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Nordbosager fra Vesterbygden på Grønland
Af Claus Andreasen

Jeg skal i denne artikel give en oversigt over, hvad der
findes fra nordbotiden på Grønlands Landsmuseum.
De genstande, der findes er indkommet dels som løs-
fund og dels som resultat af de gravninger, der blev
foretaget i årene 1976-1977. Disse udgravninger var
en del af Inuit-Nordbo projektet, som blev gennemført
af Grønlands Landsmuseum og Nationalmuseets 4.
afd.

Jeg vil ikke sætte de her fremdragne genstande i en
større europæisk sammenhæng, blot pointere de store
huller, der er i vor viden om nordbosamfundet. En af
grundene til denne holdning er bl.a., at alt materialet
fra de tidligere gravninger i området i dag ligger på
Nationalmuseets 2. ald., samt at disse udgravninger
målt med en nutidig standard lader meget tilbage at
ønske i henseende til systematik og alsidighed. Med
dette sidste hentydes til de manglende større udgrav-
ninger i møddingerne. De foretagne udgravninger har
hidtil koncentreret sig om gårdenes plan samt gen-
standsmaterialet fra rummene. Derved er der ikke op-
stået muligheder for at sammenligne materiale fra bo-
sættelsens start og fra dens slutning. Denne mulighed
findes ikke, fordi de fleste afde hidtil udgravede gårde
i Vesterbygden af udgraveren, Aage Roussell, er date-
ret til periodens slutning. Nordboperioden sættes for
Vesterbygdens vedkommende til ca. 1000-1350.

Der har altså manglet omhyggelige stratigrafiske

undersøgelser, der kunne vise udvikling og ændring i
redskabsinventar og fødens sammensætning. Det var
for at belyse bl.a. disse forhold, at Grønlands Lands-
museum og Nationalmuseets Etnograhske Samling
tog initiativ til Inuit-Nordbo-udgravningerne. Des-
værre viste de udvalgte møddinger sig ikke at være
brugbare undtagen een, V 48 Niaqussat. Endvidere
skal blot nævnes, at derudover udgravedes bl.a. nord-
bogården V 54 Nipaitsoq næsten fuldstændigt. Det er
resultaterne fra møddingen og gården, der ved kombi-
nation kan fortælle noget om ændringer i redskabsin-
ventar samt ikke mindst i føden.

V 48, Niaqussat
Vesterbygden ligger i store træk indenfor den nuvæ-
rende Nuuk kommune. Gårdene er koncentreret til
det indre af de tre f orde: Ameragdla, Kapisigdlit og
Godthåbfiord-Kangersuneq (fig. l). I distriktets syd-
lige del ligger de to gårde, der blev nærmere under-
søgt, V 48 og V 54.

I alt kender man p.t. ca. 80 gårdsanlæg deriblandt
3 med kirker. Efter de skriftlige kilder at dømme
mangler vi at finde en kirke.

Kun ganske få nordbonavne kan hæftcs på lokalitc-
terne. De to omtalte gårde bærer begge det eskimoiske
navn for stedet.

Niaqussat er tilsyneladende en mindre gård belig-
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Fig. 1. Vester@gden. Numrene angiuer kendte gårdsanlæg. Ill. fra Knud J.
Krogh: Erik den Rødes Grønland.

gende på nordsiden af Ameragdla. Den ligger kun {å

kilometer fra Vesterbygdens hovedgård, Sandnes.

Den ligger klemt inde i en smal kløft, der fører op til
det høje bagland. Gården ligger lidt tilbagetrukket fra

strandkanten. Foran den er møddingen og helt nede

ved brinken et eskimoisk fællcshus fra 1700-tallet.
Møddingen er udgravet dels ved eet stort sammen-

hængende felt på 26 rn2, dels ved huller på I og 2 m2.

Ved hjælp af et håndbor blev undergrundens profil
målt. Denne viste, at udgravningen blev foretaget på

det tykkeste sted.

Stratigrafi plus analyse af det zoologiske materiale
viser, at møddingen kan inddeles i tre rimeligt afgræn-

sede horisonter.
Møddingen synes efter en C-14 analyse at være an-

lagt i begyndelsen af 1000-tallet, idet der foreligger en

datering på 1020+75 år (l).
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Visse forhold i de øverste lag antyder, at møddin-

gens slutdatering må ligge i Vesterbygdcns sidste bo-

sættelsesperiode, dvs. i 1300-årene.

