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I. INDLEDNING 
 
 
 
I sommeren 2005 indledte Nationalmuseets Grønlandsforskningscenter, SILA, Vatnahverfiprojektet. Projektet har til 
formål at undersøge bebyggelsesdynamik og landskabsudnyttelse i den norrøne indlandsbebyggelse i Vatnahverfi. De 
første to feltsæsoner blev varetaget af undertegnede og stud.mag. Christian Koch Madsen, Københavns Universitet 
 
Undersøgelsen i sommeren 2006 var den anden af tre indledende feltkampagner. Undersøgelserne havde som 
hovedformål at foretage en gennemgribende og ensartet registrering og præcisionsopmåling af allerede kendte 
ruingrupper samt foretage rekognosceringer efter nye ruingrupper. Ved siden af hovedprojektet med opmåling af 
nordboruiner blev der foretaget en mindre undersøgelse af licheners vækstrate i Sydgrønland for at undersøge 
muligheden for at bruge vækstraten til datering. 
 
I den foreliggende rapport redegøres for resultaterne fra undersøgelsen af de enkelte ruingrupper.  
Notesbøger, målebøger, digitale opmålinger, opmålingsplaner på papir, fotos i digital form og videooptagelser 
forefindes på SILA, Nationalmuseet, København. Kopi af digitale opmålingsplaner sendes til NKA, Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv. 
 
Undersøgelsen foregik i perioden fra d. 31/5 til d. 26/7. I denne periode blev 41 kendte lokaliteter besøgt og 
genregistreret og 6 nye lokaliteter kom for dagens lys.  

 
 

Regensen 9/12 2007 
 

______________________________ 
Niels Algreen Møller   

    
 
 

Ruingrupper berørt af dette års feltarbejde er markeret med blåt. 
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II. OVERSIGT OVER DE REGISTREREDE LOKALITETER 
 
Ø64a;  60V2-0IV-539;   Enoks Ruiner 
Ø71;  60V2-0IV-540;  Russip Kuua 
Ø71a;  60V2-0IV-600;  Sydgården 
Ø72; 60V2-0IV-606;  
Ø72a;  60V2-0IV-605;  
Ø73; 60V2-0IV-544;  Amitsuarssuk 
Ø74; 60V2-0IV-530;  Qordlortorssup Tasia 
Ø76; 60V2-0IV-548;  Kûkasik 
Ø76a; 60V2-0IV-596;   
Ø76c; 60V2-0IV-595  Qeqertarooq 
Ø77; 60V2-0IV-584;  Qaglumiut 
Ø77a; 60V2-0IV-550;  Qaglumiut 
Ø78; 60V2-0IV-585;  Eqaluit 
Ø78a; 60V2-0IV-586;  Eqaluit 
Ø78b; 60V2-0IV-589   
Ø90; 60V2-0IV-521;  Sioralik 
Ø90a; 60V2-0IV-526;  Nauguaitsut 
Ø90b; 60V2-0IV-520;  Tasingortoq 
Ø91; 60V2-0IV-528;  Amitsuarsuk 
Ø164; 60V2-0IV-590;  Kallunatsiaq 
Ø165 
Ø166; 60V2-0IV-592;  Tasersuaq 
Ø167 ;  60V2-0IV-603 ;  Abels Gård 
Ø167a;  60V2-0IV-604;  
Ø170; 60V2-0IV-547; 
Ø170a; 60V2-0IV-546; 
Ø171; 60V2-0IV-601; 
Ø173; 60V2-0IV-583; 
Ø174; 60V2-0IV-580;   Qernertut Tasiat; 
Ø180; 60V2-0IV-549 
Ø182; 60V2-0IV-582  Kangerluarsojuruup Qinngua 
Ø301;  60V2-0IV-545; 
Ø304;  60V2-0IV-518;   Isortoq 
Ø305; 60V2-0IV-519;  Isortoq 
Ø308; 60V2-0IV-522;  Itivdleq 
Ø309; 60V2-0IV-523;  Amitsuarsuk 
Ø312  
Ø331;  60V2-0IV-581  Angmagssivik 
 60V2-0IV-527  Uluammittariaq 
B76; Ruingruppe som ikke er medtaget i fredningsregistret 
B102; Ruingruppe som ikke er medtaget i fredningsregistret 
B139;  Ruingruppe som ikke er medtaget i fredningsregistret 
06-01; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde. 
06-02; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde. 
06-03; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde. 
06-04; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde. 
06-05; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde.  
06-06; Ruingruppe fundet ved årets feltarbejde.
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III. REJSEBERETNING 
 
Onsdag 26/4-06 
Afrejse fra Kastrup til Narsarsuaq. 
 
27/4-06-24/5-06 
Deltog i NKAs udgravning af Ø74. 
 
25/5-06 
Pakkede lejren og fløj fra Qorlortorsuaq til Qassiarssuk. Blev indlogeret på vandrehjemmet her 
 
Fredag 26/5-06 
Fridag i Qorlortorsuaq. 
 
Lørdag 27/5-06 
Fridag i Qorlortorsuaq. 
 
Søndag 28/5-06 
Opmåling og registreringen af ruinerne i ruingruppe 29a i Qassiarssuk for NKA 
 
Mandag 29/5-06 
En kraftig sydost forhindrede afrejse fra Qassiarssuk. 
 
Tirsdag 30/5-06 
Sejlede til Narsarsuaq og blev indlogeret på hotellet. 
 
Onsdag 31/5-06 
Fløj fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Blev indlogeret på vandrehjemmet. Samlede gummibåden og begyndte at gennemgå 
udstyret. En del af udstyret manglede heriblandt en benzintank, brændstofdunke og handsker til redningsdragter. 
 
Torsdag 1/6-06 
Solskin og stille vejr. Senere skyet. Ordnede udstyr og købte proviant ind. 
 
Fredag 2/6-06 
Regnvejr og frisk vind. Sejlede fra Qaqortoq til Eqaluit. Talte med fåreholderen, Lasse Bjerre, der lovede at løfte vores 
gummibåd over landtangen til Tasersuaq med sin traktor. Slog lejr og satte kursen ind imod Ø173. Beskrev og 
fotograferede ruinerne. 
 
Lørdag 3/6-06 
Først tørt og stille senere silende regn. Pakkede lejren sammen og fik gummibåden løftet over landtangen. Drak kaffe 
hos Lasse og sejlede op ad Tasersuaq og slog lejr på søens sydøstside ikke langt fra Ø165. 
 
Søndag 4/6-06 
Lidt sol, senere skyet med kold fjordvind. Sejlede af Tasersuaq til Ø78b og registrerede denne. Sejlede efter frokost til 
Ø66 og påbegyndte registreringen af denne. Problemer med hukommelseskortet til den ene GPS betød at selve 
opmålingsarbejdet måtte vente. Rekognoscerede kysten på begge sider af Tasersuaqs smalle sydlige ende. Genfandt en 
af Ove Bak registreret ruingruppe – B139.   
 
Mandag 5/6-06 
Stille overskyet vejr med byger senere vedvarende regn. Sejlede mod Ø166. Satte CKM af på vejen. CKM 
rekognoscerede terrænet vest for Ø166 ned til pladsen. Mens NAM opmålte ruinerne i ruingruppen Ø166. Sejlede til 
B139 og registrerede denne. Herefter rekognosceredes søbredden fra B139 til Tasersuaqs vestligste punkt. 
 
Tirsdag 6/6-06 
Let vind med skiftende nedbør i form af regn, hagl og sne. Opmålte Ø165. 
 
 



 5

Onsdag 7/6-06 
Regn. Senere sol med byger og nogen vind. Sejlede afsted mod Qanisartut. Talte med fåreholderen, Niels, og drak kaffe 
med de logerende på vandrehjemmet. Opmålte Ø76. Rekognoscerede terrænet nordøst for Ø76. Sejlede til Ø76b og 
opmålte denne. Herfra gik turen til Ø76c der blev opmålt. 
 
Torsdag 8/6-06 
Solskin og stille vejr, senere fjordvind. Sejlede til Tasilikulooq. Hilse på fåreholderparret, Magnus og Kristine. Gik 
herefter i gang med registreringen af ruingruppen Ø171. Magnus gjorde opmærksom på en ruin beliggende på en ø i 
søen XX, Lånte en kajak, padlede ud til ruinen og registrerede denne. Drak kaffe hos Magnus og Kristine og satte 
tilbage til lejren. 
 
Fredag 9/6-06 
Solskin med lidt skyer. Senere lidt fjordvind. Satte ad søen ind til Tasilikukooq. Gik herfra ad traktorvejen til Ø71a. 
Efter registreringen af Ø71a fortsatte vi ad traktorvejen til Ø71. Denne blev opmålt og oplandet blev rekognosceret 
uden at finde andet end enkelte kødgrave og rævefælder. 
 
Lørdag 10/6-06 
Solskin og varmt stille vejr. Ved afgang fra lejren opdagede vi at den ene ponton til gummibåden var punkteret. 
Reparerede nødtørftigt hullet og sejlede til Eqaluit. Her foretog vi en reparation af pontonen. CKM rekognoscerede 
terrænet langs søbredderne nær Eqaluit mens NAM vandrede til Ø173 og opmålte denne. Spiste aftensmad hos Lasse 
Bjerre og vandrede tilbage til lejren.  
 
Søndag 11/6-06 
Solskin og let vind. Steg op i højlandet vest for lejren og Ø166. Rekognoscerede terrænet langs søerne i højlandet ned 
til Ø164. fandt et enkelt mindre sæteranlæg, 06-03, ikke langt fra Ø164. Registrerede begge ruingrupper og vandrede 
ned til Eqaluit. Reparationen af pontonen holdt og vi sejlede tilbage til lejren. 
 
Mandag 12/6-06 
Solskin og let skydække senere let regn. Sejlede til Tasilikulooq og vandrede herfra mod Ø72a. CKM tog en sydlig rute 
langs nordbredden af Tasikulooq mens NAM tog en nordligere rute forbi Ø167. Rekognosceringen medførte fund af 
enkelte rævefælder. Fandt frem til Ø72a og opmålte denne. Fortsatte videre til Ø72 og registrerede denne. Tog tilbage 
til lejren ved Tasersuaq 
 
Tirsdag 13/6-06 
Kraftig vind og byger. Hev gummibåden på land på en nærliggende strand tidligt om morgenen. Ventede til vinden og 
regnen havde lagt sig en smule. Rekognoscerede herefter kysten af den nordlige ende af søen samt den store ø. På øen 
blev der fundet et enkelt lille skjul 06-04. Sejlede tilbage til lejren i hård sø og kraftig regn. 
 
Onsdag 14/6-06 
Regn, slud, hagl og let vind. Pakkede lejren sammen og sejlede til Eqaluit. Fik gummibåden løftet over landtangen. 
Sejlede i nogen søgang og haglvejr til Qaqortoq, hvor vi blev indlogeret på vandrehjemmet. 
 
Torsdag 15/6-06 
Sne- og regnvejr, senere opklaring. Lavede sikring af digitale data og vaskede tøj. 
 
Fredag 16/6-06 
Solskin og stille vejr. Ladede batterier op, overførte billeder  og GPS-målinger til computeren. Efterså telte og lavede 
status over forsyninger. Sejlede til Mato og opmålte lichener på nordbo- og eksimotomterne dér. Sejlede tilbage til 
Qaqortoq og handlede ind. 
 
Lørdag 17/6-06 
Stille og overskyet. Senere snevejr og kuling. Blev i Qaqortoq og ventede på at vinden skulle lægge sig. 
 
Søndag 18/6-06 
Frisk vind og solskin. Sejlede fra Qaqortoq til Kujalarsujuruk. Fik problemer med de storisen da vi nåede bunden af 
Kujalarsujuruk. Lagde til på fjordens sydside og gik det sidste stykke ind til Ø182. Registrerede gårdsanlægget og satte 
i vandet igen. Sejlede gennem meget is men i rolige dønninger udenskærs til Zacharias Havn og slog lejr her. 
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Mandag 19/6-06 
Solskin og frisk vind. Sejlede til Sydprøven. Her tankede vi op og målte lichener. Sejlede videre til Lichtenau og målte 
lichener. Satte tilbage til lejren ved Zacharias havn. Rekognoscerede terrænet rundt om bugten ved Zacharias Havn og 
opmålte lichener på thule- og nordbotomter.  
 
Tirsdag 20/6-06 
Solskin og stille vejr. Senere overskyet og fjordvind. Sejlede fra Zacharias havn til Ø149. Målte lichener på flader 
eksponeret ved Vebæks gravninger. Sejlede til Unartoq. Målte lichener på bopladsen Igpik. Sejlede gennem tætliggende 
storis tilbage til lejren. Pakkede lejren sammen og spiste aftensmad. Sejlede til Qallimiut og slog lejr her. 
 
Onsdag 21/6-06 
Først vedvarende regn. Senere opklaring. Registrerede to mindre ruingrupper, Ø180 og B76. Fandt ved rekognoscering 
enkelte rævefælder i terrænet bag B76.  
 
Torsdag 22/6-06 
Først tåge. Ellers solskin og fjordvind. Sejlede ind i Amitsuarsuk til 60V2-IV-527. Efter registreringen af en enkelt ruin 
fortsatte vi over fjorden til Ø309 og opmålte denne. Herefter vandrede vi op til Ø308 som blev opmålt. På vej tilbage 
mod lejren rekognosceredes efter flere ruiner på vestbredden af Amitsuarsuk. 
 
Fredag 23/6-06 
Nogen skyer og stille vejr. Vandrede langs kysten til Qallimiut og hilste på fåreholderne her. Vandrede herfra ad 
traktorvejen nord om søen ind til Ø77 og opmålte denne. Herefter gik turen tilbage til Qallimiut, hvor Ø77a blev 
opmålt.  
 
Lørdag 24/6-06 
Kontinuerligt regnvejr. Ordnede papirer og observationer og holdt fri. 
 
Søndag 25/6-06 
Solskin og stille vejr. Sejlede ind i Sioralik og fandt frem til Ø90b og opmålte denne. Rekognoscerede næsset ved 
Akuliarusersuaq og fortsatte ind i en lille bugt til en af Ove Bak registreret plads, Ø312, Fandt en del Thuletomter og en 
enkelt mulig nordbotomt. Efter frokost rekognosceredes dalene bag Qallimiut. CKM rekognoscerede vest for Ukkusik, 
mens NAM rekognoscerede den sydvestlige Uuukusik Tasersua. 
 
Mandag 26/6-06 
Regnvejr og frisk vind til kuling. Sejlede ind til Ø91 og registrerede denne. Fejrede to måneders jubilæum i felten med 
et godt aftensmåltid og et glas whisky. 
 
Tirsdag 27/6-06 
Stille vejr og solskin. Senere fjordvind. Brød lejren ned og sejlede med fuldt lastet båd til bunden af Sioralik. Lossede 
båden og sejlede ud til Sletten og købte benzin og proviant og fik et bad i servicehuset. Sejlede tilbage til bunden af 
Sioralik og vandrede ind til Ø90 hvor vi slog lejr.  
 
Onsdag 28/6-06 
Stille og overskyet, senere solskin. Det viste sig særdeles vanskeligt at finde frem til alle ruinerne på Ø90 i to meter højt 
pilekrat. Brugte dagen på at rekognoscere efter flere ruiner i bugten og registrerede Ø90. 
 
Torsdag 29/6-06 
Stille og skyfrit vejr. Gik op igennem dalen nordøst for Sioralik. Registrerede Ø305 og Ø304. Måtte opgive at nå frem 
til Ø303 uden en vandtæt sæk til det tekniske udstyr. Vandrede tilbage til lejren ved Ø90. 
 
Fredag 30/6-06 
Solskin og stille vejr senere fjordvind. Sejlede til Ø90b på østsiden af bugten og registrerede denne. Sejlede til vestsiden 
af bugten, hvor vi registrerede en nyopdaget ruingruppe, lb.nr. 06-05. Vandrede op til lejren, brød denne ned og vendte 
med fuld oppakning tilbage til kysten. Spiste aftensmad mens vi ventede på højvande og sejlede til Qorlortorsuaq. Slog 
lejr ved fåreholdernes havn for natten. 
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Lørdag 7/1-06 
Solskin og stille vejr, senere fjordvind. Gik op for at tale med fåreholderne, Marius og Elias. Men de var taget til 
fårholderfest. Spiste frokost hos ingeniørerne der bygger dæmningen og vandrede herefter til vestenden af søen 
Qorlortorsuaq Tasia. Begyndte registreringen af ruingruppen Ø170a. 
 
Søndag 2/7-06 Solskin og stille vejr, senere overskyet og regn. Vandrede langs søens nordlige bred og registrerede her 
Ø170, Ø73, B139 og lb.nr. 06-01.Rekognoscerede lidt højere oppe i terrænet på turen tilbage langs søens nordside. 
 
