instituttet 
2005 Daria M. Schwalbe Poster og oplæg I forbindelse med Forskningens Døgn, Københavns 

Universitet 
2008 Bent Nielsen Knud Rasmussen i Tjukotka. Det Grønlandske Selskab 
2008 Kira Jääskeleinen Tjukotka i det 20. århundrede, foredrag og filmvisning, Sakari Pälsi 

Selskabet 
2009 Kira Jääskeleinen Tjukotka i det 20. århundrede", foredrag og filmvisning, Siberian 

Husky Selskabet, Helsinki 
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2009 - Mette T. Jensen Tjukotka, Skive Bibliotek, Sallingsund og Omegns Museum, Stoholm 
Bibliotek, Stoholm Menighedsråd, Fjends Ældreklub og Skive 
Menighedsråd 

2009  Mette T. Jensen Fotoudstilling målrettet børn på Skive Museum som del af 
”Grønlandske dage” 

2011 Bent Nielsen Knud Rasmussen i Tjukotka og Transformation og tilpasning. 
Folkeuniversitetet, Hundested 

2012 Kira Jääskeleinen Sakari Pälsi – on the traits of the Finnish Explorer. 5th 
International Conference on Russian America, Mariehamn 

2015 Kira Jääskeleinen På sporet af Sakari Pälsi i Tjukotka, filmvisning og foredrag, 
Cinema Orion, Helsinki   

2016 Kira Jääskeleinen Tagikaks - Once Were Hunters, feltarbejde og filmoptagelser 
blandt oprindelige folk. Cinema Social course, Diaconia University, 
Helsinki  

2016 Nielsen & Schwalbe Tjukotka og danske polarforskere. Foredragsrække, 6 x 2 timer 
Folkeuniversitet, København 

2016 Bent Nielsen Danske Tjukotka Ekspeditioner. 10-års jubilæumsudstilling. Det 
Arktiske hus, København  

 
DANSKE TJUKOTKA EKSPEDITIONER I MEDIERNE: 
Omtale i russiske medier 

 ”Антропологи на Чукотке” (”Antropologer i Tjukotka”). I: Полярник. Газета Провиденского 
района. Nr. 14 (8272), 4. april 2003, s. 6-8 

 ”Датские ученые изучают наших эскимосов. Их взгляд на нас” (”Danske forskere udforsker 
vores Eskimoer. Deres blik på os”). I: Крайний Север. Chukotka Autonomous Okrug, 11. April 
2003, s. 8, 13.  
Omtale i grønlandske medier  

 ”Tjukotka – hverdagsliv i snævre rammer”. I: ATUAGAGDLIUTIT, 25. Maj 2004. S. 12 
http://www.connexion-dte.dk/eksp/pdf/GrAvis.pdf  
Omtale i danske medier  

 ”Tjukotka: udvikling eller afvikling”. I Polarfronten. Dansk Polarcenter oktober 2003. Nr. 3, s. 6-
7. http://polarfronten.dk/wp-content/uploads/2012/08/PF033.pdf  

 
 
Danske Tjukotka Ekspeditioner og Arktisk Institut 
Arktisk Institut i København er først og fremmest et arkiv, som sikrer opbevaring, 
registrering og formidling af danske aktiviteter i Arktis; herunder ikke mindst 
dokumentarisk materiale efter danske, arktiske ekspeditioner. I 2006 indgik Danske 
Tjukotka Ekspeditioner en aftale med Arktisk Institut om, at alt materiale fra DTE skal 
afleveres på Arktisk Institut, og at instituttet til gengæld sørger for professionel 
opbevaring, registrering og tilgængeliggørelse via instituttets hjemmeside.  
 
DET SAMLEDE MATERIALE EFTER DANSKE TJUKOTKA EKSPEDITIONER I ARKTISK INSTITUTS ARKIVER: 
Farvedias ca. 2.450  
Digitale fotografier ca. 6.300  
Videooptagelser ca. 15 timer  
Genstande/tegninger/kort 30 stykker 
Kvalitative forskningsinterviews 125 
Diverse skriftligt materiale 8 arkivæsker 
 
Det nævnte materiale er tilgængeligt ved besøg på Arktisk Institut eller via instituttets 
hjemmeside: www.arktiskinstitut.dk.  
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Information 

 

 

Fra 1998 til 2018 er der i Danske Tjukotka Ekspeditioners regi indsamlet en omfattende 
mængde data om Tjukotka og om den oprindelige befolkning af eskimoer og tjuktjere. 

Formidling af viden er en vigtig del af forskningen. Derfor opfordres interesserede til at 
henvende sig for nærmere oplysninger om databaser, forskningsresultater, billedarkiv, 

videosekvenser mv.  

Efter nærmere aftale tilbydes endvidere foredrag og undervisning. 
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