V 54, Nipaitsoq
Gården ligger i indlande t ca. 4 timers vandring ind lra
Ameragdlas sydkyst, nogenlundc ovcrfor Niaqussat.

Set på et kort virker gårdens placering ret isoleret,
men erfaringerne viser, at man forholdsvist hurtigt
kan nå fra den ene gård til den anden. For eksempel er

der under en times vandring til V 63 mod øst, hvorfra
man meget nemt har kunnet nå ned til Sandnes. Det
kan altså antages, at gården kan have været i jævnlig
forbindelse med bygdens hovedgård året rundt.

Møddingen h6r var en skuffelsc, da den var sanskc

tynd og uden klare stratigrafiskc grænscr ovcr længere

strækninger, hvilke t bl.a. skyldtes frostfænomener,

som syntes langt mere udprægede på Nipaitsoq end

ved Niaqussat. Dette skyldes muligvis det mere konti-
nentalt prægede klima så tæt ved indlandsisen, som

ligger knap B km borte.
Gården blcv næsten fuldstændigt udgravet, kun en-

kelte rum står endnu tilbage. Udgravningen viste, at

gårdens plan var den såkaldt centraliscredc gård.
Derved forstås et gårdsanlæg, hvor stald og bolig er

sammenbygget til en blok. Disse gårde antages at væ-

re et forholdsvist sent fænomen i dcn norrønc gårds

udvikling. Nipaitsoq-gården indeholder mindst tre
stalde, et fadebur samt fire opholdsrum (fiS 2) Der er

muligvis endnu to rum, hvis funktion og størrelse ikkc

er kendt. Udgravningsplanen viser gården i dens sid-

ste fase, som kan beregncs med cn vis sikkerhcd. C-14

dateringer viser, at de ældste dele af møddingen stam-
mer fra begyndelsen af 1000-tallet (2), at der har væ-

ret en brand omkring 1225 (3), samt at det øverstc

kulturlag i møddingen med indhold af husdyrknogler



484/20t\

Fig.2. V 54 Nipaitsoq. Det grå angiaer uagforløb. Rum I, II ag V er stalde.

Rum IV erifadeburet. Rum III ophoLdsrum med iLdsted i hjørnet og på midten.

Rum VI er opholdsrum. Rum VII og VIII er muliguis terkstedsrum. Rum

IX's størrelse og funhtion er uuis. Nord opad. Nipaitsoq 1976 og 1977.

Sammentegning : C laus Andreasen -

soo/220
'1-

#
1 5m

Nipaitsoq
v54

er dateret til 1405+50 år (a) . Dcnnc datering er lidt
problematisk, eftersom den >officielle slutdato< for
Vesterbygden normalt sættes til ca. 1350 baseret på

oplysnineer fra skriftlige kilder. Denne o{ficielle dato
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vil jeg holde mig til her, da der ikke cr 100% sikkerhed

for, hvad der cgentlig cr daterct mcd sidstnævnte da-

tering.
Tvkkclsen af gulvlagene i gården lå mcllem l0 og

20 cm. N{aterialet lia rummenc cr dcrfor {ia ct snæ-

vert afgrænsct tidsrum. Gulvlagenc rummedc en

mængde knogle r samt manger redskabcr lortrinsvis

fragmcnter.

w

F'ig. 3. Kammt

138

Nr. 1-5 fra Niaqussat. Nr.6 og 7 fra Nipaixaq. Foto Erik HoLm 1979



Øverst i lagserien i rum VI åndtes ct miniaturevå-

benskjold af sølv (fiS. 9), som af ekspcrtcr sættes til
første halvdel af 130O-tallct (5). Dette sammenholdt

med den ofliciclle datcring {år mig ti.l indtil videre at

fastholde midten af 1300-tallet som afslutning for

gården.
Med tidsfæstclsen af bundlaget i Niaqussats mød-

ding til 100O-tallcts begyndelse, og en Øvrc horisont,

der givetvis hører hjcmme i bebyggclsens sidste fase,

og med cn datering af Nipaitsoq-gårdens sidste fase til
førstc halvdcl af 130O-tallct er dcr hermcd skabt ct

spinkelt grundlag for en opdeling af visse genstands-

kategorier.

