Besigtigelsesrapport for 61V3-III-541a (Ø28a), Qassiarsuk
Besigtigelsens forhistorie
Air Greenland anlagde i efteråret 2005 en midlertidig helikopterplatform i Qassiarsuk umiddelbart i det område, hvor
ruingruppe 61V3-III-541a (Ø28a) ligger. Så vidt vides er der planer for anlæggelse af en mere permanent
helikopterplatform i området.
Undersøgelser
Den 28/5-06 blev en besigtigelse og opmåling af ruinerne på den berørte lokalitet udført af Christian Koch Madsen og
undertegnede. Ruinerne og deres umiddelbare omgivelser blev indmålt med en dGPS, Leica GS20. Og de enkelte
ruiners bevaringstilstand blev vurderet.
Opmålingsresultater foreligger i digital form indlagt i UTM-systemet, UTM zone 22.

Oversigtsplan over ruingruppen
Ruinerne
Ruinerne er tidligere undersøgt af Bruun, Nørlund og Stenberger og Guldager. Nummereringen følger Guldager et.al.
2002.
Ruin 30. Sten og tørvebygget dige.
Diget står tydeligt og er det meste af strækningen velbevaret. Diget trues ikke umiddelbart af aktivitet i området.
Ruin 31. Lille sten og tørvebygget ruin.
Ruinen er forholdsvis velbevaret.
Ruin 32. Lille sten og tørvebygget ruin.
Ruinen ligger på nordsiden af vejen umiddelbart nedenfor en klippevæg. Ruinen er ikke truet af anlægsarbejde. Ruinen
blev ikke indmålt.

Ruin 33. Lille sten og tørvebygget ruin.
Ruinen ligger på nordsiden af vejen umiddelbart nedenfor en klippevæg. Ruinen er ikke truet af anlægsarbejde. Ruinen
blev ikke indmålt.
Ruin 34. Udflydende forhøjning.
Ruinen er tidligere blevet fortolket som en tørveopbygget struktur. Ruinen fremstår i dag som en forhøjningen over det
omgivende terræn. Det var ikke umiddelbart muligt, at finde vægforløb eller lignende i tomten.
Ruin 35. Udflydende hustomt.
Tomten er tidlige blevet registreret som en tørveopbygget struktur. Det er muligt at følge et utydeligt og udflydende
vægforløb det meste af vejen rundt, således at tomten bliver 5,5 gange 6,5 meter stort tørveopbygget hus.
Ruin 36. Stor udflydende bunke.
Tomten er tidlige blevet udgravet.
Ruin 37. Tidligere udgravet område.
Området blev udgravet i 1932. Området fremstår i dag forstyrret af udgravningen. Tilbageværende jordbunker fra
udgravningerne kan endnu ses.
Området blev ikke indmålt med GPS.
Ruin 38. Boligtomt.
Aflang boligtomt på ca. 7 gange 20 meter bygget af tørv og sten. Tomten minder i opbygning meget om et langhus.
Tomten er delvist udgravet. I det sydvestlige hjørne findes rester efter et mindre felt. Igennem tomten er der gravet to
søgegrøfter og de to gavle er blevet blotlagt med søgegrøfter. Det er uvist, hvem der har foretaget den partielle
udgravning. Bortset fra udgravningerne fremstår tomten velbevaret.
Ruin 39. Mindre økonomibygning.
Mindre noget udflydende økonomibygning opbygget af tørv og sten. Bygningen er forholdsvis velbevaret.
Ruin 40. En aflang økonomibygning.
Bygningen er opbygget af sten og tørv. Dens syd, øst og nordmure er velbevarede mens dens vestmur ikke kunne
genfindes. Det er muligt at vestmuren er blevet fjernet ved anlæggelse af traktorvejen. Dele af sydmuren nærmest vejen
kunne heller ikke genfindes.
Ruin 41. Lille økonomibygning.
Bygningen er opbygget af sten og tørv. Den står forholdsvis tydeligt og velbevaret.
Ruin 42. Lille økonomibygning.
Bygningen er stærkt nedbrudt af kørsel og stier. Kun dele af en nord-sydgående mur kunne umiddelbart genfindes.
Ruin 43. Lille økonomibygning.
Bygningen er forholdsvis velbevaret.
Ruin 44. Lille bygning.
Ruinen er tidligere blevet beskrevet som en meget utydelig ruin på 4 gange 7 meter. Den er tilsyneladende blevet
dækket af sten og grus fra grusgravningen umiddelbart syd for ruinerne.
Ruin 45. Stor oval fordybning.
Er tidligere blevet beskrevet som en stor oval fordybning nedgravet i gruset. Den skulle måle ca. 10 gange 20 meter og
have været omkring en halv meter dyb. Fordybningen kunne ikke genfindes imellem sporene efter nyere tids
grustagning..
Ruin 103. Rester efter et sten og tørvebygget dige.
Diget er i dag stærkt nedbrudt og meget utydeligt. Digets sydlige del (Ruin 103) blev indmålt mens digets norddel (Ruin
104) der ligger på marken ikke blev eftersøgt. Diget trues af grusgravning, der nu ligger godt en halv meter fra digets
kant.

Ruin 06-01. Aflang delvist nedgravet tomt.
Nyfunden ruin nær Ruin 31. Ruinen har en syd- og østmur opbygget af sten og tørv. Mens nord- og vestmuren er delvist
gravet ind i skrænten.
Ruinen måler 4 gange 8 meter. Dens mure hæver sig omkring 30cm over det omgivende terræn.
Ruin 06-02. Økonomibygning af sten og tørv.
Rektangulær bygning opbygget af meget store
sten. Bygningen er ikke tidligere blevet
registreret. Bygningen måler ca 3,5 gange 6,5
meter..
Heliportens placering
Heliporten ligger placeret midt imellem
ruinerne uden at berøre nogen af disse. Der er
inden for det afmærkede område ikke fundet
spor af ruiner, ligesom selve
landingsplatformen ikke berører fortidsminder.
Dog kan det næppe undgås, at de i forvejen
udsatte ruiner op mod den vestlige vej vil lide
yderligere overlast som følge af bilkørsel til og
fra heliporten.

Ruingruppen set fra nord. Heliporten ses i billedets midte markeret med
rød- og hvidstribede kegler.
Generel bevaringstilstand.
Området er generelt meget forstyrret af nyere tids aktivitet. Hjulspor krydser i flere tilfælde ruingruppen, stier ligger
henover enkelte af ruinerne, og grusindvinding truer med, at ødelægge dele af diget, Ruin 103. Endelig må det
fremhæves, at de enkelte ruiner er noget nedslidte af det almindelige dyrehold i området.
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