
Anden Post .  
Om Giftennaal. 

§. i. 
3?aar Handelens Betiente, efter indqiven Ansogning, skulle blive tilladt at 
indtråde i Egteffab med Europcriffe Fruentimmer, have de forud at indsatte faa 
meget i Enke-Kassen, at Enken efter Mandens Ded aarlig kan nyde 6v Rdlr. 
Pension; Dog vil man ifaa Fald see Indffudet paa sadvanlig Maade lettet. 

§. 2. 
Egteffab med virkelige Gronlcrnderinder tillades ikke; men naar Giftermaal 

med Fruentimmer af blandet Egteffab, efter derom given Ansogning til ^nspec-
tenren, indvilges, haver Betienten inden ^?ryl!i-ppet, at indbyde sciadan (^um 
i Enke- Kassen for sin Kiereste, at hun efter hans ^od, i det mindste kan nyde 
40 Rdlr. aarlig Pension. Og binder dette Giftermaal ham ikke til Landet. 

§- Z-
Betientere, gifte eller ugifte, som udftetteS af Handelens Tieneste, tilstcedeS 

ikke derefter at boe i Landet; men gaae hiem med ferste Skib. 
§ 4 -

Hvad Bodker, Tommermand og andre Kolonister angaaer, da tillades dem 
ikke at indtråde i Egteffab med Europcriffe Fruentimmer eller virkelige Gronlcm-
derinder; men naar Inspecteuren, efter indqiven Ansogning om Gchermaal med 
Fruentimmer af blandet Egteffab, finder at Supplicanten besidder de udfordrende 
gode Egenffaber, samt Evne til at underholde en Familie, kan Egteffabet vel be-
vilges, dog paa Vilkaar, at der indsattes i Enke - Kassen saadan Sum, at Bod, 
kerenS eller Tommermandens Enke kan efter Mandens Dod nyde 25 Rdlr. Pen-
sion , og Arbeidskarlens 20 Rdlr. Skulle de ikke strax kunne udbetale den fulde 
Sum med Recognition, da maae de vel for det resterende efter FundatzenS For-
ffrivt give Obligation til Enke-Kassen; men derhos for Kapital og Renter sttue 
saa antagelig Camion, at Directionen kan paategne deres Obligation til Udbeta-
ling efter en bestemt Tid. 



Til hvilken Ende en Fierde Deel af deres Gage, eller mere, ligesom det 
Udfordres, aarlig bliver tilbageholdet indtil Obligationen ganffe er udbetalt. 
Hvilken fulde Betaling maae vare erlagt inden fire Aar fra den Tid af, da Obli-
gationen blev udstedt. Hvad de behovcnde Frieheds Passer og Forlovere an-
gaaer, da maae de felv serge for at forffasse sig samme. 

§- 5-
Mandspersoner af blandet Egteffab maae gifte sig saavel med virkelige Gron-

la-nderinder, som med Blandinger, og forblive i det forste Tilfcv-lde bestandig i 
Landet. Men staae de i Handelens Tieneste, som Kiobmand, Assistentere, el-
ler anden Qvalire, hvor de nyde 50 Rdlr. fast Gage, bor de forst melde det in-
tenderende Giftermaal for Inspeekenren, og giore saadant Indffud i Enke--Kas-
sen, som i forestaaende Paragraf for Bodker og Tommermand er fastsat. 

§. 6. 
Alle som staae i Handelens Tieneste og allerede ere gifte, men endnu ikke ha-

ve indsat, etter strax ville indsette en billig, og efter Indspectenrens Skionsomhed 
passelig Sum i Enke-Kassen for deres Hustruer, ber aarlig beholde noget tilgode 
af deres nydende Gage, paa det, naar de ved Dodeuafgaae, deres efterladte En-
ke og Bern da ei af Mangel paa uodtorftig Underholdning ssulle blive Handelen 
til Byrde. 

Og at man nu heri kan have en Negel at qaae efter, bor der sor saadan Kiob-
mand aarlig tilbageholdes 14 Ndlr., for en Assistent io Rdlr., for en Temmer-
mand eller Bodker 8 Rdlr., og for en Kok, Baadsmand, eller simpel Kolonist 
6 Rigsdaler. 

Af den Sum, som det saaledeS tilbageholdte er oploben til inden Mandens 
Dod, betales Renterne til den efterladte Enkes og Boms Underholdning; men 
Kapitalen falder efter hendes Dod til Deling imellem deres Born eller om ingen er, 
og der ikke heller i levende Live paa lovlig Maade er disponeret derover, da imellem 
deres andre Arvinger. 

Skutte ellers bemeldte tilbageholdte Kapital vcrre saa liden, at Renttrne, i 
ovenmeldte Hensigt, ikke vare nogenledes tilstrakkelige, maae der tages af selve 
Kapitalen, saalcrnge den kan rekke. 



§> 7-
Paa det Vorn af blandet Egteffab ikke ffal blive sig selv og Landet til Byr-

de, bor de i Almindelighed til Grenlandff Håndtering oplæres og med Naiional-
Proviant underholdes. 

Hvad ellers Drengebernene i Særdeleshed angaaer, da maae de enten an-
feres til at blive gode Grönländers og derfor betimelig vnnnes til Kajakken; eller 
oplcrres i Landet til Bedker og Tommermands Professioner, eller tagcsnl Arbejde 
ved Handelen, eller anferes til Hval - og anden Fiffefangst. Men for alting maae 
man fee derhen, at de ikke unyttig drive Tiden bort, eller forvænnes i Europc-erneS 
Kiokkener og private Tiencste, da faadant allene feder Dovenffab, og gier denr 
uffikkede til, siden ar erhverve sit Bred, enten paa europæisk eller grenlands? 
Maade. 

Naar Fodrene faaledes tilborlig anfere og opdrage deres Bern, vil Hande-
len undersistle deres Bestrnbelfer, og paa beste Maade forhielpe Bernene, 

Tredie Post .  
Om Kolonisters Pligter og Forhold, samt hvad der, i ad-

stillige Tilfalde, for alle Europoeere er at iagttage. 
§. I. 

lAaavel Temmermand og Bodker, fom det evrige Mandssab, ere forbundne kit 
at efterkomme hvad Kiebmand og Assistent befaler dem til Handelens, Hval- og 
Fiskefangstens Beste, enten del udfordres ved Dag eller Nat; og maae ikke vcrgre 
nog^'t af det derhen herende, eller ved en Kolonie forefaldende Arveider, det vcvre 
sig Hufes Bygning eller Reparation , MaterialierS, Farteiers og FoustagerS 
Istandftttelft og Bevaring i Huns, Lyngruffnmg, Torve-Graving, Driv-Trc?eS 
Indftmirng, Steenkuls Bra-kning og Trancporl, Fifferie, Hvalfangst, nedvej 
vige Reifer oz HandelStogter, eller hvad andet, der maalte sindes fornedent. 

§ 2. 
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