Kamme
Denne genstandsgruppe tilhører gruppen af genstan-

de, der både er mangc af, og som varierer i tid.

l{iaqussat: nedre horisont gav nogle kamlragmentcr

af enkeltkamme (fig. 3, l-2), samt fra den øverste hori-

sont dobbelt kamme (fig. 3, 3-5). Et par andre frag-

mcnter fra dobbeltkammc cr ikke a{bildet' Fundfordc-

lingcn viser, at dobbeltkammene kommer i bunden a{'

øverste horisont.
Nipaitsoq: ingen cnkeltkammc eller fragmenter aI'

sådanne . Derimod 5 dobbcltkamme, hvoraf kun cn fra

møddingen. Tre blev fundet i eulvlagenc og een var

indlejrct i en vægtørv i ådeburet, rum IV. Fig. 3, 6-7

er fra Nipaitsoq, nr. 6 er møddingfundet.
Ser vi på forholdene i Skandinavicn, kan det kon-

stateres, at enkeltkamme syncs at være i brug til slut-

ningen af 110O-tallet, hvor dobbcltkammen meget

hurtigt kommer ind i billcdet (6) . Hvor hurtigt æn-

dringer i mode og redskaber når frem til grønlandskc

bygder fra Europa er uvist. Såfremt man indrcgncr en

vis tidsforsinkelsc, kan det dcrfor antages, at Niaqus-

sat øvre horisont bcgynder omkring I 200.

Fedtstenslamper
Det har været overordentligt vigtigt Ibr nordbocrne at

have ordentlige lys- og varmekilder. Brændstoffct har

primært været spæk til lamper og træ til ildstedernc.

På Nipaitsoq fandtes 14 lampcr. Ikke to er ens. Det er

l4 variationcr over den runde ellcr firkantcde skål -
mere ellcr mindre godt forarbejdede. Dog fandtcs de

bedste stykker i opholdsrummcne. En særpræget type

forckommer her og på enkelte andre gårde i Vestcr-

bygdcn, men tilsyneladendc ikke i Østerbygdc-n.

Lampcn er rund og af form nærmcst som en dyb

tallcrken (fiS. a) På midten sidder en sennemboret

keglestub. Fra Vesterbygden kcndes fra tidligerc grav-

ninger l0 cksemplarer bl.a. fra gårdene Anavik, Sand-

nes samt en af de store gårdc i Austmannadalen V 53d

(7). Der syncs altså at værc tale om en jævn spredning

i området af denne type . Udgravcrcn af dc nævnte

gårde, Aage Roussell, formoder, at der cr tale om en

lysestage uden i øvrist at gå nærmcre ind på dette

emne. Dct vil dog betyde, at man har lavet tynde

kærter, da diametcren i hullernc ikke ovcrstiger 2,5

cm. Samtidig har man først skuilet smelte brændstot

fet for at kunnc dannc kærtcn lor dcrcfter at brænde

den af uden samme varmeefTckt som en lampc med

spæk og vægc. Det kan ikkc udelukkes, at dct er lysc-

stager, mcn en anden løsning ligger nær. Den kan

Fig. 4. Nipaitsoq. KeglestubLampe. Foto Erik Holm 1979
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opfattes som lampc på sammc måde som den palzto-

eskimoiske Saqqaq-kulturs lampcr. Fra dennc haves

lampeskåle mcd mcgct højc sider. Heri har værct sat

en kcglestub med en svag fordybning på toppcn. Om

keglestubben har man viklct en mosvæge. På samme

mådc kan nordbolampen opfattcs: en skål med spæk,

en keglestub med cn mosvæge om. Ved opvarmning af

skålen smelter spækkct og {lyder ncd til væsen, dcr

sugcr til sig. Opvarmningen af keglestubben frcmkal-

der cn opadgåendc luftstrøm, dcr udvidcr flammcn, så

den bliver mcre lysgivendc cnd normalt. Dctte er altså

en lampe baserct på princippct med den rørformedc

væge, som også kendcs i Europa fra 17O0-tallet (B).

Fra møddinecrr i Niaqussat kendes flere lampefrag-

menter, men ingcn af dcnne type fra de nedrc lag.

Bennåle
Bennåle kan efter type dcles i tre grupper (fig. 5):

1) bennåle med spids og aflladigct i grebendcn.

2) bcnnåle med spids og hul i den a{Iladigede ende

3) bennålc med V-fbrmet tværsnit i grebcndcn.