Mandag 3/7-06 
Tåge og stille vejr, senere sol. Pakkede lejren sammen og vandrede ned til Amitsuarssuk. Sejlede over til Amitsuarssuks 
vestside. Her rekognoscerede vi terrænet vest for søen i bunden af Amitsuarssuk. Bak har angivet at der bag Ø91 skulle 
findes en ruingruppe, B10. Efter en langvarig og grundig rekognoscering måtte vi dog opgive at finde disse ruiner. 
 
Tirsdag 4/7-06 
Tåge og stille vejr, senere solskin. Sejlede i tåge fra Qorlortorsuaq til Sydprøven hvor vi tankede op. Sejlede videre i tæt 
tåge hele vejen til Kangerluarsujuruk. Nåede Qaqortoq og blev indlogeret på vandrehjemmet. 
 
Onsdag 5/7-06 
Stille vejr og solskin. Fridag. Vaskede tøj og overførte digitale data til computeren. 
 
Torsdag 6/7-06 
Solskin og frisk vind. Sejlede fra Qaqortoq til Kangerluarsujuruk. Opmålte her ruingrupperne Ø331 og Ø174. vendte 
tilbage til Qaqortoq og købte proviant. 
 
Fredag 7/7-06 
Stille overskyet vejr. Sejlede til Igaliku Kujalleq og blev indlogeret i hus der.  
 
Lørdag 8/7-06 
Vandrede fra Igaliku Kujalleq gennem sandkløften forbi Ø70 ind til Ø167 som blev registreret. Herefter blev Ø167a 
opsporet og opmålt. Turen gik nord om søerne ned til traktorvejen og tilbage til Igaliku Kujalleq.  
 
Søndag 9/7-06 
Skyet med enkelte solstrejf. Lidt vind. CKM søgte rundt om falkefjeld og fandt et par trapezformede thuletomter. NAM 
målte lichener på ruinerne ved Ø66. 
 
Mandag 10/7-06 
Stille og overskyet, senere kuling og regn. Sejlede til Igaliku for at handle og måle lichener. Mødte et par biologer, 
Knud Falk og Søren Møller, som studerer vandrefalke. De kom senere forbi til kaffe.   

 
Tirsdag 11/7-06 
Kuling og byger, senere opklaring. Satte 
gennem fjeldet ind til Ø64a. Her fandt vi frem 
til en ruin i det tætte pilekrat der ikke var 
blevet fundet ved undersøgelsen i 2005. 
 
Onsdag 12/7-06 
Solskin og stille vejr, senere regn. Gik mod 
Ø64b. Vi forsøgte at krydse elven ved hjælp af 
tov og en redningsdragt. Kunne krydse de 
første flodgrene, men den sidste gren var ikke 
til at komme over. Efter mange forsøg flere 
forskellige steder måtte vi opgive – strømmen 
var for stærk og rev fødderne væk under den 
der forsøgte at krydse.  
 

Lejren ved Ø64a. 
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Torsdag 13/7-06 
Regn og tåge, senere vind og regn. Gik til Ø64c og fandt og opmålte her flere delvist tilsandede ruiner. Vandrede 
tilbage til lejren. 
 
Fredag 14/7-06 
Kraftig regn og nogen vind. Vandrede tilbage til huset i Igaliku Kujalleq og tørrede tøj og støvler. 
 
Lørdag 15/7-06 
Stille og skyet vejr, senere opklaring. Sejlede til Igaliku for at handle. Herefter sejlede vi til Qanisartut for endnu 
engang at eftersøge den af Bruun registrerede nordboplads, Ø76b. Sejlede tilbage til Igaliku Kujalleq i forholdsvis høje 
fjordbølger. 
Søndag 16/7-06 
Overskyet med nogen blæst og byger. Rekognoscerede i terrænet omkring Igaliku Kujalleq ind mod Timerslit og bag 
Falkefjeld. 
 
Mandag 17/7-06 
Stille og overskyet vejr. Regn først på morgenen senere opklaring. Rekognoscerede det yderste sydlige næs ved 
Kujalleqs sydside og fandt her et par teltringe og rævefælder. Sejlede videre til Sisarlutoq og målte lichener på ruinerne 
på Ø58. 
 
Tirsdag 18/7-06 
Stille og overskyet senere solskin. Satte over Kujalleq og vandrede ind i dalen nordvest for Jespersens bræ. Fandt her 
enkelte tomter, formentlig alle af thuleeskimoisk oprindelse. Satte tilbage til Kujalleq. 
 
Onsdag 19/7-06 
Overskyet og regn. Fridag 
 
Torsdag 20/7-06 
Sejlede til Igaliku, hentede benzin og målte lichener på bispegårdens ruiner.  
 
Fredag 21/7-06 
Stille og overskyet. Satte afsted med fuldt lastet båd fra Igaliku Kujalleq. Opmålte på vejen et par ikke hidtil 
registrerede ruiner på ruingruppen Ø210. Sejlede ud til Qaqortoq og blev indlogeret på vandrehjemmet.  
 
Lørdag 22/7-06 
Ordnede udstyr og lavede en udtegning af ruingruppen Ø78 til Lasse Bjerre. 
 
Søndag 23/7-06 
Skyet med nogen vind. Sejlede til Eqaluit og gav Lasse en gave som tak for hjælp med gummibåd tidligere på sæsonen. 
Opmålte en ikke tidligere registreret ruin på Ø78. 
 
Mandag 24/7-06 
Overskyet. Sendte noget udstyr til København med skib. Pakkede det resterende udstyr på loftet i Qaqortoq. Skilte, 
vaskede og pakkede gummibåden sammen. Påhængsmotoren blev gjort klar til vinteren. 
 
Tirsdag 25/7-06 
Solskin og stille vejr. Fløj til Narsarsuaq og blev indlogeret på hotellet. 
 
Onsdag 26/7-07 
Solskin med nogen skyer. Hjemrejse fra Narsarsuaq til København.
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IV. ARBEJDETS METODE 
 
Med udgangspunkt i det arkivalske materiale og sidste års undersøgelser blev allerede kendte ruingrupper opsøgt, 
opmålt, beskrevet og fotograferet. Der blev rekognosceret forholdsvis intensivt i oplandet til de kendte lokaliteter 
hvilket ofte resulterede i fundet af nye mindre ruiner som f.eks. fåreskjul, folde og små økonomibygninger. 
 
Landskabet blev rekognosceret dels fra båd langs kysten og søen Tasersuaq dels ved at vandre gennem terrænet med let 
oppakning og opsøge særligt oplagte placeringer. Vi opprioriterede og opsøgte de mest sandsynlige områder for at finde 
så mange lokaliteter som muligt. Rekognosceringen har således i høj grad bygget på tidligere erfaringer for pladsernes 
placering. Områder højt oppe i fjeldet og særligt kuperet terræn er underrepræsenteret i fordelingen af 
rekognosceringsruter.   
 
Opmålingen af ruingrupperne er som i 2005 foretaget med en differentiel GPS Leica SR20. Generelt synes målingerne 
indenfor den enkelte ruingruppe at have en usikkerhed på under 50 cm efter differentiel korrektion, mens usikkerheden i 
forhold til det overordnede UTM-system gerne ligger på omkring 1,5 meter. 
Ruinerne er fotograferet med et Canon EOS350d kamera ligesom der så vidt muligt er taget oversigtsfotos af den 
enkelte lokalitet. I forbindelse med helikopteroverflyvninger af området havde holdet desuden lejlighed til at tage 
luftfotos af en del af ruingrupperne i specielt den sydlige del af undersøgelsesområdet. 
De enkelte ruiner er blevet beskrevet og der er i mange tilfælde tegnet en skitsetegning af ruinerne som understøttelse 
for den senere udtegning af de digitale opmålinger.  Enkelte velundersøgte ruingrupper er ikke blevet beskrevet på ny, u 
idet de allerede var velundersøgte. Det gælder særligt de af Vebæk udgravede lokaliteter. På disse blev beskrivelsen 
begrænset til en beskrivelse af tomternes bevaring, hvis der var noget at bemærke.  
Endelig blev der ved årets feltundersøgelse benyttet videokamera til at optage landskabsscener og arbejdsgang. 
 
I to tilfælde blev en let lejr båret langt ind i fjeldet, men feltarbejdet var generelt organiseret således at størsteparten af 
ruingrupperne kunne nås fra en række basislejre ved kysten. Det sikrede fleksibilitet og mest mulig tid til  
rekognosceringer med let oppakning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udsigt over sandsletten ind over højlandet  
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V. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE RUINGRUPPER 
De følgende beskrivelser bygger på beskrivelser og skitser i notesbogen samt de digitale opmålinger. Der har i 
skrivende stund endnu ikke været lejlighed til at foretage en differential korrektion og manuelt layout af op målingerne, 
hvorfor planer af de enkelte ruingrupper ikke er medtaget. Der henvises i stedet til de digitale opmålinger som 
forefindes på SILA og NKA. I opmålingerne er de enkelte ruiner ruingruppe for ruingruppe med præfix = R og suffix = 
fortløbende ruinnummer indenfor ruingruppen. 
De nedenfor angivne koordinater er korrigeret i forhold til årets målinger For hver ruingruppe er angivet et koordinat fra 
ruingruppens centrale del. Typisk fra området omkring boligtomten. Koordinaterne er angivet som koordinater i 
UTMzone 22. 
 
 
Ø64a; 60V2-0IV-539; Enoks Ruiner; Gårdsanlæg 
N6.766.313/E817.261 
Gårdsanlægget ligger på en sydvestvendt skråning. Gårdsanlægget ligger i ly for faldvindene fra bræen bag højere 
liggende terræn,  mens en jævn, gold og vindblæst slette breder sig umiddelbart nedenfor gårdsanlægget.  Lokaliteten er 
registreret i 1912 af Jespersen og udgravet i 1939 af Vebæk. Ved feltarbejdet i 2005 blev kun den centrale boligtomt 
(Ruin 1) registreret (se SILA-rapport 24). I 2006 blev de resterende tomter fundet. 
 
Ruin 2 og Ruin 3. Er indmålt som en del af Ruin 1. 
 
Ruin 4. Fold. 
Fold anlagt op imod en større klippeside. Folden har ca. 0,5m brede og op til 0,8m høje vægge af sten og tørv. Foldens 
mur beskriver en halvcirkel hvis ender løber ind til klippevæggen. Muren er afbrudt af en åbning på ca.0,9 meters 
bredde. Folden dækker et areal på ca. 29m2. Folden er bevokset med pil, birk og lidt græs. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 4,1 meters bredde og 5,8 meters længde. Udgravet af Vebæk. Murene er op til 1,7 
meter over gulvet svarende til 1 meter over omgivende terræn og 0,6 meter brede. Tomten har indgang i nordsiden og er 
bevokset med pil, birk græs og mos.  
 
Ruin 6. Økonomibygning. 
Økonomibygning af sten og tørv. Tomten er udgravet af Vebæk. Væggene står i en højde af ca. 1,4m over gulvniveau, 
svarende til ca. 1m over terræn og er ca. 0,5m brede. Tomten er ca. 4m bred og 5,2m lang. Tomtens døråbning sidder 
midtfor i den nordlige langside.  Tomten er bevokset med pil, birk, mos, revling og græs. 
 
Ruin 7. Økonomibygning. 
Økonomibygning af sten og tørv på ca. 3,4 gange 5,3 meter. Udgravet af Vebæk. Væggene er omkring 50cm brede, 
80cm over gulvniveau og 30cm over omgivende terræn. Tomten har en lille sydvendt indgang. Tomten er bevokset med 
pil, græs og mos samt enkelte blåklokker. 
 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 3,3 meters bredde og 4,2 meters længde. Tomten er bygget af store sten lagt direkte 
på grundfjeld. Murene er sammenstyrtede op til 0,5m brede og 0,5m høje. I det nordvestlige hjørne er en del af stenene 
fjernet og muren kan ikke følges her. Tomten er bevokset med birk. 
 
Stencirkel.  
En mindre cirkel af sten lidt vest for Ruin 5. Cirkelen har en diameter på ca. 1 meter. Lichener op til 3cm i diameter på 
stenene. Et ildsted af ældre dato? 
 
Kødgrav. 
En kødgrav på ca. 1 gange 1,2 meter. Anlagt på klippeflade lidt sydvest for stencirkelen. 
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Ø71; 60V2-0IV-540; Russip Kuua; Gårdsanlæg. 
N6.758.963/E805.788 
Ø 71 blev udgravet af Vebæk i årene 1949-50. For beskrivelser af de enkelte ruiner se Vebæk 1992. Ved årets 
feltarbejde blev ruinerne indmålt med GPS og fotograferet. Der blev ligeledes målt lichener på flere af tomterne. 
Tomterne var alle i god stand til trods for, at de ligger på fåreholderens marker. 
 
 
Ø71a; 60V2-0IV-600; Gårdsanlæg; 
N6.758.500/E803.577 
Lille gårdsanlæg på nordvestsiden af søen Saqqaata Tasia. Gården ligger i et let skrånende sydøstvendt terræn. Godt 50 
meter sydøst for gården ligger en mindre sø. Mens fjeldvæggen rejser sig brat godt 100 meter nordvest for gården.  
 
Ruin 1. Stor boligtomt. 
Stor og meget udflydende boligtomt. Tomten rejser sig o. 2 meter over omgivende terræn er ca. 31 meter bred og 63 
meter lang. Mange rum og gange kan tydeligt udskilles i tomten. Tomtens ydervægge er på omkring 2 meters bredde og 
væggene mellem rummene synes også at være mellem 2 og 3 meter brede.  Enkelte af de vestlige, lavtliggende, rum og 
vægge er muligvis blot spor efter indhegninger eller små sidebygninger op til tomten. 
Tomten er bevokset med græs, mos, ranunkel og løvfod. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Meget sammenstyrtet økonomibygning af sten og tørv fremstår som en stenhob der er ca. 0,5m over terræn 4,5 meter 
bred og 10 meter lang.  Tomten er bevokset med græs og ranunkel. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Forholdsvis velbevaret økonomibygning. Af sten og tørv. Bygningens mure er bevaret i op til 80cms højde. Bygningen 
er ca. 20m lang og o. 8m bred. Adskillige mindre rum kan klart udskilles i tomten. På tomtens sydside, den side der 
vender imod det faldende terræn ses en udposning på godt 3 gange 3 meter. Denne kan være fra et 
vindfang/indgangsparti.  Tomten er bygget på et næs ud imod et vådområde. Tomten er bevokset med græs og mos.  
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Velbevaret økonomibygning. De sten- og tørvebyggede mure er bevaret i en højde af ca. 60cm over omgivende terræn 
og 80cm over gulvet. Tomten er ca. 13m lang og ca. 7m bred.  Der findes i tomten to rum med separate indgange i 
sydsiden og en mindre gang imellem de to rum. Den ene af indgangene har et ca. 4m langt og 4m bredt 
indgangsparti/vindfang der går ud på tværs af bygningens længderetning. Tomten er bevokset med græs og pil.  

 
Ruin 5. Lille økonomibygning. 
Lille rektangulær stenbygning på ca. 1 gange 1,5 meter. Bygningen ligger på et stykke eksponeret klippeparti. Ned mod 
den lille sø. Muren ned imod søbredden er bevaret i op til 60cms højde. Muren er opbygget af flade stenfliser. 
 
Ruin 6. Lille økonomibygning. 
Lille kvadratisk stenbygget økonomibygning med 80cm høje og 40cm brede mure. Bygningen er ca. 7m lang og 4,5m 
bred og anlagt på et næs helt ned til et vådområde.  
Tomten er bevokset med pil og lidt græs. 
 
Ruin 7. Cirkulær fold. 
Meget velbevaret cirkulær fold. Foldens væg er opbygget af meget store stenblokke og er op til 1m høj og 1,1m bred. 
Folden har en diameter på godt 8,5 meter og en indgang med en bredde på omkring 0,9m. inde i folden vokser pil, mos 
og græs. 
 
Ruin 8. Økonomibygning formentlig en stald. 
Aflang økonomibygning delvist gravet ind i skrænten. Bygningen er ca. 9m lang og 4,5m bred. Murene er omkring 1m 
brede og 60cm høje. Tomtens indre er delt i flere rum. Og en større flad stenflise synes at have haft funktion som 
båseskillerumsvæg. Bygningen har en indgang på omkring 0,8meters bredde. 
Tomten er bevokset med pil og græs. 
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Ruin 9. Økonomibygning måske en staldbygning. 
Aflang økonomibygning af sten og tørv.  Bygningen er 10m lang og 6m bred. Bygningen er opdelt i to rum. Væggene 
er ca. 1,5m brede. Et par store flade stenfliser ligger i det største af rummene, og kan være rester efter båseskillerum. På 
bygningens bagside findes en svag J-formet forhøjning. Denne kan være spor efter en læmur eller lignende. 
 
