
Gamle sædvaner 

Som bør bevares af grønlænderne, og som er ved at forsvinde hos visse nulevende 

1. Den vigtigste familieenhed er forældre og børn. 

2. De nærmeste enker og forældreløse bor sammen med fangerne og hjælper dem. 

3. Flere fangere søger sammen i samme hus, søskende eller fætre eller svogre udgør sammen et 

hushold hvor de hjælper hinanden. 

4. Alle hushold ledes af en af fangerne, hvem også en del af medlemmernes dadel- eller 

rosværdighed falder tilbage på. 

5. Alle tilstrækkeligt store hushold har en konebåd. 

6. Husstande der er for små til en konebåd, slår sig sammen med nogle nærtstående om en 

konebåd. 

7. Når der bliver forår tager alle afsted for at bo i et telt. 

8. Selv fangere der ikke har en konebåd, har et godt telt. 

9. Når folk forlader deres huse nøjes de med at fjerne vinduerne, mens tagkonstruktionen 

forbliver urørt. 

10. Alle vinterbopladser er folketomme om sommeren. 

11. Alle konebåde tager på ammassætfiskeri, konebådsejerne tager dem uden konebåd med til 

ammassætpladserne. 

12. Alle familier har forrådsposer, - og steder og –rum som om efteråret er fyldt ordentligt op.  

13. Alle huse har ordentlige tag og vægge og brikse. 

14. Alle teltene har ordentlige inderskind og yderskind. 

15. Man skal forebygge mangeltid. 

16. Alle som vil slutte sig til et husfællesskab skal selv have de nødvendige redskaber og ikke 

låne andres. 

17. En andens ejendom skal respekteres. 

18. Anskudt dyr tilhører finderen, og bortkommet ejendom overgives til ejeren hvis han stadig 

leder efter det. 

19. Ønsker man at bosætte sig et sted skal beboerne først spørges. 

20. Bopladsfæller hjælper altid hinanden. 

21. Værdige fattige (enker, forældreløse, svage gamle, syge) uden familie støtter 

bopladsfællerne uden at forvente betaling derfor. 

22. Uværdige fattige (på grund af dovenskab eller ødselhed) skal ikke hjælpes udover til at 

komme i gang med fangsten. 

23. Fattige der mangler fornødenheder, køber ikke luksusting. 

24. Alle børn skal fra de kan sanse, vænnes til sandheden, så de ikke ødelægges af tomheden; de 

skal opdrages til at være himmelboere. 



25. Børnene skal fra barnsben af også vænnes til deres opgaver: Drengene til al slags fangst og 

pigerne til kvindesysler. 
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