At gruppe 1 nålene ikke blot er et forarbejde til nåle

med hul frcmgår af, at de er mcget slidte i spidsen, og

gencrclt en del større. Funktionen cr uvis, muligvis en

slags prene. - Gruplte 2 cr diverse bcnnåle. Gruppe 3 er

den talrigeste gruppe. Dcn forekommcr næsten udc-

lukkende i fund fra rummenc, ikke fra møddingen.

Gruppe 3 ses til venstre på figur 5.

Gruppen cr karaktcriseret vcd en V-formct profil i

Fig. 5. Bennåle. Grulpe I øaerst til højre: 3 stk. Derunder gruppe 2. TiL

unstre grupqe 3-nåLe. Foto Erik Halm 1979.

; "i
. 

- 
.6 *'+s ' -*ffi*e **s.\-*så.{*

r40

"'.-;



I

grebcnden. De fleste af nålcne er lavet af løb fra rens-

dyr, dcr har cn furc på forsiden, der kan udnyttes ved

frcmstillingen af dcnne nåletype. Hovedparten al

stykkcrne er fra Nipaitsoq, rum IV - dvs' fadeburet.

De opfattes som kødpinde, altså en slags gafler. Et af

stykkerne udmærker sig vcd at bære cn runeindskrift

(fiS. 6) ,LIOTR A MIK( (Liotr ejer mig). Indskrit
ten er tydet af dr. phil. Erik Moltkc, der nævner, at

denne formulering ikke er ualmindelig fra middclalde-

ren i Norsc. Her ses de på pinde, som kan være sat på

varesendinser for at markere ct ejerforhold'

Nålc fra alle grupper cr fundet i alle lae'

Fedtstenskar
Hvis man ser bort fra knoglerne udgør skår af fedt-

stenskar og lamper hovedparten af fundene. Keramik

er nærmest ukendt i fundcne fra de norrøne bosættel-

ser. I stcdet {br ler har man anvcndt dc lokalc fedt-

stcn, som sine steder er af cn megct fin kvalitet. Der er

stor kvalitetsforskel i den anvendtc fedtstcn. Det scr

ikkc ud til, at det har været muligt at skafle tilstrække-

lig godt materiale. Sclv meget storc kar kan være for-

arbc.jdet i den dårlige kvalitet fivf. fig. lt).
Fra udsravningcrne findes ikke eet helt kar. Der er

blandt de fundne skår et utal af randtyper og karlbr-

mer. Hovedparten af skårene er fra runde , lave skåle.

Lamper og skålc kan være firkantedc, rundc, trapez-

Fig. 6. Nipaitsoq. Bennål med runeind-skri.ft. Fottt Erik Halm 1979.

lormedc, rektangulærc etc. Gcnerclt om karrcne kan

man sige, at de har en forholdsvis tynd bund og ovcr-

gansszone til den tykke sidc. Størstepartcn af skårcne

fra rummene på Nipaitsoq-gårdcn var' side- og

randskår, som var genncmborct med ct elier flcre hul-

ler. Disse gennemborede st,vkker antages at \'ære væ-

vevægte (fig. 7, 1-2).

I'-ig. 7. Fedtstensskår. Nr. I Ddutdgt rned ,\f-runen. Nr. 2 ueueuapt med hors

med splittede endegrene. Nr. 3 lLank n.ed ind.rkriftian, runesiden. Fokt Erik

Holn 1979.
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Slibesten
Et fremmedelement på nordbogårdcn i Vesterbygden
er slibesten af den røde Igaliko-sandsten. Den er me-

get almindelig i fundene både i små og meget store

stykker. Den er importeret fra Østerbygden, idet den,

som navnet siger, kun kendes fra området ved Igaliko
(: Gardar). Et enkelt stykke fra det Øverste gulvlag i
V 54, rum VIII nåede aldrig at blive brugt (fiS.9) .