Ruin 10. Dige. 
Sammensunket dige af store sten og tørv. Muren er omkring 1 meter bred og ca. 40cm høj. Diget er erkendt over en 
strækning på omkring 15m. Diget synes at være med til at afgrænse et meget frodigt område (et markareal?) 
umiddelbart nedenfor boligtomten. 
 
 
Ø72; 60V2-0IV-606; Tasikulooq; Gårdsanlæg; 
N 6.756.826/E 808.812 
Et gårdsanlæg i en lille dal i 200 meters højde. Tomterne ligger i et jævnt skrånende terræn godt 200m nordøst for søen 
Tasilikulooq. Gården blev registreret første gang i 1894. Skitsen fra denne registrering var ikke til at følge. Ruinerne er 
derfor blevet nummereret på ny. 
 
Ruin1. Økonomibygning. 
Aflang delvist nedgravet økonomibygning.  Tomten er ca. 15m lang og 5m bred. Der er i tomten spor efter to-tre mere 
eller mindre separate rum. Murene er 0,5-1m brede og rejser sig ca. 0,5m over bunden af tomten. Tomten er bevokset 
med pil og græs. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Økonomibygning af sten og tørv anlagt op imod klippeblok. Tomten er ca. 4 gange 5 meter med ca. 1m brede mure og 
en udgang mod syd. Tomten er bevokset med pil, græs, løvfod, ranunkel og lidt mælkebøtte.  
 
Ruin 3. Økonomibygning 
Lille delvist nedgravet økonomibygning.  Tomten er ca. 4 m lang og 3,5m bred. Murene er 0,5-1m brede og rejser sig 
ca. 0,5m over bunden af tomten. Tomten er bevokset med pil og græs. 
 
Ruin 4. Lille boligtomt. 
Mindre boligtomt. Den udflydende tomt hæver sig op til 80cm over terræn og er o 21m lang og 10m bred. Der kan 
udskilles en del rum og gange i tomten, og der synes at være ikke mindre end tre indgange i tomtens sydside. Tomtens 
ydervægge synes at være på mindst 1,2 meters bredde. Tomten er bevokset med græs, ranunkel og pil. 
Bruuns ruin nr. 4. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Meget sammensunken økonomibygning af tørv og sten. Murene, der hovedsageligt er bygget af tørv, er op til 50cm høje 
og 80cm brede. Tomten er ca. 9m lang og 4m bred. Der ses spor efter to rum med separate udgange i tomten. Tomten er 
bevokset med pil og græs. 
 
Ruin 6. Økonomibygning, formentlig stald. 
Bygningen har ca. 1,5m brede og op til 80cm høje mure. Den delvist nedgravede tomt er ca. 20m lang og 7m bred.  
Tomten er opdelt i to rum.  Tomten er bevokset med græs, ranunkel, løvfod og pil. 
 
Ruin 7. Økonomibygning. 
Delvist nedgravet økonomibygning anlagt op mod et eksponeret klippeparti. Murene er o 1m brede og op til 80cm over 
terræn. Tomten er ca. 6m lang og 4m bred.  Med en åbning i det sydlige hjørne. Tomten er bevokset med græs, løvfod 
og pil. 
 
Ruin 8. Skjul. 
Lille skjul med meget sammenstyrtede mure. Skjulets vægge er opført som en kassemur med tørv imellem stenene. 
Muren er anlagt mellem større klippeblokke. Skjulet dækker et areal på ca. 5m2. Det er anlagt på en højderyg med god 
udsigt over omgivelserne. 
 
Ruin 9. Økonomibygning. 
Aflang økonomibygning med tilbygning. Bygningen er ca. 26m lang og 7m bred. Tilbygningen er 8m lang og 3m bred. 
I hovedtomten anes resterne efter tre større rum mens tilbygningen har et enkelt rum. Der er levn af to separate 
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indgange til de to største rum.  Tomtens sten og tørvebyggede vægge er 1,5m brede og 50cm høje. Tomten er bevokset 
med græs, ranunkel og pil. 
 
Ruin 10. Økonomibygning. 
Lille sten og tørvebygget økonomibygning. Tomten er ca. 5,5m bred og 9m lang. Dens meget sammenskredne mure er 
ml. 1 og 2 meter tykke og ca. 50cm høje. Tomten er bevokset med pil og græs. 
 
Ruin11. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget økonomibygning med ca. 1m bred og 30cm høje mure. Bygningen er ca. 8m lang og 3,5m bred. 
Bygningen har tre rum adskilt af en vægge på tværs af tomtens længderetning. Den er anlagt med den ene endevæg op 
imod en stor klippeblok og visse steder udgøres væggene af meget store stenblokke. Tomten er bevokset med pil og 
mos. 
 
Ruin 12. Stald. 
Bygningen har ca. 1,5m brede og op til 80cm høje mure. Den delvist nedgravede tomt er ca. 12,5m lang og 4,5m bred.  
Tomten er opdelt i to rum i det sydligste af disse står to båsesten endnu in situ.  Tomten er bevokset med græs, 
ranunkel, løvfod og pil. 
 
Ruin 13. Økonomibygning, stald? 
Aflang økonomibygning af sten og tørv. Murene er op til 2m brede og bevaret i op til 50cms højde. Bygningen er opdelt 
i to måske tre rum. Tomten er i alt ca. 16,5 gange 6 meter og bevokset med græs, pil og mos. 
 
Ruin 14. Økonomibygning. 
Lille delvist nedgravet økonomibygning.  De udflydende mure er ca. 1m tykke og 40cm høje. Bygningen er i alt godt 
8m lang og 5m bred. Et enkelt stort rum kan udskilles i tomtens konturer. Tomten er bevokset med græs, pil, mos og 
ranunkel. 
 
Ruin 15. Boligtomt. 
Stor udflydende boligtomt. Tomten er svær at afgrænse fra møddingen nedenfor denne. Tomten hæver sig o. 1,5m over 
terræn er 55m lang og op til 20m bred. De forskellige antydninger af rum er nogle steder meget dybe og lette at 
udskille. Tomten er bevokset med græs og ranunkel. I området omkring tomten er der en jævn flade uden større sten 
som først og fremmest er bevokset med græs. Denne tolkes som resterne efter et markstykke. 
 
Ruin 16.  Økonomibygning. 
Lille sten- og tørvebygget økonomibygning. De meget udflydende mure er op til 1 meter høje og 1,5-2 meter brede. 
Murene er opbygget af store stenblokke og tørv. Tomten er o. 11m lang og 6m bred og bevokset med græs, pil, løvfod 
og ranunkel. 
 
 
Ø72a. 60V2-0IV-605; Mindre bygning? 
N 6.756.450/E 807.853 
Efter lang tids søgen i området var det ikke lykkedes at finde frem til ruiner med undtagelse af hvad der kunne ligne to 
på hinanden tværstillede mure.  
 
Ruin 1. Skjul? 
Muligvis det fænomen der er blevet registreret som Ø72a. To aflange forhøjninger på henholdsvis 3 og 4 meter som står 
vinkelret på hinanden. Er efter alt at dømme naturligt dannet., og der er ikke rester efter andre mulige strukturer i 
forbindelse med dem  
 
 
Ø73; 60V2-0IV-544; Amitsuarssuk; Større gårdsanlæg; 
N 6.753.998/E 812.941 
Et større gårdsanlæg på nordsiden af Qorlortorsup Tasia. Ruinerne ligger spredt i et jævnt skrånende sydvendt terræn på 
begge sider af den lille strøm som leder vand ud i søen fra nord.  Ruingruppen er registreret af G:F. Holm i 1880. Ved 
nødundersøgelserne i 2004 blev ruingruppen opmålt med dGPS af N.C. Clemmesen. For beskrivelser se H.C.Kapel 
2004. 
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Ø74; 60V2-0IV-530; Qordlortorssup Tasia; Lille gårdsanlæg; 
N6.754.713/E 815.709 
Lille gårdsanlæg spredt på den flade sedimentationsslette øst for Qorlortorsup Tasia. Ruingruppen er registreret af 
Daniel Bruun. Nummereringen følger Bruun. Ruin 4 blev udgravet som nødudgravning i 2004 og 2006 mens der blev 
foretaget udgravninger på Ruin 2 i 2004. Alle opmålinger på ruingruppen er foretaget med en dGPS af N:C:Clemmesen. 
For beskrivelser se H.C. Kapel 2004. 
 
 
Ø76; 60V2-0IV-548; Kûkasik; Større gårdsanlæg; 
N 6.756.507/E 800.785 
Gårdsanlæg i den nordlige del af Tasersuaq. Ruinerne ligger i sydvendt terræn umiddelbart mellem søen og fjeldsiden 
der rejser sig brat bag gårdsanlægget. Der er i dag en moderne fåreholder på stedet og der er blevet sløjfet fem ruiner i 
forbindelse med moderne markarbejde. 
Ruingruppen er registreret af Bruun i 1894. Nummereringen følger Bruun. Ruingruppen senere besigtiget af Krogh og 
Albrethsen.  
 
Ruin 1. Sløjfet.  
 
Ruin 2. Sløjfet. 
 
Ruin 3. Sløjfet. 
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Mindre økonomibygning på ca. 3,9 gange 3,9 meter med en indgang i sydsiden på ca. 1,1 meters bredde. Tomtens 
vægge er mellem 0,8 og 1,3m brede. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Velbygget sten- og tørvetomt Tomtens murforløb er ca. 1 meter brede og 40 cm høje. Tomten er bevokset med græs og 
ranunkel. 
 
Ruin 6. Sløjfet. 
 
Ruin 7. Økonomibygning.  
Velbygget sten- og tørvetomt på15 meters længde og 5,1 meters bredde. Tomtens murforløb er ca. 1 meter brede og 40 
cm høje. Tomten er bevokset med græs og ranunkel. 
 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Velbygget tomt af sten og tørv. Tomten er 15,6 meter lang og 6,5 meter bred. Murene er ca. 1 meter brede og 40 cm 
høje. Tomten er bevokset med græs og ranunkel. 
 
Ruin 9. Dige. 
Et dige der løber på begge sider af et klippefremspring. Diget er i dag er bevaret i 15  meters længde på den ene 
strækning og 8 meters længde på den andens strækning. som et ca.  1 meter bredt udflydende dige af sten og tørv. Diget 
har ifølge Krogh gået længere mod syd med en samlet længde på . 
Godt 60 meter dækket hele strækningen fra fjeldvæggen til søbredden. 
  
Ruin 10. Fold. 
Fold anlagt op imod klippevæg. Folden beskriver et halvcirkulært forløb med en indgang stort set i midten. Det samlede 
forløb er på ca. 9 meter og indgangen er på ca. 1 meter. 
 
Ruin 11.  Økonomibygning. 
Velbygget sten- og tørvetomt på 10,7 meters længde og 4,3 meters bredde. Tomtens murforløb er ca. 1 meter brede og 
40 cm høje. Tomten er bevokset med græs og ranunkel. 
 
Ruin 12. Fold. 
Mindre fold med et samlet areal på ca. 32m2. Øst for denne ses resterne efter noget der kunne være et murforløb til 
endnu en fold. 
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Ruin 13. Mindre økonomibygning. 
Mindre tomt bygget ind mod skrænten mod nord. Tomten måler ca. 7,8 gange 8 meter. Tomten har to aflange rum med 
fælles udgang tomtens mure er omkring 1,2m tykke. Tomten er delvist gravet ind i det skrånende terræn. Tomten er 
bevokset med græs. 
 
Ruin 14. Dige og fold. 
Dige der løber ca. 40 meter fra søbred til klippevæg og er med til at afgrænse hjemmemarken. Diget er ca.1 meter højt, 
1 meter bredt og bygget af sten. Fåreholderens vej løber igennem diget. I den sydligste del  af diget er en ekstra mur 
påført på diget yderside. De to murforløb og søbredden danner tilsammen en fold med et areal på ca. 145m2.  
 
Ruin 15. Halvcirkulær fold. 
Halvcirkulær fold anlagt op mod  klippevæg. Foldens mur er ca. 1,5m bred og op til 80cm høj. Den sten og 
tørvebyggede mur virker meget udflydende. Folden er ca. 48m2 stor.  
 
Ruin 16. Lille skjul. 
Mindre skjul bygget med små sten lagt op til større blokke. Væggene er ca. 0,5m høje og skjulet måler ca. 2 gange 2,4 
meter.  
 
  
Ø76a; 60V2-0IV-596; Tasersuaq; Sæter; 
N 6.755.902/E800.671  
Den lille ruingruppe, Ø76a, er fordelt på tre mindre øer i søen Tasersuaq godt 400 meter syd for Ø76.  Ruingruppen 
består af en række små økonomibygninger.  
Ruingruppen blev registreret i 1894 af Daniel Bruun. Nummereringen følger Bruun 1896.  
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt på ca. 3,5meters bredde og 6 meters længde.  Væggene er ca. 1m brede og op til 80cm høje.  
Tomten ligger yderligt på øens sydside og det meste af sydvæggen synes bortskyllet. Tomten er bevokset med græs, pil, 
mos samt lidt kvan og ranunkel. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt på ca. 5,8m i længden og 3,5m i bredden. Tomten vægge rejser sig op til 80cm over 
omgivende terræn og er op mod 1,3 meter tykke. En forsænkning i tomtens sydvestlige langside er muligvis spor efter 
en døråbning. Søbredden er godt en meter fra tomtens sydside og åbningen i denne kan skyldes erosion.  
Tomten er bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt på ca. 6,7meters bredde og 12,4 meters længde. Væggene er ca. 1m brede og op til 80cm høje.  
I tomten ses spor efter mindst tre, muligvis fire, rum.  To af rummene har separate udgange i tomtens sydside. Tomten 
er bevokset med græs, pil, mos samt lidt kvan og ranunkel. 
 
 
Ø76c; 60V2-0IV-595; Qeqertarooq; Sæter; 
N6.755.666/E801.068 
Den lille ruingruppe ligger på et større næs der løber ud i søen Tasersuaq. Et dige (Ruin 1) løber på tværs af næssets 
smalleste del og afskærer herved næsset fra fastlandet.  
 
Ruin 1. Dige af sten og tørv på 1,5 meters bredde og op til 80cms højde.  Diget er meget udflydende. En del sten ses i 
overfladen. Diget løber over hele halvøens bredde, hvor denne er smallest med en samlet længde på 30 meter. I 
forbindelse med diget, på dettes landside ses to mindre aflukke. Diget er bevokset græs og ranunkel. 
 
Ruin 2. Lille stensætning 
Lille næsten kvadratisk stensætning på toppen af stor flad klippe. Den måler 1 gange 1,8 meter. Stensætningen er kun 
en enkelt sten/20cm høj. Lichenerne på stensætningen er op til 2,5cm i diameter.  
 
Ruin 3. Fold. 
Halvcirkulær fold anlagt op imod klippeside. Folden måler 2,6 gange 6,8 meter. Muren, der er bygget af sten og tørv,  er 
meget udflydende o. 2 meter bred og godt 40cm høj. Muren er bevokset med græs og lidt pil. 
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Ø77; 60V2-0IV-584; Kilua; Gårdsanlæg; 
N6.746.088/E804.703 
Gårdsanlæg i et sydvendt let skrånende terræn. Gården ligger lige nord for elven og nordvest for søen ved Kilua. Mange 
af tomterne, især i den centrale del af gårdsanlægget, ligger i dag som øer i dyrket mark. Ruingruppen bliver nævnt af 
Arctander og er blevet registreret af Ove Bak.  Alle Baks ruiner blev genfundet og en enkelt ruin mere blev føjet til. 
Nummereringen er foretaget på ny. 
 
Ruin 1. Boligtomt. 
Udflydende boligtomt, der rejser sig op til 1,5m over terræn. Tomten er ca. 15m bred og 24m lang. Adskillige rum og 
gange kan klart udskilles i tomten. Der er mange sten synlige i fladen. Tomten er overgroet med græs, mod og lidt pil. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Meget sammenstyrtet aflang økonomibygning af sten og tørv. Tomten hæver sig 0,5m over terræn er ca. 9,7m lang og 
5,6m bred og har et langt synligt rum. Sten er kun synlige i tomtens vestmur og i selve rummet. Tomten er bevokset 
med pil, birk og græs. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Meget sammenskredet økonomibygning. Tomten fremstår mest som en forhøjning som hæver sig ca. 0,5m over terræn. 
Et enkelt lille rum med sten er synligt i tomten. Tomten måler 4,4m i bredden og 7,2m i længden.  
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Meget sammenskreden tomt af sten og tørv. Tomtens mure er op til 0,5m høje ca. 0,9m brede og med mange synlige 
sten. Tomten er ca. 4,5m bred, 6,8m lang og har en indgang i vestsiden på 1 meters bredde. Tomten er bevokset med 
græs og pil. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Meget sammenskreden tomt af sten og tørv. Tomtens mure er op til 0,5m høje op til 1,5m brede og meget udflydende 
med mange synlige sten. Tomten er ca. 4m bred, 4,8m lang . Et rum er synligt i tomten. Tomten er bevokset med græs 
og pil. 
 
Ruin 6. Økonomibygning. 
Økonomibygning på ca. 10 meters bredde og 14,8 meters længde. Tomtens sten og tørvebyggede mure er bevaret i op 
til 70cms højde og er mellem 1 og 2 meter tykke. Rummene står meget klart og veldefineret og er tilsyneladende 
udgravet. Tomten er bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 7. Økonomibygning.  
Lille meget sammenstyrtet stenbygget økonomibygning anlagt op imod større klippeblok. Tomten er ca. 5,1m lang og 
3,1m bred. Murene er omkring 1 meter brede og 50cm højde. Tomten er bevokset med pil, birk og græs. 
 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning anlagt i blokmark. Murene er o. 1m brede og 0,8m høje. Tomten er 3 meter bred, 4,7m 
lang og har en udgang i den nordlige gavl. Tomten er bevokset med pil, birk og græs. 
 
Ruin 9. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning anlagt i blokmark. Murene er o. 0,9m brede og op til 1,3m høje anlagt af store stenblokke.. 
Tomten er ca. 4m bred og 6 m. lang. Tomten er bevokset med pil, birk og græs. 
 
Ruin 10. Fold. 
Meget velbygget og velbevaret fold anlagt op til større klippeblok. Foldens mure beskriver ¾ af en cirkel og begge 
ender støder op til samme klippeblok. Tilsammen indhegner de et areal på ca. 30m2. Midt i murforløbet er en indgang 
på ca. 0,9 meters bredde. I forbindelse med denne indgang findes flere mindre murforløb anlagt på hovedmuren. 
Indenfor folden er en L-formet mur, der forhindrer direkte adgang indefra til udgangen.  Tomtens vægge er ca. 0,9m 
brede og 1,1m høje. Tomten er bevokset med revling. 
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Ruin 11. Økonomibygning? 
Mindre område i blokmarken i forbindelse med folden, Ruin 10. Kan være sammenstyrtet fold. Området måler ca. 3 
gange 3 meter. 
 
Ruin 12. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 5,3 meter bredde og 8,6 meters længde. Tomtens mure er opbygget af store 
stenblokke, er ca. 1 meter brede og bevaret i en højde på op til 1 meter/5 skifter. Tomten har en indgang på ca. 0,7m i 
den sydvestlige langside og det indre er inddelt i to rum. Tomten er bevokset med pil og birk. 
 
Ruin 13. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 2,3 meters bredde og 5 meters længde. Tomtens vægge er ca. 0,4m tykke og 0,5m 
høje. 
 
Ruin 14. Økonomibygning. 
Lille stenbygget økonomibygning på ca. 4 meters længde og 2,6 meters bredde anlagt op til klippeparti. Bygningen 
ligger ovenfor en stejlt skrånende skrænt. Murene er ca. 60cm brede og op til 1 meter høje. Tomten er bevokset med pil, 
birk og revling.  
 
 
Ø77a; 60V2-0IV-550; Qaglumiut; Gårdsanlæg; 
N6.743.683/E807.403 
Gårdsanlæg anlagt helt ned til vigen ved Qallimiut i Lichtenau Fjord. Ruinerne ligger i det flade terræn på kystforlandet 
og på halvøen. Terrænet er her sydøstvendt. Ruinerne ligger meget kystnært, og flere tidligere ruiner er borteroderet af 
kysterosion. Desuden lider ruinerne under den kørsel der foregår i terrænet i forbindelse ,med fåreholdernes havn. 
Ruingruppen er besigtiget af Ove Bak og Knud Krogh og S.E.Albrethsen. Nummereringen af Ruin 1 til Ruin 10 følger 
Krogh og Albrethsen mens Ruin 11 og Ruin 12 blev fundet ved årets feltarbejde. Trods intensiv eftersøgning lykkedes 
det ikke at genfinde Ruin 6 og Ruin 9. Det er muligt at disse ruiner er sløjfet i forbindelse med fåreholdernes aktiviteter. 
Der hvor Ruin 6 angiveligt skulle ligge er der i dag traktorvej. 
 
Ruin 1. Boligtomt. 
Boligtomt hæver sig ca. 1 meter over omgivende terræn. Tomten er ca. 42m  lang og op til 25m bred. Mange rum og 
gange kan anes i tomten uden at kunne klart udskilles. Den østlige ende af tomten eroderes ved kysterosion. Tomten er 
bevokset med græs, pil og ranunkel. 
 
Ruin 2. Borteroderet af havet. 
 
Ruin 3. Økonomibygning, stald? 
Langagtig bygning lige bag boligtomten. Tomten er 21 meter lang og 9 meter bred. Den er opbygget af sten og tørv og 
meget sammensunken. Den hæver sig ca. 1 meter over omgivende terræn. Et stort rum kan udskilles i tomten. Muligvis 
stald. Tomten er bevokset med græs, pil og ranunkel. 
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Utydelig meget sammenstyrtet tomt af tørv og sten. Tomten er meget nedbrudt formentlig af landbrugsaktivitet. Tomten 
er op imod 12,4m lang og op til 9,3m bred. Bevokset med græs. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt, der fremstår som en stenbunke på ca. 8,6 gange 13,6 meter. Bevokset med græs. 
 
Ruin 6. Ikke genfundet.. 
 
Ruin 7. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt på ca. 8 gange 11,5 meter. fremtræder som en sammenstyrtet ruinhob bevokset med græs, 
ranunkel og pil. . 
 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Stenbygget tomt på ca. 7,7 meters længde og 4 meters bredde med vægge på op til 1,5 meters bredde.  
 
Ruin 9. Ikke genfundet. 
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Ruin 10.  Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget tomt på ca. 6 gange 13,9 meter. Fremstår som en sammenstyrtet ruinhob bevokset med græs, 
ranunkel og pil. 
 
Ruin 11. Dige. 
Dige anlagt imellem to klippepartier på den fjerne side af den østlige bugt. Diget er ca. 1m bredt, 17m langt  og 0,3m 
højt. Diget afgrænser muligvis hjemmemarken, da det effektivt holder får fra det flade kystforland øst for ruingruppen 
væk. Det er tankevækkende at fåreholderen i dag har marker i området umiddelbart vest for diget. 
 
Ruin 12. Økonomibygning. 
Meget sammenfalden sten- og tørvebygget tomt. Fremstår som en forhøjning i terrænet på ca. 3,9 gange 6,7 meter 
beklædt med græs, pil og ranunkel.. 
 
 
Ø78; 60V2-0IV-585; Eqaluit;  
N6.748.306/E796.495 
Større gårdsanlæg med kirke. Ruingruppen blev registreret ved feltarbejdet i 2005 (se SILA feltrapport nr. 24). Men ved 
årets feltarbejde blev yderligere en ruin, Ruin 13, fundet. 
 
Ruin 13. Økonomibygning. 
Lille meget sammensunken tomt ruin af sten og tørv. Murene er meget udflydende ca. 1,2m brede og 0,3m høje. 
Tomten er 5,4m bred og 7,8m lang og bevokset med græs, pil, mælkebøtte og blåklokke. 
 
 
Ø78a; 60V2-0IV-586; Eqaluit; Mindre gårdsanlæg; 
N.748.820/E795.267 
Ligger placeret på et fladt forland umiddelbart ned til en mindre vig på fjordens nordside,  
Vebæk fandt 7 ruiner på stedet. I 2005 blev kun en enkelt af ruinerne (Vebæks Ruin 2) genfundet. Ved årets feltarbejde 
blev yderligere 3 ruiner genfundet. De øvrige ruiner er formentlig ødelagt ved markarbejde fra moderne fårehold. 
Nummereringen følger Vebæks nummerering. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Aflang bygning med tre rum.  Ca. 14 meter lang og 7 meter bred. Murene har været mellem 1,5 og 2 meter brede. 
Rummene er tømt af Vebæk ved en udgravningen i 1939. Tomten er opbygget af sten og tørv og bevokset med græs. 
Murene er bevaret i en højde på op til 80 cm. 
  
Ruin 3. Økonomibygning. 
Meget sammenflydende og forstyrret økonomibygning af sten og tørv. Tomten er 4,4m bred og bevaret i op til 
5,4meters længde. Den skæres af en traktorvej. Tomten ligger op til en mark og har formentlig været dyrket.  Tomten er 
bevokset med græs, løvfod og ranunkel. 
 
Ruin 5. Lille økonomibygning. 
Lille stenbygget økonomibygning på flad klippeflade tæt på kysten. Tomten er meget sammenstyrtet og fremstår som en 
stenhob på ca. 2,2 gange 4,6 meter. tomten er bevokset med græs, ranunkel, blåklokke og lidt pil. Skemma? 
 
Ruin 7.  Fold. 
Fold anlagt ovenfor naturlig klippeskrænt og op imod stejl klippeside. Murene er op til 0,5m høj og 1m bred bevokset 
med bjergløvfod, græs ranunkel og blåklokke. 
 
 
Ø78b; 60V2-0IV-589; Mindre gårdsanlæg; 
N6.750.118/E799.295 
Lille gårdsanlæg der ligger I et jævnt skrånende sydøstvendt terræn ned imod søen Tasiusaq. Ruinerne ligger på begge 
sider af den bæk der vander ud i Tasiusaq. Nordboruinerne ligger alle nedenfor de stejlere skråninger, mens en lille 
rævefælde ligger i terrænet højere oppe. 
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Ruin 1. Boligtomt. 
Mindre meget udflydende tomt af sten og tørv. Tomten er ca. 17 meter bred og 24 meter lang og rejser sig ca. 1,5 meter 
over omgivende terræn. Der en del sten synlige i fladen og flere mindre rum kan udskilles. Tomten er bevokset med 
græs, bjergløvfod, ranunkel og pil. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Mindre tomt som ligger på et lille næs helt ned til søen. Den er ca. 7m lang og 3,5m bred. Tomten er meget 
sammenstyrtet. Den består tilsyneladende mestendels af sten, men tørv kan have indgået i konstruktionen. Muren er 
bevaret i 3 skifter / 50 cms højde og er op mod 80 cm bred. I østmuren findes en velbygget konstruktion af store flade 
stenfliser som enten må være en slags hylde i muren eller muligvis et senere køddepot. Tomten er bevokset med græs, 
løvfod og pil. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Mindre tomt af sten og tørv. Tomten er ca. 5 meter lang og 2,5 meter bred. Tomten er opdelt i to rum af en mur på tværs 
af tomtens længderetning. Der er muligvis indgang til tomten i sydøsthjørnet. Murene er op til 40 cm høje og op til 1 
meter brede. Op til tomten ligger Ruin 4, en mindre halvkredsformet fold. Tomten er bevokset med græs, løvfod og pil. 
 
Ruin 4. Stenbygget fold. 
Fold bygget op til Ruin 3. Muren er bygget af store blokke suppeleret med mindre sten. Den er bevaret op til 2 skifters/ 
60 cms højde og er op til 1 meter bred. Folden har afrundede hjørner og et areal på o. 15m2. Den er bevokset med græs, 
løvfod og pil. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Mindre tomt på ca. 2,6 gange 4 meter. Muren er hovedsageligt bygget af sten i op til fire skifters højde. Murene er o. 80 
cm brede og 60 cm høje. Der er formentlig indgang i østsiden ned af skråningen og tomten er formentlig gravet lidt ind i 
skrænten. Tomten er bevokset med græs, pil og mos.  
 
Ruin 6. Lille køddepot eller rævefælde. 
Anlagt højt i terrænet med en ramme på ca. 1 gange 1 meter. 
 
 
Ø90; 60V2-0IV-521; Sioralik 
N6.746.640/E819.464 
En gruppe ruiner i bunden af Sioralik. I et forholdsvis flad og i dag meget overgroet terræn findes 12 ruiner spredt 
imellem den store elv der munder ud i bunden af fjorden og det mere kuperede terræn i baglandet..  
 
Ruin 1. Kæmpemæssigt foldanlæg.  
Foldens mure er 1-1,2m brede og 1,2-1,6m høje. Ydermurene beskriver et samlet forløb på omkring 145 meter. I alt er 
foldens omfang på omkring 1420m2. En del af foldens mur i det nordvestlige hjørne er formentlig blevet borteroderet af 
elven vest for folden. Folden synes at udnytte de naturlige konturer idet murene er anlagt højt i terrænet.  I den inderste 
del er foldens gulv forsænket med næsten en meter i forhold til foldens mure. Der er åbninger på omkring 0,9 meters 
bredde i både nord- og sydsiden af folden. I foldens sydøstre hjørne indhegner en halvcirkulær mur på ca. 80cms højde 
og 50 cms bredde et areal på i alt ca. 85m2. Midt i denne mur er en åbning på ca. 1 meters bredde.   
I forbindelse med det ,mindre aflukke findes et mindre delvist overdækket hulrum som en udposning bygget på muren. 
Folden er bevokset med pil, græs, ene, bregner, blåklokke og birk. 
 
Ruin 2. Oval fold. 
Oval fold anlagt indeni Ruin 1. de stenbyggede ure er 90-100cm brede og 120-150cm høje. Folden indhegner et areal på 
ca. 19m2 og har en indgang i sydsiden på ca. 1,1 meters bredde. 
 
Ruin 3. Eskimoiske grav i norrøn økonomibygning. 
To eskimoiske stenrøsegrave tilsyneladende er anlagt oven i en norrøn stenbygget økonomibygning.  Bygningen har 
været ca. 7 meter lang og 3,5 meter bred. Med mure bevaret i omkring 50cms højde og 50cms bredde. 
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på 7,2 meters længde og 4,7 meters bredde. Murene er 80-90cm brede og omkring 1 meter 
høje. Tomten er bevokset med pil, ene og græs. 
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Ruin 5. Økonomibygning. 
Økonomibygning anlagt på naturlig højderyg op til Ruin 1. tomten er i alt 9 meter lang og ca. 3 meter bred, med 
yderligere tre gange tre meters bygning tilføjet i den sydlige ende. Tomten er inddelt i alt fire rum. Murene er op til 1 
meter brede og mellem 0,6 og 0,8 meter høje. 
 
Ruin 6. Kæmpemæssigt foldanlæg. 
Stort og meget velbygget foldanlæg. Murene er ca. 1,2 meter brede og 1,3 meter høje. Folden har et areal på omkring 
820m2. Med murforløb på i alt omkring 120 meters længde. Folden har kun store velbyggede mure til tre af siderne 
østsiden er åben og nord- og sydmuren løber i forlængelse af en lille naturlig ravine, således at murene er anlagt i 
højtliggende terræn, der visse steder hæver sig 2,5 meter over bunden af folden. Folden er bevokset med pil, birk, græs, 
ranunkel og bregne.  
Ruin 7. Økonomibygning.  
Lille rektangulær økonomibygning inden i Ruin 6. Tomten måler ca. 3,2 gang 3,5 meter og har muligvis en udgang i 
sydsiden. De sten- og tørvebyggede mure er ca. 70cm høje og 80cm brede. Tomten er tilsyneladende delvist nedgravet i 
terræn. Den er bevokset med pil, ene og mos.  

 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Aflang sten og tørvebygget 
økonomibygning. Tomten har 1,5m 
brede og 0,8m højde mure og er 
omkring 22 meter lang og 12 meter 
bred. Tomten er opdelt i tre rum. 
Tomten ligger i meterhøjt pilekrat 
stedvist bevokset med græs og 
ranunkel. 
 
Ruin 9. Boligtomt. 
Udflydende meget overvokset 
boligtomt. Det er meget svært at 
afgrænset boligtomten i det 2 meter 
høje pilekrat. Flere små og store rum 
anes i boligtomten. Tomten er ca. 
500m2, men en del af dette areal kan 
være mødding. Tomten er bevokset 

med 2 meter højt pilekrat, græs og ranunkel. 
 
Ruin 10. Økonomibygning. 
Økonomibygning af sten og tørv. Fremstår som en forhøjning i terrænet meget lig ruin 9. Tomten er ca. 10 meter lang 
og 4,5 meter bred. Den har åbning i faldende terræn mod syd og er formentlig kun et enkelt stort rum. Stald?. 
 
Ruin 11. Økonomibygning?/Fold? 
Tomt af sten og tørv med 0,6m høje og 1m brede udflydende mure. Tomten er 8,5 meter lang og 5 meter bred. Tomten 
er bevokset med pil, ranunkel, græs og kvan. Tomten ligger godt 4 meter nord for elven.  
 