Våbenskjold
Et enkelt særprægct fund cr tidligcrc omtalt: et minia-
ture-våbenskjold af sølv (fiS 9) Skjoldet fandtes i det
allerøverste gulvlag i rum VI. Det er en ganske tynd
sølvplade tildannet som et skjold. På oversiden er ind-
ridset/indskåret et ottedelt skjoldmærke, hvor hvert
andet felt er udfyldt med tynde rids. Der er svage spor
af forgyldning på overfladen. Skjoldet har været fore-

lagt skandinaviske eksperter. Der findes ikke skandi-
naviske pendanter til det, derimod er ligheden med

den skotske højlandsklan Campbell's skjold iøjncfal-
dende, da dette også har en ottedeling med skiftende
gule og sorte felter (9). Skjoldet dateres ud fra sin form

'til første halvdel af 1300-tallet (10). Formmæssist sy-

ncs skjoldct at sluttc sig til dcn eruppc af dragtsmyk-

r+2

Fig. 8. Nipaixoq. Slibesten a,f Igaliko-.randsten. L-oto Erik Holm 1979.

Fig. 9. Nipaitsoq. Miniatureuåbenskjold af sølu. Størrelse: 1,4 x l,B cm.

Foto Erik Holm 1979.



ker, som vi kcnder bl.a. fra nogle møntdaterede fund
fra midten af 13OO-tallct i Danmark (l l). Skjoldene i
disse fund er alle sammenhørende med et gennem-

brudt vcdhæng, hvorved det har kunnet sys på drag-
ten. Dette vedhæng ses der ikke spor efter på Nipait-
soq-stykket. Det har helt glatte kanter og helt glat
bagside. Såfremt jævnløringen med de danske stykkcr
holder, må skjoldet betragtes som ufuldcndt. Dettc 1år

mig til at antage, at det er lavet på stedet. Under de

første udsravninger på Nipaitsoq i 1952 åndtes i Øv-

rigt en lille sølvklump. Der findes skjoldformede pry-
delser med samme dimensioner som skjoldet på fedt-
stenskar, på låg af fedtsten samt indridset på en ge-

deknogle fra møddingcn. Tilsvarende stykker cr mig
bekendt ikke fundet andre stedcr i Grønland.
Tilsammen har de 2 udgravningskampagner givet et

værdifuldt og varieret materiale til belysning af red-

skabskulturen i en bestemt periode med mulighed for
belysning af visse ændringer igennem bosætningspe-

rioden.
Derudover fremkom et stort knoglemateriale, der i

hvert fald for Niaqusats vedkommendc er stratigrafisk
sikret i tre hovedlag (12).

Øurige fund fra nordbotiden på Landsmuseet
Det er overordentligt sparsomt, hvad dcr i tidcns løb

er indbragt til museet, og som med sikkerhed kan
henføres til den norrØne kultur.

Fra Austmannadalen stammer nogle opsamlinger

._af fedtstensskår, hvoraf hovedparten antagelig er væ-

i vevægte, KNK I I 14 og KNK l l 15. De er opsamlet af

I turister fra de udgravningsbunker, Aage Roussell ef-

l-terlod efter gravningerne i 1934.

Fra Kapisigdlit-fiorden stammer stykket KNK
1106, (fig. 7,3). Det er fundet på gården V 23b Nivi-
arsiat. Det er sandsynligvis en hank. På begge smalsi-

der findcs inskriptioner: på side A i runcr og på sidc B

i minuskler. Stykket har været forelagt dr. phil. Erik
Moltke, der ikke har kunnet 1å sproglig mening i ind-
skrifterne (13) (fig. 10).

side A:
trateselides?

side B

s : snclin

Fig. 10. Niaiarsiat. Hank med runeindskription. Den anden side med minu'

skeLindskriptionen er megd suag og ultdelig. Foto Erik Holn 1979.

Fra selve Kapisigdlit ved nordbogården V 29 stam-
mer KNK I112; en vævevægt mcd indridset kors mcd
splittede grene (fig. 7, 2).
Blandt de sidst indkomne fund, hører det størstc fedt-
stenskar på Landsmuseet, KNK 1093 (fig. 11). Det er

fundet på toppen af f eldet på nordsiden af indsejlin-
gen til Ujaragssuit i den nordøstliee dcl afnordbobyg-
den. Karret er et halvåbrikata, idet det halvkuglefor-
mede bundstykkc ikke cr skåret af. Karret har en dia-
meter på 50 cm og en højde på 65 cm. Det er lavet i en

meget dårlis eranitholdig fedtsten. Det henføres til
den norrøne kultur p.gr.a. de firkantede ører på begge

sider af karret.
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I
I-ig. ll. Aninganeq. Fedt.tten-;kar. StørreLse: 50 x 15 un. Itøjde 65 cm. I'oto

Erik Halrn 1979.