Ruin 12. Økonomibygning. 
To nærmest kvadratiske fordybninger i en banke er muligvis resterne af en bygning. Det er de eneste fordybninger i 
området. Tomten er, hvis fortolkningen er rigtig omkring 12 meter lang, 3,5 meter bred med 0,7 meter brede mure. Det 
meget udflydende udseende kan skyldes at tomten har været oversvømmet med siltaflejring o.lign. til følge, da tomten 
ligger lavt og meget nær elven. Bevokset med pil, birk, græs og ranunkel.   
 
 
Ø90a; 60V2-0IV-526; Nauguaitsut 
N6.740.413/E816.528 
Lille ruingruppe med blot tre ruiner. Pladsen ligger tæt ved Sioraliks Nordvestlige bred i et meget stejlt terræn. 
 
Ruin 1. Stenbygget hus. 
Meget velbevaret stenbygget bygning. Den sydvendte gavlmur er styrtet sammen, men de øvrige  tre mure står meget 
flot. Tomten ligger på meget skrånende grund. Bygningen er 14,2 meter lang, 5,4 meter bred og bevaret i op til 140 
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cms/7 skifters højde. Væggen er 90 cm bred bygget af store og mellemstore stenblokke uden tilhugning. Der vokser 
græs og mos. Rundt om tomten vokser højt pilekrat. Nedenfor tomten vokser lidt græs, blåklokke og skotsk timian. 
 
Ruin 2. Stenbygget økonomibygning.  
Lille tomt på3,9 meters længde og 3,5 meters bredde. Tomten er opbygget af stenblokke uden tildannelse. Tomten er 
meget sammenfalden og over groet med pil, kvan, ranunkel og græs. 
 
Ruin 3. Mindre stenbygning. 
Lille stenbygget tomt på 7,6 meters længde og 2,8 meters bredde. Tomten er bygget op til en stor klippeblok. Væggene 
er bevaret i 40 cms højde og er op til 40 cm brede. Tomten er bevokset med stargræs, græs og løvefod. Omkring tomten 
vokser pil og kvan. 
 
 
Ø90b; 60V2-0IV-520; Tasingortoq; Enkeltliggende ruin. 
N6.745.822/E820.227 
En enkelt ruin placeret på et fladt tørt forland på sydøstsiden af elven der munder ud i Sioralik. 
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Velbygget og meget velbevaret økonomibygning af sten. Murene er opført som kassemure og bevaret i op til 2 meters 
højde 1,3 meter brede. Bygningen er 11 meter lang, 6 meter bred og har en døråbning midtfor den nordvestlige langside.  
 
 
 
Ø91; 60V2-0IV-528; Amitsuarsuk 
N6.750.229/E815.036 
Gårdsanlæg i bunden af Amitsuarssuk. Gården ligger på østsiden af elven i det stejle terræn umiddelbart ned til kysten. 
Nummereringen  af Ruin 1-16 følger Bak. Ruin 17 blev fundet ved dette års feltarbejde. 
 
Ruin 1. Fold. 
Lille fårefold op imod en lav klippevæg. Folden er aflang og rektangulær i formen.  Muren omkredser et areal på ca. 
26m2. Foldens nordlige langvæg udgøres af klippevæggen. De øvrige vægge er opbygget af sten. Væggene er ca. noget 
sammenfaldne, ca. 50 cm brede og 30 cm høje.. Tomten er bevokset med pil, græs og ranunkel. 
 
Ruin 2. Lille stenbygget økonomibygning. 
Bygningen er ca. 2,2m lang og 1,6m bred.  Bygningen er generelt meget dårligt bevaret og svær at få hold på i hele sin 
udstrækning. Den er opbygget af sten og tørv. I den ene ende er op til tre skifter mur bevaret, men det er i øvrigt svært 
at følge murens forløb. Tomten fortsætter muligvis længere mod sydøst end angivet på opmålingen. Tomten er 
fuldstændigt over groet med pil og mos. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Meget sammenstyrtet stenbygget økonomibygning. Væggene er o. 1 meter brede og 40cm høje. Tomten er ca. 6 meter 
lang og 3 meter bred. Tomten er bevokset med pil, birk, bregner og mos. 
 
Ruin 4. Boligtomt. 
Udflydende boligtomt der hæver sig op mod 1,5 meter over terræn. Tomten er ca. 20 meter lang og 10 meter bred. 
Vægforhøjninger og rum kan flere steder anes i tomten. Tomten er bevokset med græs, mos, lidt pil og ranunkel. 
Terrænet omkring tomten er bevokset med pil og birk mens et mindre areal nedenfor tomten bevokset med frodigt græs 
og ranunkel formentlig er møddingen i tilknytning til tomten.  
 
Ruin 5. Natur. 
Den af Bak registrerede ruin nr. 5 er efter alt at dømme en naturlig stenet højderyg (talus). Ikke indmålt 
 
Ruin 6. Teltring. 
Sten på klippeflade. Stenrækken kan følges på tre sider over en samlet længde på godt 8,5 meter. Stenene synes at være 
lagt bevidst som teltring. Teltringen må have en anselig alder. Da stenene er bevokset med pil og revling.  
 
 
 



 22

Ruin 7. Natur? 
Område beskrevet af Ove Bak som ruinterræn. Et fladt område på ca. 8 gange 10 meter bevokset med mos, pil og græs. 
Der anes sten i overfladen, men der er ikke klare spor af vægforløb eller rum. Det virker stærkt usandsynligt, at området 
er en bygningstomt. 
 
Ruin 8. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 6,5 meters længde og 3,8 meters bredde. Væggene er bevaret i op til 1 
mters/5skifters højde og er op til 80 cm brede. I tomtens sydvestre hjørne er indgangen i den sydlige langside. Tomten 
er bevokset med pil, birk, lidt græs og lidt skotsk timian. 
 
Ruin 9. Økonomibygning. 
Sten- og tørvebygget økonomibygning på ca. 8 meters længde og 4,1 meters bredde. Bygningen er opdelt i tre rum med 
to mure på tværs af bygningens længderetning. Murene er omkring 80cm brede og 40cm høje. Tomten er bevokset med 
pil og græs. 
 
Ruin 10. Økonomibygning. 
Forholdsvis velbevaret tomt af sten og tørv. Tomten er ca. 8 meter lang og ca. 4 meter bred. Tomten er opdelt i to rum 
af en mur på tværs af længderetningen. Tomtens mure er bevaret i op til ca. 1 meters højde og o. 80cms bredde. Murene 
er bygget i forbindelse med to store naturlige klippeblokke, som indgår som en del af murforløbet i henholdsvis syd og 
vestmuren. Tomten er bevokset med græs, pil, mos og bregne.  
 
Ruin 11. Fold. 
Halvcirkulær fold bygget op imod klippevæg. Folden dækker et areal på omkring 28m2. Foldens mur er bygget af store 
klippeblokke og er ca. 1 meter høj og 1 meter bred. Folden har en ca. 1 meter bred udgang mod sydvest. Folden er 
bevokset med birketræer.   
 
Ruin 12. Økonomibygning. 
Forholdsvis velbevaret tomt af sten og tørv. Tomten er ca. 7,6 meter lang og ca. 3,4 meter bred. Tomten er opdelt i 
Tomtens mure er bevaret i op til ca. 1 meters højde og o. 80cms bredde. Tomten er bevokset med græs, pil, mos og 
bregne.  
 
Ruin 13. Natur? 
Et område på ca. 7 gange 8 meter der af Ove Bak defineret som en ruin. Området ligner en naturlig højderyg af 
nedskredent overgroet klippemateriale (en talus).  
 
Ruin 14. Boligtomt. 
Udflydende boligtomt på skrånende terræn. Meget svært at afgrænse ruinen i forhold til møddingen nedenfor. En del af 
den indmålte ruin er formentlig mødding.  
 
Ruin 15. Thuleeskimoisk grav i et gammelt norrønt stenhus. 
Huset må have været en økonomibygning på o. 2 meters bredde og 3 meters længde. 
 
Ruin 16. økonomibygning. 
Resterne af en meget sammenfalden norrøn økonomibygning af sten.  Fremstår i dag som en stenhob på 3 gange 3,5 
meter.. 
 
Ruin 17. Boligtomt? 
Aflang tomt af sten og tørv, der fremstår som en sammenskreden hob med mange synlige sten i fladen. Tomten hæver 
sig 0,5 til 0,8 meter over omgivende terræn er 15 meter lang og op til 12 meter bred. Tomten er bevokset med græs, 
ranunkel og bregne.  
 
 
Ø164; 60V2-0IV-590; Kallunatsiaq; Større gårdsanlæg; 
N6.749.428/E802.201 
Større gårdanlæg i indlandet. Gården ligger placeret på nordsiden af en mindre dal imellem tre mindre søer. Gården 
ligger i godt 100 meters højde. Umiddelbart bag gårdsanlægget hæver terrænet sig mod nord og øst, mens dalen 
strækker sig ud mod vest og syd. Ruingruppen er registreret af Vebæk og senere genregistreret af Møller (2004). For en 
beskrivelse af Ruin 
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Ruin 1. Udflydende boligtomt.  
Tomten måler ca. 18 gange 9 meter. Med to mindre udbygninger på sydøstsiden. 
Tomten består af sten og tørv. I den lavere sydvestlige del af tomten er der først og fremmest tørv i overfladen, mens 
den nordøstlige del af tomten har flere sten mellem tørvene. 
Enkelte steder kan bygningsdetaljer anes. En mur på tværs af tomtens længderetning fremstod tydeligt. Tomten var 
bevokset med græs og lidt pil   
 
Ruin 2. Noget udflydende ruin. Muligvis stald. Ruinen er opbygget af sten og tørv. Væggene er delvist sammenskredne, 
men visse steder er væggene bevaret i op til en halv meters højde. Ruinen er ca. 7 meter bred og 15 meter lang. To 
steder er der spor efter murforløb på tværs af tomtens længderetning. Tomten er sandsynligvis opdelt i tre rum. I 
tomtens sydligste del står en enkelt opretstående flad sten på godt en meters bredde ind til tomtens sydøstlige langside. 
Stenen er sandsynligvis spor efter et båseskillerum.  

Ruinen er bevokset med 
græs. Lige sydøst for ruinen 
falder terrænet brat mens 
der på den nordøstlige side 
er plant terræn. 
 
Ruin 3. Lille sten og 
tørveopbygget ruin. 
Økonomibygning. 
Ruinen er opbygget mellem 
fire store klippeblokke. 
Ruinen måler 3 meter i 
længden og 2,5 meter i 
bredden. Murene er op til 
en halv meter brede 
Ruinen er bevokset med 
mos, enebær og lidt pil. 
Ruinen ligger godt 30 meter 
nord for elven på en lille 
højderyg. 
 
 

Den centrale del af Ø164. Ruin 1 og 2.  
 
Ruin 4. Stenopbygget ruin. Økonomibygning. 
Velbevaret ruin med murværk bevaret i op til 1 meters højde (3 stenskifter). Huset er ca. 3 meter bredt og 5,5 meter 
langt.  Væggene er ca. 0,5m bredde. På tværs af husets længderetning løber en række sten igennem huset med en bredde 
på ca. 0,5m. Stenene kan være en resterne efter en let opbygget skillevægskonstruktion eller anden rumopdeling. 
Tomten er bygget på et mindre plateau. Lige vest for tomten falder terrænet kraftigt. 
Tomten er bevokset med græs og lidt pil. 
 
Ruin 5. Klippely. 
Klippely opbygget med sten under et større skråtstillet klippestykke i en blokmark. Klippelyet måler i alt ca. 2, 2 meter. 
Der er både bygget sten op foran lyet og ved bagvæggen. 
 
Ruin 6. Sten og tørveopbygget ruin. Økonomibygning. 
Ruinen måler ca. 4 meter i bredden og 10 meter i længden Op til ruinen er bygget en mindre stenbygget mur, som 
omkredser et 3 meter bredt og 5 meter langt område umiddelbart syd for ruinen. Muren er sandsynligvis resterne en 
fold. 
Ruinens murværk står i op til 0,4 meters højde. Ruinen er bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 7. Økonomibygning. 
En sten og tørveopbygget økonomibygning på ca. 6 meters længde og 4 meters bredde. Fremstår som en ruinhob 
bevokset med pilekrat.  
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Ruin 8 Sten og tørveopbygget ruin. Økonomibygning 
En udflydende ruin opbygget af sten og tørv. Ruinen er ca. 10 meter lang og 6 meter bred. Den ligger på en stor meget 
plan flade imellem søerne. Inde i ruinen ligger en større klippeblok. 
Ruinen er bevokset med græs og pil.   
 
Ruin 9. Økonomibygning. 
Sten og tørveopbygget ruin der fremstår som en sammenfalden ruinhob på ca. 5,1 gange 6,6 meter. Indgang i den 
nordøstlige side. Bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 10. Velbevaret ruin. Økonomibygning. 
En velbevaret ruin der hovedsageligt er opbygget af sten. Ruinen er 2,5 meter bred og 5 meter lang. I den sydlige 
langside er resterne efter en dør. Ruinen er bevaret op til 4 skifters højde (ca. 90cm). 
Ruinen er bevokset med pilekrat. 
 
Ruin 11. Økonomibygning. 
En sammenfalden ruinhob på ca. 5,9 gange 3,6 meter. Tomten er opbygget af sten og tørv, meget sammenskreden og 
overvokset med pilekrat. 
 
Ruin 12. Fold. 
En fold anlagt ned imod søbredden. Diget der udgør den menneskeskabte del af folden er anlagt med store stenblokke i 
op til 3 skifters højde. Diget er anlagt så det udnytter en naturlig skrænt og blot forbedrer skræntens afgrænsende 
egenskaber. Diget og søen afgrænser et areal på i alt 278m2. Folden er bevokset med græs, pil og mos. 
 
Ruin 13. Halvcirkulær fold. 
Fold bygget op imod naturligt forekommende klippepartier. Foldens mur tegner en halvcirkel og er opbygget af store 
stenblokke og tørv og er omkring 1m høj. Der er i muren en åbning på ca. 0,8m. Folden har et areal på i alt ca. 27m2.  
 
Ruin 14. Ruin opbygget af sten og tørv. Økonomibygning. 
Ruinen er ca. 7 meter lang og 3,5 meter bred. Murene er op imod en halv meter brede. Igennem Ruinen er meget 
velbevaret med murværk i op til 0,8 meters højde. Midt igennem ruinen løber en mindre forhøjning på tværs af ruinens 
længderetning. Det er muligvis resterne efter en skillevæg som har delt ruinen i to rum.  
Ruinen er bevokset med mos, græs og pil. 
 
Ruin 15. Lille økonomibygning. 
Delvist nedgravet tomt. De udflydende mure er hæver sig o 10cm over terræn og 30cm over gulvniveau i den 
forsænkede tomt. Murene er omkring 1m brede oh kan følges på tre af tomtens sider. Tomten er i alt 6,5m bred og 10m 
lang.  
 
Ruin 16. Økonomibygning. 
Lille uanseelig ruin på 2,5m gange 3m. Ruinen er hovedsageligt opbygget af tørv suppleret med enkelte sten. Ruinen 
fremstår som en fordybning i terrænet med tørvemure let forhøjede i forhold til det omgivende terræn. 
 
Ruin 17. Økonomibygning. 
Sammenstyrtet sten og tørvebygning. Fremstår som en ruinhob på 8,7 gange 5,7 meter. Bevokset med pil og græs. 
 
Ruin 18.  Økonomibygning. 
Sammenstyrtet sten og tørvebygning. Fremstår som en ruinhob på 5,5 gange 4,7 meter. Bevokset med pil og græs. 
 
Ruin 19.  Økonomibygning. 
Lille meget sammenstyrtet økonomibygning. Bygningen ses mest som de fire hjørnesten med 20cm høje og 80cm bred 
murforløb imellem. 
 
Ruin 20. Økonomibygning.  
De sten og tørvebyggede vægge er ca. 1m brede og 30cm høje.  
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Ruin 21. Sten og tørveopbygget ruin. Økonomibygning. 
Ruinen er hovedsageligt opbygget af sten suppleret med tørv. Ruinen er 12 meter lang og 4,5 meter bred. Ruinen er 
inddelt i to lige store rum. Der er tilsyneladende separat indgange til rummene fra den sydlige langside. Ruinens mure er 
op imod 0,5m brede. Ruinens vestvæg udgøres af en klippeblok.  
 
Ruin 22. Sten og tørveopbygget ruin. Økonomibygning, muligvis fårestald. 
Ruinen er ca. 3 meter bred og 5,5m lang. Ruinens mure er bevaret op til 0,8 meters højde (4 skifter). Ruinen har en 
indgang på 0,4 meters bredde og 0,5 meters højde. Ruinen er hovedsageligt bevokset med pil. 
 
 
Ø166; 60V2-0IV-592; Tasersuaq; Mindre gårdsanlæg; 
N6.753.922/E802.578 
Mindre gårdsanlæg anlagt hvor terrænet ned til Tasersuaq flader noget ud i en mindre cirkusdal. 
 
Ruin 1. Boligtomt.  
Noget sammenskreden boligtomt i flere niveauer. Tomten er ca. 45 meter lang og op til 23 meter bred og hæver sig op 
mod 2 meter over terræn. En række rum og gange er endnu tydelige. Enkelte sten ses i overfladen. Tomten er bevokset 
med græs, mos og bjergløvfod. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
En næsten kvadratisk sten- og tørvetomt på 7 gange 7,1 meter. Mange store blokke er synlige i fladen. Murene hæver 
sig op til 1,2 meter over omgivende terræn. Tomten er bevokset med græs, løvfod og lidt pil. 
 
Ruin 3. Fold. 
Kvadratisk fårefold opbygget af sten. Den meget velbevarede fold er bygget op til en klippeskrænt, som giver en del læ. 
Murene er bevaret i op til 4 skifter/ 1 meters højde. I den ene ende findes et lille aflukke på et hævet plateau. To store 
stenblokke er sat i indgangen midt for foldens langside. Folden indhegner et areal på op imod 30m2. 
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Mindre delvist nedgravet økonomibygning.  Bygningen der måler ca. 7,5 meter i længden og 5 meter i bredden er 
gravet ind i skrænten således at skrænten udgør bygningens bagvæg. Tomten er opdelt i to rum af en mur på tværs af 
tomtens længderetning. Murene hæver sig o. 50 cm over gulvniveau og er omkring 80 cm brede. Tomten er bevokset 
med pil, græs og mos. 
 
Ruin 5. Mindre økonomibygning/skjul. 
Tomt med fire mindre rum med separate indgange anlagt halvvejs under en stor klippeblok. Formentlig et fåreskjul. De 
fire rum er anlagt fælles med en samlet længde på ca. 9 meter og en bredde på op mod 3 meter. 
 
Ruin 6. Murforløb/dige. 
Lille uanseligt murforløb helt ned 
til søbredden. Muren er ca. 10 
meter lang, 40 cm bred og bevaret i 
op til 40 cms højde. Muren er 
opbygget af sten og tørv og 
bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 7. Lille uanseelig struktur. 
Lille kvadratisk struktur af sten 
anlagt i et enkelt skiftes højde. Den 
måler ca. 1,6 * 1,9 meter. Lichener 
antyder at ruinen næppe er bygget 
af nordboer. 
 
 
 
 
 
       Vebevaret stenbygget økonomibygning på Ø167 
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Ø167; 60V2-0IV-603 ; Abels Gård 
N6.757.587/E807.169 
Ruingruppe registreret af Vebæk og delvist udgravet af J. Meldgaard og Vebæk i årene 1949-50. Alle ruinerne blev 
indmålt og fotograferet og der blev målt lichener på en række af de stenbyggede ruiner.  For en beskrivelse af ruinerne 
1-15 henvises til Vebæk 1992. 
 
 
Ø170; 60V2-0IV-547; Lille gårdsanlæg; 
N6.751.247/E810.647 
En mindre ruingruppe der ligger i en lille sydvendt cirkusdal på et sydøstvendt skrånende terræn. Ruinerne ligger alle på 
godt samme kote et godt stykke oppe i dalen.           
 
Ruin 1, Økonomibygning. 
Aflang delvist nedgravet økonomibygning. Tomten er ca. 3,8m bred og 7,1m lang. De stenbyggede vægge er mere eller 
mindre velbevarede  og ca. 80cm brede og op til 1,2m høje. Der er to rum i bygningen. Tomten er bevokset med pil. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Tomten er 3,5m bred og 6,3m lang. De stenbyggede mure er bevaret i op til 5 skifter/0,8 meters højde. Og er ca. 0,8m 
brede. Tomten er bevokset med pil. 
 
Ruin 3. Boligtomt 
 
Ruin 4.  
 
Ruin 5. Stald? 
 
 
Ø170a; 60V2-0IV-546; Enlig økonomibygning; 
N6.751.242/E811.144 
Ligger på en sydvendt skråning ned imod elven der afvander i Qorlortorsuaq-søen mod øst. Lige syd for ruinen falder 
terrænet kraftigt. 
 
Ruin 1. Aflang økonomibygning med to rum. Tomten er ca. 16,2m lang og 7,8m bred. Murene er op til/0,5m høje og er 
ca. 1,5 m brede. Tomten er bevokset med pil. 
 
 
Ø171; 60V2-0IV-601; Gårdsanlæg; 
N6.757.204,/E803.907 
Gårdsanlæg med adskillige boligtomter. Gårdsanlægget ligger på en landtange mellem søerne Saqaata Tasia mod nord 
og Tasersuaq mod syd. Ruinerne ligger umiddelbart ned til en lille beskyttet bugt af Tasersuaq. Gårdsanlægget er 
velbeskyttet af klippepartier, der rejser sig umiddelbart både øst og vest for pladsen. 
Lokaliteten er registreret i 1939 af Vebæk. 
 
Ruin 1. Lille boligtomt? 
Mindre meget udflydende bygning af sten og tørv. Formentlig en boligtomt. Tomten rejser sig ca. 1 m over omgivende 
terræn og måler ca. 25m i længden og 13m i bredden. Flere steder kan mure og rum udskilles i tomten. Murene er en 
halv til en hel meter brede og rummene er op til 12m2 store.  Tomten er bevokset ed græs, pil, bjergløvfod, mælkebøtte 
og ranunkel. 
 
Ruin 2. Boligtomt? 
Langagtig udflydende tomt bygget af sten og tørv. Formentlig en boligtomt eller en stald.  Tomten rejser sig ca. 1m over 
omgivelserne og måler 29,5m i længden og 11m i bredden. Flere mindre rum og gange kan udskilles i tomten. 
Den er bevokset med græs, løvfod, ranunkel og pil. 
 
Ruin 3. Boligtomt? 
Meget udflydende kvadratisk tomt bygget af sten og tørv. Enkelte sten er synlige i væggene og enkelte rum kan 
udskilles i tomten. Denne rejser sig o. 1m over omgivende terræn og møller 27,5m og o. 14m i bredden. Tomten er 
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bevokset med græs, løvfod og lidt pil. Tomten bliver delvist skåret af traktorvejen der løber umiddelbart nord for 
tomten. 
 
Ruin 4. Fold. 
Udflydende halvcirkulær fårefold anlagt op til klippevæg. Folden indhegner et areal på ca.  m. Foldens mur er bevaret i 
op til 40cms højde over omgivelserne og er op til 1 meter bred. Der er en åbning på ca. 0,5m i muren. Folden er 
bevokset med græs, løvfod, mælkebøtte, ranunkel og lidt pil.  
 
Ruin 5. Større økonomibygning? Stald? 
Meget sammenstyrtet tomt af sten og tørv. Tomten rejser sig ca. 0,5m over omgivelserne er ca. 16m lang og 8m bred.  
Enkelte rum kan udskilles i tomten.  Tomten er bevokset med græs, pil og ranunkel. Tomten er muligvis forstyrret af 
markarbejde og der er kørespor fra traktorkørsel på den sydlige del.  
 
Ruin 6. Større økonomibygning. 
Meget sammenstyrtet tomt af sten og tørv. Tomten rejser sig ca. 0,5m over omgivelserne er ca. 10m lang og 8m bred.  
Enkelte rum kan udskilles i tomten.  Tomtens ydermure er o. 1m brede. Tomten er bevokset med græs, pil og ranunkel. 
 
Ruin 7. Lille økonomibygning. 
Lille økonomibygning af sten og tørv på ca. 3 gange 4 meter med et enkelt indvendigt rum. Tomten er meget 
sammenstyrtet med vægge på o. 1 meters bredde der er o. 0,5m høje. Mange sten er synlige i fladen. Tomten er 
bevokset med græs, pil, løvfod og ranunkel. Tomten kan ikke klart adskilles fra Ruin 8 og de to bygninger har muligvis 
fælles murværk. 
 
Ruin 8. Stald? 
Forholdsvis velbevaret bygning af sten og tørv. Bygningen måler ca. 8 gange 11 meter. I Bygningens sydside findes et 
ca. 3 meter langt indgangsparti/vindfang. Væggene er 1-1,5m brede og rejser sig o 1 meter over terræn. Der kan 
udskilles to rum i ruinen. Rum og gange er forholdsvis veldefinerede. Flere store flade stenfliser ligger på bunden af 
rummene ud til væggene på tværs af rummenes længderetning. Disse er formodentlig sten fra båseskillerum.  
Tomten er bevokset med græs, løvfod og lidt pil. 
 
Ruin 9. Stald?  
Udflydende bygning af sten og tørv. Bygningen rejser sig op til 1,5m over terræn er ca. 21m lang og 14m bred med o. 
1,5m brede ydermure. Et langt rum ses i tomtens nordlige del, mens den sydlige del muligvis er en senere tilbygning på 
et allerede eksisterende hus. Bevokset med græs, løvfod, ranunkel og lidt pil. 
 
Ruin 10. Stald? 
Langagtig udflydende bygning af sten og tørv. Bygningen er ca. 26m lang og op til 10m bred. Flere lange rum med 
længderetning som resten af bygningen er muligvis rester efter staldrum. Ydervæggene er 1-1,5m tykke og op til 1,5m 
over omgivende terræn. Tomten er bevokset med græs, ranunkel løvfod og lidt pil. 
Tomten ligger lidt højere i terrænet lidt  bagved den store boligtomt, Ruin 11. 
 
Ruin 11. Stor udflydende boligtomt. 
Stor udflydende boligtomt. Tomten er meget svær at afgrænse fra det omgivende terræn. Enkelte gange og rum er 
synlige i komplekset, der er bevaret i op til en højde af 1,5m over omgivende terræn.  Tomten er ca. 23 gange 28 meter. 
Kun enkelte sten er synlige i tomtens overflade. Den er bevokset med græs, ranunkel, løvfod og lidt pil. 
 
Ruin 12. Delvist nedgravet økonomibygning. 
Meget udflydende delvist nedgravet tomt. Tomtens mure af sten og tørv rejser sig op til 0,5m over terræn. Tomten er ca. 
6 gange 7 meter med spor efter to rum. Den er bevokset med pil, græs og ranunkel. 
 
Ruin 13. Delvist nedgravet økonomibygning. 
Udflydende aflang bygning delvist gravet ind i skråningen. Bygningens sten og tørvebyggede mure rejser sig o. 0,5m 
over terræn og er 1,5-2m brede. Bygningen er ca.  12m lang og 5m bred. To rum kan klart udskilles. Rummene har 
separate indgange i bygningens nordside. 
Tomten er bevokset med pil, græs og ranunkel. 
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Ruin 15. Lille dige. 
Dige af sten og tørv på op til 0,5ms højde og 1 meters bredde. Diget løber over en længde på godt 11 meter mellem 
søbredden ved Tasersuaq og et klippeparti. Diget er således med til at indhegne et område på o. 40m2.  
Diget er bevokset med græs og pil 
 
Ruin 16. Mindre økonomibygning. 
Mindre sten- og tørvebygget tomt umiddelbart uden for diget. Tomten er ca. 3,6 gange 4,2 meter.  I nordvestvæggen 
ned mod søbredden ses en døråbning på 0,6 meter. Tomtens vægge er o 1 meter brede. Tomten er bevokset med græs 
og pil. 
 
 
Ø173; 60V2-0IV-583; Amaasiviip Tasia; Gårdsanlæg. 
N6.744.780/E795.071 
Ruinerne ligger placeret i en indlandsdal umiddelbart nord for søen  Amaasiviip Tasia på begge sider af den elv og 
blokmark der løber ned til søen fra dalen nord herfor. Boligtomten og et par af de formodede stalde ligger placeret 
neden for en skrænt der rejser sig vest for ruinerne vest. 
 
Ruin 1. Boligtomt. 
Den aflange boligtomt målet ca. 16 gange 17 meter og rejser sig omkring 1 meter over det omgivende terræn. Tomten 
er meget sammenskreden uden tydelige rum eller gange. Bevokset med græs. 
Nedenfor tomten ligger en frodigt bevokset område med mange sten under, som formentlig er møddingen. 
 
Ruin 2. Boligtomt? 
Meget udflydende sammensunken aflang tomt af sten og tørv. Tomten er omkring 10 meter lang og 6 meter bred. 
Mange store flade sten udskredet af muren. Hæver sig ikke nævneværdigt over terræn. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Meget udflydende aflang tomt som hæver sig op til 50 cm over terræn. Tomten er 6m bred og 12 m lang. Der ses en del 
store sten i fladen og enkelte steder kan man se at den ca. 1 meter brede mur er bygget som kassemur. I det sydøstlige 
hjørne er et mindre aflukke af sten. 
 
Ruin 4. Økonomibygning, formentlig stald/ladekompleks.  
Tomten er ca. 10 meter lang og 4 meter bred. De noget udflydende mure er flydt ud til en bredde af ca. 1,2 m og hæver 
sig op til en højde på 50 cm. Murene er bygget dels af sten dels af tørv. I den ene væg er en lille hylde opbygget af sten. 
I den ene langside ses en døråbning. Umiddelbart op til denne døråbning ses resterne efter hvad der formodes at være en 
lille tilbygning til selve hovedbygningen. Den aflange tomt er opdelt af en mur på tværs af længderetningen.    
 
Ruin 5. Lille rektangulær økonomibygning. 
Tomten, der måler 6,5 gange 4 meter, er hovedsageligt opbygget af store stenblokke. Den ene blok hæver sig op til 80 
cm over terræn. I det ene hjørne er muren bevaret op til tre skifters højde. 
 
Ruin 6. Meget sammenstyrtet økonomibygning. 
Mindre tomt på ca. 3,5 gange 4 meter, bygget op imod en klippeblok. Således at den ene væg udgøres af klippen mens 
de tre andre er opbygget af sten og tørv. Murene er op til en meter brede og hæver sig op imod 50 cm over terræn. 
Murene er opbygget som kassemur. 
 
Ruin 7. Rektangulær økonomibygning   
Den lille aflange tomt er ca. 5,5 meter lang og 2,5 meter bred. Dens mure er hovedsageligt opbygget af sten med nogle 
tørv imellem. Murene er op til 40 cm brede og 30 cm høje. Tomten er delt i to rum af en tværmur.  Den ligger på et næs 
umiddelbart ovenfor blokmarken. 
 
Ruin 8. Lille rektangulær økonomibygning. 
Tomten er ca. 5 meter lang og 2,8 meter bred. Dens mure er ca. 1 meter brede og op til 40 cm høje. Tomten er bevokset 
med pil og græs. Den ligger på et næs oven for blokmarken. 
 
Ruin 9. Fold. 
En lille fold bygget op til en naturlig klippeblok. Der er en åbning flankeret af to større blokke i foldens mur. Folden 
indhegner et areal på ca. 30m2. Murene er op 1 meter brede og bevaret i op til 60 cms højde. 
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Ruin 10. Fold/fåreskjul. 
I en spalte mellem klipperne er sten tilsyneladende lagt for at afgrænse arealet og derved skabe et indhegnet fårely på 
ca. 25m2. Stenene der ligger på tværs af den ca. 1 meter brede spalte i en højde på op til 3 skifter / ca. 50 cm.  
 
Ruin 11. Mindre stenlægning. 
Mindre anlæg på ca. 0,5m gange 1m anlagt ovenpå en klippeblok. Stenene ligger i op til 2 skifters højde. 
 
Ruin 12. Økonomibygning. 
Rektangulær tomt af sten. Tomten er ca. 4,5 meter bred og 6 meter lang. I det nordvestre hjørne er muren bevaret i 6 
skifters/ 1,4 meters højde mens østmuren til gengæld er meget sammenskreden. Muren er ca. 60 cm bred. Tomten er 
bevokset med pil, mos og lidt græs. 
 
 
Ø174; 60V2-0IV-580; Qernertut Tasiat; Gårdsanlæg; 
N6.741.868/E793.243 
Gårdsanlæg i et sydvendt terræn nord for Qernertut Tasiat. Terrænet hæver sig brat nordvest for ruingruppen, mens 
terrænet mod nordøst åbner breder sig ud i en højlandsdal. Mange af ruinerne ligger i dag på dyrket mark og er truet af 
pløjningen. Et enkelt dige (Ruin 8) skæres af fåreholderens traktorvej. Ruingruppen er tidligere registreret af XX. 
Nummereringen Ruin 1 til Ruin 9 følger mens Ruin 10 og Ruin 11 blev fundet ved dette års feltarbejde. 
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Lille sten- og tørvebygget økonomibygning. Murene er omkring 50cm høje og 50cm brede og meget sammenstyrtede. 
Tomten er anlagt op til en større klippeblok og måler ca. 8,4 gange 5,3 meter. Bevokset med græs og lidt pil  
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Meget sammenfalden sten og tørvebygget økonomibygning med ca. 1,5m brede og 0,4m høje mure. Tomten er ca. 9,2 
gange 8,2 meter. Den har indgang  til et langt rum i vestsiden mens to mindre rum  strækker sig fra det lange rum ud i 
den østlige side. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Sten- og tørvebygget økonomibygning med ca. 1,5m brede og 20-30cm høje meget sammensunkne mure. Tomten er ca. 
6,6 m bred og 8,8m lang og bevokset med pil, græs og ranunkel.  
 