Iindclig skal nævncs tre stykkcr, dcr enten ikke kan

tilskrives dcttc område, cllcr med sikkerhed vidcs at

værc andet steds fra. Det dreicr sig om to fragmenter

afkirkcklokker (fig. l2). Nr. I er udcn provcniens, nr.

2 er fra Agdluitsup på Nanortalik kommurrc. Hhv.
KNK 1115 og KNK ll22 (.r4).

Fra nordbokirkegårdcn vcd Ikigait, Hcrjoll!ncs,
har Landsmuscct cn kiste, der vcnligst er overdraget

lra Nationalmuseet.
Alt i alt findes dcr på Landsmuseet under 50 løstfund-

nc genstande, dcr mcd sikkerhed kan tilskrives den

norrØnc kultur. Dettc skal scs dels i relation til mæng-

den af øvrigc løsfund, der også cr fbrholdsvis li1lc, dels

i rclation til de fysiskc lbrhold i Grønland.

13 hikuin 6

Vesterbygden/Nuuk er ikke noget landbrugsland i

dag. Nordbogårdene ligger i det indre af 1.1orden, hvor
der er forholdsvis 1å mcnnesker, og hvor dcr ikkc sker

no€ien opbrydning afjord. For manse afeårdenes ved-
kommende ligger møddinserne og dermed sårdcnc ct

stykke fra kysten, sådan at der ikke p.t. er umiddelbar
fare for nedstyrtning. Der er altså ikke opbrudtc mød-

dingcr, hvor{ra ecnstandc kan samlcs op. Desuden

viscr kontrolbesøg på gårdcnc, at der er meeet å spor
af uønsket >arkæologisk< virksomhed. Med hensyn til
cskimotomtcrnc stillcr sagcn sie lidt anderledes, idet
manse af disse ligeer i umiddelbar fare for nedstyrt-
nine, idct de gcncrclt lisscr nærmcrc kystcn cnd nord-
boeårdene, dvs. ofte lige foran cn gård. Da der samti-

Fig. 12. Kirkeklokkefragmenter. Nr. I uden prounient. Nr.2 fra Agdluitsup

på (S1dprøaen). Foto Erik Holm 1979.

I
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dig fra disse møddinger og hustomter kan tages gen-

stande ud, som lokalbefolkningen er mere eller mindre

fortrolige med, er det forståeligt, at der er en overvægt

af eskimoiske løsfund.

I denne forbindelse må det også nævnes, at eskimo-

tomterne findes i hele distriktet, såvel langs kysten

som inde i fiordene. Derved afspejles også, hvem der

afleverer til museet. Eskimoiske sager afleveres for-

trinsvis af fiskere og fangere, mens vore nordbosager

afleveres af folk på turistfart i et område.

Disse forhold betyder, at der næpPe vil ske nogen

særlig øgning af norrøne løsfund inden for den kom-

mende tid.

Noter
1. Nationalmuseets Kulstof-14 Laboratorium, K-3063'

2. Note l, K-3058.

3. Note 1, K-3059.

3. Note l, K-3060.

5. Personlig meddelelse fra hr. Svend Tito Achen, som har ydet

stor hjælp ved forsøgene på at identificere skjoldet'

6. Andersen, et al. l97l s. 154

7. Roussell, l94l fig. 160 nr. 38, samt i fundlisterne numrene: 38,

39, 88, 120, l2l,122 og 358. - Roussell 1936 fundlistenumrene:

457, 458, 459 og 524.

B. Bogen om Grønland 1978 s. 68-69

9. Venligst meddelt mig af Svend Tito Achen'

10. Se note 9.

ll. Liebgott 1978 fig. 88 og 89.

12. Knoglematerialet opbevares på Zoologisk Museum, Køben-

havn. Det store materiale er bl.a. gennemgået af Th H McGo-

vern og G. Bigelow og dele afdet publiceret - se litteraturlisten

13. Korrespondance om sagen i Landsmuseets arkiv' Genstanden

er indført i den Moltke-Jacobsenske runesamling under mærke:

Quasinguit, hvilket var det fundsted, der først blev angivet'

Senere rettet til Niviarsiat.
14. Den ydre diameter er beregnet til ca. 21 cm, den indre til ca' l7

cm.
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