Ruin 4. Udflydende boligtomt.  
Den udflydende boligtomt hæver sig o. 1-1,5 meter over terræn og dækker et areal på mindst 770m2. adskillige rum og 
gange kan tydeligt udskilles i tomten. Nedenfor tomten breder et frodigt areal bevokset med græs og ranunkel. 
Formentlig er dette resterne efter møddingen. Møddingen og boligtomten kan være svære at separere klart. Tomten er 
bevokset med græs og lidt ranunkel. 
 
Ruin 5. Økonomibygning, stald? 
Aflang økonomibygning bygget af sten og tørv. Murene er op til 60cm høje og 1 meter brede. Mange sten er faldet ed i 
tomtens indre. Tomten er ca. 11 meter lang og 5,4 meter bred. Det meste af tomtens indre er et aflangt rum, men i den 
sydligste ende findes et lille aflukke. Udgangen findes i tomtens nordgavl. Tomten er bevokset med græs og lidt pil.  
 
Ruin 6. Økonomibygning. 
En delvist nedgravet tomt. Murene rejser sig 50cm over tomtens bund og 20cm over omgivende terræn. Murene er ca. 1 
meter brede og tomten er ca. 7,6m lang og 6m bred. Tomten har udgang i den nordlige gavl. Flere sten er synlige i 
tomtens vægge. Tomten er bevokset med græs, mos og lidt pil. 
 
Ruin 7. Fold. 
Fold anlagt op imod klippeside. Murene er ca. 1,2m høje og ca. 1m brede og sat af store klippeblokke. Folden har 
indgang mod øst og et areal på ca. 21m2. Folden er delvist bevokset med pil. 
 
Ruin 8. Dige/fold 
Et dige som fuldstændigt afskærer et næs fra fastlandet. Diget beskriver et buet forløb på ca. 30 meters længde  digets 
mur er anlagt på skrånende terræn mellem klippeparti og søbred. Muren består af store sten med en bredde på o. 1 meter 
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og en højde ligeledes på o. 1 meter. foldens samlede areal er på ca. 1270m2. Folden er bevokset med græs, pil og 
ranunkel.  
 
Ruin 9. økonomibygning. 
Den tidligere registrerede Ruin 9 ligger på en ø i søen. Den er ikke blevet opmålt ved årets feltarbejde. Den er beskrevet 
som et mindre fritliggende udhus.  
 
Ruin 10. Økonomibygning. 
Den udflydende tomt måler ca. 3,8 meter i bredden og 8,5 meter i længden. Murene er omkring 0,8m brede og hæver 
sig kun ganske lidt over omgivende terræn. I tomten findes antydningen af to mulige rum som fordybninger. Tomten er 
bevokset med græs og ranunkel. 
 
Ruin 11. Økonomibygning. 
Aflang sten- og tørvebygget økonomibygning på 10,7 meters længde og 6,1 meters bredde.  Ruinen har tre rum og er 
delvist nedgravet. Tomtens vægge er ca. 40cm over omgivende terræn, 60cm over rummenes bundniveau og op til 1,5 
meter brede. Tomten er bevokset med græs, lidt pil og mælkebøtte.  
 
 
Ø180; 60V2-0IV-549; Mindre gårdsanlæg eller sæter. 
N6.743.807/E808.394 
Mindre ruingruppe i et sydøstvendt terræn ned imod Qallimiut Imaa. Ruinerne ligger på et forholdsvis fladt stykke land 
en lille forsænkning i terrænet imellem klipperne der rejser sig stejl nordvest for pladsen og nogle mindre klipperygge 
imellem ruingruppen og fjordkysten.  
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget økonomibygning med ca. 40cm høje og 1m brede mure. Tomten er ca. 5 meter bred og 11 meter 
lang. I tomtens indre ses 1 enkelt langt rum. Umiddelbart ud for tomtens østmur findes en terrænforhøjning af sten, som 
måske stammer fra nedstyrt. I tomtens mure indgår meget store stenblokke. Tomten er bevokset med løvfod og græs.  
 
Ruin 2. Bolig?/stald? 
Sten og tørvebygget aflang bygning med op til 2 meter brede og 40cm høje mure. Bygningen er bygget op til en skrænt 
og delvist gravet ind i denne. Udover de indmålte rum kan flere mindre rum anes i sydenden. Tomten er 24 meter lang 
og op til 13,5 meter bred.  Den er bevokset med græs, mos, løvfod og lidt pil. 
 
Ruin 3. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget økonomibygning. Tomten har meget sammenfaldne op til 2 meter brede og 40cm høje mure. 
Tomten er ca. 4,8m bred og 9 meter lang. Inde i tomten ses antydningen af to mindre tværmure. 
 
Ruin 4. Fold. 
Fold bygget op imod klippevæg. Foldens mur af sten og tørv er meget sammenskreden, op til 40cm høj og op til 1,5m 
bred. Folden er bevokset med græs og løvfod. Klippevæggen udgør to af foldens sider. Foldens samlede areal er ca.  
88m2.  
 
 
Ø182; 60V2-0IV-582: Kangerluarsorujuup Qinngua; Gårdsanlæg. 
N6.741.523/E796.345 
Et gårdsanlæg i bunden af fjorden Kangerluarsorujuk. Hovedparten af tomterne ligger placeret på nordsiden af bugten 
og elven men enkelte tomter findes på elvens sydside. Ruingruppen ligger på den nuværende fåreholders marker. En 
enkelt af tomterne, boligtomten Ruin 7, nedbrydes i dag af kysterosion.  
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Noget udflydende tomt af sten og tørv. Ligger på et lille tørt næs ovenfor lavere liggende vådt terræn. Murene er op til 
0,5m høje og 2 meter brede. Bygningen er ca. 5,3m bred og 6,7m lang. Tomtens mure synes især at være skredet ud af. 
Bevokset med græs.  
 
Ruin 2. Økonomibygning 
Aflang meget sammenskredet tomt af sten og tørv. Tomten fremstår i dag som en ca. 50cm høj forhøjning med mange 
synlige sten og antydninger af rum. Tomten er ca. 18,5m lang og 7,5m bred. Den er bevokset med græs, mos og lidt pil. 
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Ruin 3. Stor fårefold. 
En forholdsvis velbevaret fårefold bygget op til et højt klippeparti. Foldens mure er op til 1m brede og bevaret i op til 1 
meters/4 skifters højde. Folden dækker et samlet areal på op imod 275m2. I foldens sydvestre del er et mindre aflukke 
på ca. 11m2. Ligesom der midt i folden findes rester af murværk som indhegner et separat areal på ca. 17m2. Folden er 
bevokset med bjergløvfod, græs og pil. 
 
Ruin 4. Fold./Ly. 
En velbevaret aflangt tomtanlagt ind mod klippeparti. Tomten består af mure i op til 1,6 meters højde, anlagt op til et 
højt klippeparti. Murene opdeler folden i fem rum hvoraf i hvert fald to har separate indgange. Tomten er ca. 21m lang 
og 5m bred.  Tomten er bevokset med græs, ranunkel, løvfod og enkelte bregner. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Stenbygget økonomibygning på ca. 5 meters længde og 3,6 meters bredde. Murene er bygget af store stenblokke er op 
til 80cm brede og bevaret i op til 1,4 meters højde. Der findes døre i både nordsiden og sydsiden af bygningen. Nord for 
selve bygningen findes et mindre dige, der løber ind til nordmuren af bygningen og løber rundt mod bygningens 
vestgavl. Det er usikkert om diget slutter ind til vestgavlen. Men dige og bygning indhegner tilsammen et areal på ca. 
14m2. Op til bygningens østgavl ligger et mindre skjul med udflydende mure. Det lille rum i fårelyet måler omkring 1 
gange 1,8 meter. Tomten er bevokset med græs, pil og bregner. 
 
Ruin 6. Boligtomt.  
Sten og tørvebygget boligtomt. Rum og murforløb kan spores i tomten der er bevokset med græs og mos. Tomten hæver 
sig 1 meter over omgivende terræn og er ca. 19 gange 23 meter.  
 
Ruin 7. Boligtomt.  
Sammensunken udflydende boligtomt. Tomten hæver sig op mod 1 meter over omgivende terræn. I fladen ses mange 
sten og enkelte rum og mure kan klart udskilles. Tomten dækker et areal på ca. 380m2. Tomten er bevokset med græs 
og mos. Tomten er ved at blive borteroderet af havet. I kystskrænten ses et godt en meter tykt kulturlag.  
 
Ruin 8. Sten og tørvebygget tomt.  
Meget sammenfalden tomt af sten og tørv. Mange sten er synlige i fladen og flere steder anes rum og gangforløb. 
Tomten er o. 21m lang og o. 13m bred. Den er bevokset med græs, ranunkel og mos. Tomten er formentlig en bolig 
eller en stald.  
 
Ruin 9. Økonomibygning. 
Mindre sammensunket sten og tørvebygget bygning på ca. 7,5 gange 7,7 meter. Tomten er bevokset med græs, pil, 
løvfod og ranunkel. 
 
Ruin 10. Økonomibygning. 
Lille udflydende økonomibygning af sten og tørv. Tomten måler ca. 5 gange 6 meter. En indgang kan ses i den østlige 
væg. Tomtens indre er opdelt i to rum af en væg på tværs af tomtens længderetning.   
 
Ruin 11. Økonomibygning. 
En udflydende tomt af sten og tørv, der ses som stenhob på o. 30cms højde. Tomten måler ca. 10 gange 10 meter og er 
bevokset med græs og mos. 
 
 
Ø301; 60V2-0IV-545; Sæteranlæg. 
N6.753.302/E812.597 
Ruingruppen lå helt ned til søbredden. Bag ruinerne rejser terrænet sig brat. Ruinerne var ved dette års feltarbejde på vej 
til at blive oversvømmet som følge af opdæmningen af søen. Ruingruppen er fundet af Ove Bak. Nummereringen følger 
Bak.  
 
Ruin 1. Økonomibygning.  
Stenbygget tomt med åbning ned mod søen- væggene er ca. 1m høje og 0,5m brede.  Tomten er ca. 5,3 gange 5,5 meter. 
Anlagt op af to store klippeblokke. Bevokset med græs, birk og pil. 
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Ruin 2. Økonomibygning. 
Udflydende stenbygning på ca. 2,7 gange 5 meter. Forholdsvis tydelig nordvæg men ellers meget udflydende. 
 
Ruin 3. Økonomibygning.  
De stenbyggede vægge er ca. 0,5m brede og 0,5m høje. Tomten måler ca. 4,5 gange 9 meter hænger sammen med ruin 
4 og er bevokset med græs og mos, pil og birk. Tomten var ved besigtigelsen delvist dækket af søen. 
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Økonomibygning på stejlt skrånende flade. De stenbyggede vægge er ca. 0,5m brede og 0,5m høje. Tomten måler 5,2 
gange 8 meter og er bevokset med græs og mos, pil og birk.  
 
Ruin 5. 
De stenbyggede vægge er ca. 0,5m brede og 0,5m høje. Tomten måler 4,6 gange 6 meter og er bevokset med græs og 
mos, pil og birk. Tomten var ved besigtigelsen næsten helt dækket af søen 
 
Ruin 6 De stenbyggede vægge er ca. 0,5m brede og 0,5m høje. Tomten måler ca. 2,6 gange 5,1 meter og er bevokset 
med græs og mos, pil og birk. Tomten var ved besigtigelsen næsten helt dækket af søen 
 
Ruin 7 og Ruin 8. Baks ruin nr. 7 og nr. 8 kunne ikke genfindes ved årets besigtigelse. Formentlig fordi de var blevet 
oversvømmet af søen. 
 
 
Ø304;60V2-0IV-518; Isortoq; Stort sæteranlæg(?) 
N6.751.674/E824.988 
Ruinerne ligger på en stor flad sedimentationsslette nord for elven der vander ud i Sioralik. Sletten ligger i en højde af 
over 300 meter. Ruinerne ligger på et sted, hvor det højere liggende terræn mod nord og nordøst giver ly for faldvinde 
fra gletcherne. Der er i området tydeligt sedimentation og små sandpartikler kunne ses i græsset. Bygningerne er 
muligvis delvist begravet i sand. Pladsen er registreret af Ove Bak og nummereringen følger Bak.  
 
Ruin 1.  Boligtomt? 
Tomt på 14,2 gange 8,3 meter. tomtens rum og gange kan tydeligt ses. Væggene er meget lave og ca. 1m brede. 
Rummene fremstår tydeligt som fordybninger i terrænet. Tomten er bevokset med græs. 
Der var ikke spor efter mødding i forbindelse med ruinen, og hele konstruktionen virker meget let.  
 
Ruin 2. Lille økonomibygning. 
Lille ruin på ca. 2 gange 3 meter med en døråbning på ca. 1 meter bredde i vestsiden. De udflydende vægge er op imod 
80cm brede. Tomtens indre fremstår som en tydelig fordybning. 
 
 
Ø305; 60V2-0IV-519; Inortoq; Mindre gårdsanlæg; 
N6.748.906/E822.662 
Mindre ruingruppe i dalen bag Ø90. Ruinerne ligger i et forholdsvis fladt terræn lige vest for en mindre elvleje i 
forbindelse med hovedelven. Terrænet umiddelbart vest for ruinerne stiger kraftigt.  
 
Ruin 1. Fold.  
Fold med ca. 1,5m høje og 0,6-0,8 meter brede mure af sten mellem store naturlige stenblokke. Foldene r anlagt i 
udkanten af en blokmark. Folden indhegner et areal på ca. 50m2. udgangen er noget utydelig. Tomten er bevokset med 
pil, græs og mos. 
 
Ruin 2. Økonomibygning.  
En lille sten og tørvebygget økonomibygning på ca. 3 gange 4 meter. Murene er meget udflydende ca. 1,5m brede og op 
til 0,5m høje. Murforløbet kan følges på tre sider, mens det ikke er sikkert at tomten har mur i sydsiden. Nordsiden af 
tomten udgøres af en stor klippeblok. Tomten er bevokset med pil og græs. 
 
Ruin 3. Boligtomt. 
Udflydende boligkompleks der hæver sig op imod 1,5m over omgivelserne og er ca. 11 gange 16 meter stort. Enkelte 
tydelige fordybninger efter rum kan stadig ses. Og rester efter 0,5m brede vægge hæver sig op til 0,5m over resten af 
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tomten. Generelt virker tomten meget let i forhold til andre boligtomter i Vatnahverfi. Der var ikke ændringer i 
vegetationen, der antydede en mødding.  
 
Ruin 4. Økonomibygning. 
Lille økonomibygning anlagt op til klippeblok. Bygningen er ca. 2,9 gange 3,5 meter. Dens udflydende sten- og 
tørvevægge er ca. 1m brede og op til 0,5m høje. Østmuren udgøres af en stor klippeblok. Tomten er bevokset med pil, 
birk og græs. 
 
Ruin 5. Økonomibygning. 
Delvist nedgravet økonomibygning. Væggene er omkring 0,5m høje og 1 m brede. Der er spor efter 1 rum i bygningen, 
med en skrå gang fra det ene hjørne. Det er sandsynligt, at gangen fører til et andet delvist borteroderet rum, idet tomten 
er delvist eroderet af elven. Det bevarede rum er 3,4 gange 2,6 meter. tomten er bevokset med pil, ranunkel og græs. 
 
Ruin 6. Økonomibygning. 
Sten- og tørvebygget økonomibygning. Bygningen er ca. 3m bred og 8,7m lang. Den er opdelt i to rum med separate 
indgange. Væggene er ca. 80cm bred og 50cm høje. Tomten er bevokset med pil, græs, mælkebøtte og ranunkel. 
 
Ruin 7. Økonomibygning. 
Meget sammenstyrtet tomt på 7 meters længde og op imod 3,5 meters bredde. De sten- og tørvebyggede vægge er 
omkring 1 meter brede og 0,5m høje. Det yderste af tomten er tilsyneladende borteroderet af elven. Tomten er bevokset 
med pil, ranunkel og græs. 
 
 
Ø308; 60V2-0IV-522; Itivdleq; Enkelt ruin 
N6.747.727/E816.859 
Et enkelt lille skjul beliggende i den vestlige ende af den flade dal mellem Amitsuarsuk og Sioralik. 
 
Ruin 1. Skjul. 
Lille skjul med ca. 50cm høje og 50cm brede stenbyggede mure på flad klippegrund. Skjulet har kun mur til tre af 
siderne – østenden mangler. 
 
 
Ø309; 60V2-0IV-523; Amitsuarsuk; Sæter; 
N6.747.935/E815.497 
Mindre ruingruppe på østsiden af Amitsuarsuk. Ruinerne ligger på kysten hvor terrænet flader ud og man kan gå 
gennem en dal over til bunden af Sioralik. Ruingruppen er registreret af Ove Bak. En del af hans ruiner blev afskrevet 
som værende naturlige fænomener. Kun to af de genfundne ruiner ligner nordboruiner. Det kan ikke udelukkes, at 
ruiner kan være overset i det tætte og høje pilekrat.  
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Lille stenbygget økonomibygning. Tomten består af en mur på ca. 1 meters bredde anlagt op til større klippeblok. 
Tomten er i ca. 2,5 gange 3 meter. Den er overvokset med birk, revling og mos. 
 
Ruin 2. Fold. 
En fold bygget op imod en klippevæg. Den forreste del af muren er meget sammenstyrtet og overgroet, mens de 
bagerste dele ind mod klippevæggen er velbevaret. Murene er bevaret i op til 0,5 meters højde og er ca. 40cm brede. 
Muren er bygget af sten og overgroet med pil, birk, revling og mos. 
 
 
Ø312; Enkelt norrøn ruin; 
N6.739.841/E810.347 
En enkelt ruin synes med sikkerhed at kunne tilskrives nordboerne, mens mindst fire ruiner er eskimoiske. 
Nordboruinen ligger i bunden af en lille sydvestvendt bugt. Bag ruinen stiger landet jævnt op i en forholdsvis frodig dal. 
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Lille meget sammenfalden stentomt. Ligger op imod en klippe helt nede ved strandkanten. Tomtens mure er ca. 80cm 
brede og 40cm høje. Og tomten måler ca. 2,5 gange 2 meter. tomten er bevokset med græs. 
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Thuleruin 1. Trapezformet thuletomt. 
Trapezformet thuletomt med ca. 20 cm brede og 20 cm høje vægge af sten og tørv. Tomten er ca. 5 meter bred og 
bevaret i ca. 2 meters længde. 
 
Thuleruin 2. Trapezformet thuletomt. 
Trapezformet thuletomt med ca. 20 cm brede og 20 cm høje vægge af sten og tørv. Tomten er ca. 5,5 meter bred og 4 
meter dyb. 
 
Thuleruin 3. Thuletomt? 
En thuletomt som muligvis er let  kløverbladsformet. Tomten har 50cm brede og 30cm høje vægge og spor efter en 
briksekant. Tomten er 5,6m bred og 6,7m dyb.  
 
Thuleruin 4. Trapezformet thuletomt. 
Trapezformet thuletomt med ca. 20 cm brede og 20 cm høje vægge af sten og tørv. Tomten er ca.4,7m bred og 5,1m 
lang. Tomten er bevokset med græs og bregne. Lichenerne på tomten måler op til 4,1cm. 
 
 
Ø331; 60V2-0IV-581; Angmagssivik; Lille gårdsanlæg;  
N6.741.434/E794.243 
Lille gårdsanlæg med en enkelt boligtomt. Boligtomten ligger i det flade kystforland helt ned til kysten lige vest for 
elven der udvander fra Qernertut Tasiat. Tomten er i dag delvist udsat for kysterosion. Der findes ud over boligtomten 
en enkelt thuleeskimoisk trapezformet tomt. Lokaliteten er registreret af S.E. Albrethsen i 1971. 
 
Ruin 1. Boligtomt. 
En udflydende sten og tørvetomt med mange sten synlige i fladen. Flere mindre rum og enkelte gange kan udskilles i 
tomten. Tomten hæver sig omkring 0,5m over omgivende terræn med ydermure der er 1-1,5m brede. Tomten dækker et 
samlet areal på ca. 210m2 og er bevokset med græs og pil. Tomten er udsat for kysterosion. 
Thuleruin 1. Trapezformet thuletomt. 
Tomten vægge er opbygget af tørv og forholdsvis mange store sten. Tomten er ca. 3,6 meter dyb og 3,7m bred på det 
bredeste sted. I den bagerste halvdel ses resterne af en platform. Tomten ligger i et fladt område godt 6 meter fra kysten.  
 
 
60V2-0IV-527; Uluammittariaq; Sæter 
N6.747.215/E814.123 
Lille ruingruppe på den yderste del af det flade forland under Matorsuaq lige for Matorsuaqs sider falder næsten lodret 
ned i Amitsuarsuk. Ruinerne ligger nær til en lille vig med gode anløbsforhold.  
 
Ruin 1. Dige. 
Et lille dige på ca. 1 meters bredde og en halv meters højde. Diget er godt 11 meter langt og indhegner sammen med et 
klippeparti og kysten et godt 200m2 stort areal. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Formodet lille økonomibygning af sten og tørv på 3,4 meters bredde og 3,9 meters længde. 
 
Ruin 3. Økonomibygning/skjul? 
Mulig stærkt nedbrudt let bygningskonstruktion, der fremstår som et forsænkning i forhold til det omgivende terræn. 
Meget usikker. 
 
 
B76; Kangikasiip Qaava;  
N6.744.154/E808.778 
En mindre ruingruppe registreret af Ove Bak. Ruingruppen ligger i sydvendt terræn på et næs ud i en mindre vig i 
Lichtenau Fjord. Bag ruingruppen stiger terrænet stejlt op i en lille dal. På den anden (østlige) side af vigen bliver 
terrænet fuldstændigt ufremkommeligt, mens adgangen til Ø180 og videre til Ø77a er meget let. Adskillige af ruinerne 
er ved at erodere i havet. Der blev nedenfor ruinerne i strandkanten fundet flere slibestensfragmenter. 
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Ruin 1. Økonomibygning. 
Noget udflydende økonomibygning af sten og 
tørv. Murene er op til 1,5m brede og ca. 0,5m 
høje. Tomten er op til 6,7m bred og bevaret i 
op til 10 meters længde. Tomten er opdelt i tre 
rum. Den vestlige del af tomten er meget 
nedbrudt med mange synlige sten hvilket 
formentlig skyldes bølgeaktivitet. Dele af 
tomten er eroderet i havet. Tomten er bevokset 
med græs, bjergløvfod og mos. 
 
Ruin 2. Økonomibygning. 
Sten og tørvebygget økonomibygning delvist 
borteroderet af havet. Tomten er bevaret i 3,7 
meters bredde og er 4,9m lang. Den vestlige 
mur er forsvundet i havet. Væggene er op til 
0,5m høje og 1m brede. Tomten er bevokset 
med græs og bjergløvfod.  
      B76. Ruin 1 med udsigt over Lichtenau Fjord 
Ruin 3. Dige? 
En række af sten mellem Ruin 1 og Ruin 2. Muligvis et stærkt nedbrudt dige på ca. 8,3m. I diget er muligvis en åbning 
på ca. 1,2 meter. Bevokset med græs. 
 
Ruin 4. Delvist nedgravet økonomibygning. 
En tomt som er gravet delvist ind i skråningen. Tomten er ca. 10,5m lang og 4,8m bred med to rum, et større og et 
mindre. Tomten har en udgang i sydsiden. Gulvet er forsænket med omkring 0,5m i forhold til det omgivende terræn. 
Tomtens vægge hæver sig svagt over terræn og er op til 2 meter brede og meget udflydende. 
 
Ruin 5. Økonomibygning.  
En meget sammenfalden og meget borteroderet økonomibygning af sten og tørv. Et hjørne står tilbage og viser at 
bygningen har været over 1,6m bred og over 4,7m lang. Murene er bevaret i ca. 30cms højde og 1 meters bredde. 
Bevokset med græs og løvfod. 
 
Ruin 6. Delvist nedgravet tomt. 
En forsænkning i terrænet mellem Ruin 4 og Ruin 5.   Forsænkningen er 50cm under terræn og svage vægforløb 
omkring denne er ca. 20cm over terræn. Tomten er ca. 3,4m bred og 6m lang. Tomten er bevokset med græs, løvfod og 
lidt pil. 
 
Ruin 7. Skjul eller fold.  
Nærmest trapezformet mur forløb dannet ved at flytte store stenblokke rundt i blokmarken. Tomten dækker et areal på  
ca. 5,7m2. Og er bevokset med pil og mos. 
 
 
B102. Ved Qorlortorsup Tasia; Dige;  
N6.754.202/E814.581 
Et enkelt dige i en smal øst-vestgående kløft, der danner den naturlige vej mellem Ø73 og Ø74. Diget er registreret af 
Ove Bak, men ikke medtaget i fortidsmindearkivet.  
 
Ruin 1. Dige. 
Dige af sten og tørv. Diget er 11,3 meter langt, ca. 1m bredt og 0,7 meter højt. Diget løber mellem to næsten lodrette 
fjeldvægge og spærrer effektivt dalen. Der er muligvis en åbning i digets midte ved en stor naturlig klippeblok, som 
diget løber hen til. Diget er bevokset med græs. 
 
 
B139; Sæteranlæg? 
N6.753.691/E801.876 
Mindre anlæg med i alt tre ruiner. Ruinerne ligger på et lille næs og i blokmarken bag næsset ud til søen Tasersuaq. 
Lokaliteten er registreret af Ove Bak men ikke medtaget i fortidsmindearkivet. 
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Ruin 1. Økonomibygning. 
Aflang tomt bygget af sten og tørv. Der er i tomten to indgange og tre rum. Den er ca. 10,5m lang og ca. 4m bred. 
Tomtens mure er op til 1 meter brede og hæver sig op til 60 cm over omgivende terræn. Der er mange store sten synlige 
i murene. Tomten er bevokset med pil, løvfod og græs. 
 
Ruin 2. Fåreskjul. 
Et fåreskjul bygget mellem klippeblokkene i blokmarken. De to rum i fåreskjulet dækker et areal på i alt ca. 15 m2. 
Murene er ca. 40 cm høje og 50 cm brede. Tomten er bevokset med græs og pil. 
 
Ruin 3. Lille fåreskjul. 
Fåreskjul på ca. 2,5 m2. Skjulet er ikke meget andet end et udbedret naturligt ly mellem de store klippeblokke i 
blokmarken, hvor enkelte sten er taget op fra midten og lagt i forbindelse med de større stenblokke. Skjulet er bevokset 
med pil og græs.  
 
 
06-01; Enkeltliggende økonomibygning. 
N6.755.811/E815.953 
Tomten ligger bag en klippeblok i nærheden af en mindre sø i en lille sydvendt dal. Nedenfor ruinen løber elven fra 
Daniel Bruuns dal ud i søen Qorlortorsuup Tasia. 
 
Ruin 1. den lille stenbyggede økonomibygning er bygget op til en større klippeblok. Tomten er ca. 3m lang og 2,3m 
bred med ca.0,4m brede mure. Tomten er bevokset med mos og pil. 
 
 
06-02; Tasikulooq; Mindre sæteranlæg;  
N6.751.071/E804.075 
En mindre samling ruiner, der ligger i godt 180 meters højde i en smal dal syd for søen Tasikulooq. 
 
Ruin 1. Lille skjul. 
Lille skjul anlagt ved at placere sten mellem større klippestykker. Skjulet er ca. 2 meter langt og 2 meter bredt. Tomten 
er bevokset med græs, pil og løvfod. 
 
Ruin 2. Lille økonomibygning/ly.  
Lille ly gravet ind i skråning. Murene er 20-40cm høje og omkring 1m brede. Bagtil er muren op til 60cm over tomtens 
gulvniveau. Tomten er en meget let konstruktion omkring 6 meter lang og 4 meter bred. Tomten er bevokset med græs, 
pil, ranunkel og mælkebøtte. 
 
Ruin 3. Lille fold med ly. 
Fold på o. 4 gange 5 meter anlagt så naturlige klippevægge udgår de to af foldens sider. Op til folden ligger et par mure, 
der tilsyneladende markerer mindre ly på hhv. 2 gange 2 og 2 gange 3 meter. Foldens vægge er omkring 1 meter brede 
og bevaret i op til 50cms højde. Folden er bevokset med græs, pil og mos. Folden ligger hvor elven der løber øst for 
pladsen kun er ganske få meter fra klippepartierne, og der derved skabes en naturlig tvangspassage på ganske få meters 
bredde, hvilket også kan ses på den veltrådte fåresti der løber forbi folden.  
 
 
06-03; Enkeltliggende økonomibygning. 
N6.750.283/E800.303 
Den lille tomt ligger i et terræn der mod nordøst skråner ned mod søen Tasersuaq. 
 
Ruin 1. Økonomibygning. 
Lille uanseelig sammenstyrtet tomt. Tomten er anlagt op imod en klippeblok. Flere rum synes at kunne udskilles i 
stenhoben med et samlet areal på ca.  20m2.  Væggene er omkring 1 meter brede og 30 cm høje.  
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06-04; Enkeltliggende skjul. 
N6.754.938/E800.209 
Mindre skjul fundet på en større ø i Tasersuaq. 
 
Ruin 1. Skjul. 
Lille skjul anlagt op imod udhængende klippeside. Skjulet er ca. 2 gange 3 meter med en J-formet mur½ ind mod 
klippesiden. Muren er opført af store og mellemstore stenblokke lagt i op til 3 skifters højde. 
Lichenerne er 4,5-5cm i diameter. 
 
 
06-05; Sioralik;  
N6.743.791/E818.740 
Lille ruingruppe af en eller to ruiner. Ruinerne ligger ud til en lille vig, hvor man lige netop kan nå ind i den 
fladbundede fjord selv ved lavvande. Ruinerne blev fundet, netop fordi vi var nødt til at ligge til og trække båden på 
land her. Vigen yder nogen læ fra indadgående fjordvind. Herfra er der en gåtur til gården ved Ø90 på ca. 3km.  
 
Ruin 1.  Økonomibygning. 
En mindre tomt på 5,3 gange 6 meter med mindst to muligvis tre rum. Tomten ligger i blokmark og er delvist overgroet 
med pil og mos. 
 
Ruin2. Økonomibygning? Naust? 
Lille forsænkning i terrænet – åben ned imod kysten få meter derfra.  Fortolkningen er stærkt usikker. Men 
forsænkningen kan både være naturlig og mennesketilvirket. At verificere forsænkningen som menneskeskabt vil kræve 
udgravning. 
 
 
06-06; Thuleeskimoisk jagtlejr.  
N6.773.171/E817.149 
Ruin 1. Jagtseng.  
Stensat jagtseng på 1 gange 2 meter. Lichener 2,4-2,5cm. 
 
Ruin 2. Teltring. 
Langoval stensat teltring på 3 gange 4,5m. 
 
Ruin 3. Teltring. 
Langoval stensat teltring på 3 gange 4,5m. 
 
Ruin 4. Teltring. 
Langoval stensat teltring på 3 gange 4,5m. Lichener 1,4-1,6cm. 
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VI. SAMMENFATNING. 
 
Årets feltarbejde var koncentreret om indlandet omkring Tasersuaq og de sydligere dele af Vatnahverfi. De mange 
opmålte ruingrupper udviser stor diversitet i bygningstyper og størrelse.  
De målbeviste rekognosceringsture både i båd og til fods tegner et stadig mere nuanceret billede af Vatnahverfi og fører 
til fremkomsten af stadig flere små ruingrupper. Feltsæsonerne 2005 og 2006 har således ført til fundet af ikke mindre 
end 8 nye norrøne ruingrupper, hvilket bringer det samlede antal registrerede norrøne ruingrupper op på over 90. 
 
Undersøgelsen af ruinerne i bunden af Siorslik og dalen  bag denne er interessant set i forhold til undersøgelsen i Daniel 
Bruuns Dal. Begge dale må betragtes som marginale og formentlig først og fremmest brugt til sæterdrift. Men 
forekomsten af hvad der ligner små boligtomter på Ø304 og Ø305 kunne tyde på, at der i denne dal er tale om et andet 
driftsystem. Spørgsmålet er, om de forholdsvis små og ”lette” boligkonstruktioner på Ø304 og Ø305 er resterne efter en 
slags helsæter eller egentlige boligtomter til overvintring. Et andet interessant resultat af årets undersøgelser findes på 
Ø164. Endnu en indlandsgård af betydelig størrelse med mange udhuse er interessant set i forhold til kystgårdene. 
 
Blandt de mest interessante ruiner er de to store folde fra Ø90. Deres massive konstruktion og gigantiske størrelse må 
ses som udtryk for en form for kollektivt fårehold gårdene imellem. Fortolkningen, at de er blevet brugt i forbindelse 
med efterårssamling af fårene fra dalen inde bag Ø90 ligger lige for. Specielt hvis denne, overraskende frodige, dal først 
og fremmest har været brugt til sæterbrug. 
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