- Jeg elsker mit arbejde
Frederik Kanuthsen har arbejdet i KNI i mange år og arbejder i dag i Pilersuisoq isenkram i Paamiut.

Frederik Kanuthsen.

Frederik er født i 1956 i Alluitsup Paa og flyttede til Paamiut i 1970, hvor han blev butikselev i daværende KGH i 1973 og arbejder den dag i dag i KNI.
- Organisationen under KGH var meget anderledes. Der var flere små butikker fordelt på for
eksempel en fiskebutik og bådhandel. Der var mange flere medarbejdere dengang, da Paamiut var
stedet man indhandlede mange fisk, og indbyggertallet var markant højere. Jeg husker, hvor travlt vi
havde det især ved lønudbetaling, fortæller Frederik og nævner også, at det dalende indbyggertal
også har sættet præg på butikkens drift.
- Da vi flyttede til Paamiut, var der omkring 2000 mennesker. Nu er der godt og vel 1500, siger han.
Fødevare og isenkram afdelingerne ligger forskellige steder i Pilersuisoq Paamiut, og Frederik arbejder i isenkram med ekspedienterne, en kontorassistent og lederen. Frederik selv beskæftiger sig til
dagligt med prismærkninger, sætte varer på plads og holde butikken ryddelig.
Tiden med KGH
Frederik har en samlever og har ikke børn. I sin fritid elsker han at være i naturen. Vandreture,
rensdyrjagt og sælfangst er en af hans store passioner.
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- Det er vigtigt for mig at have en depot med forskellige slags kød, for her i Paamiut kan man jo kun
købe kød på frost, siger han.
Butikserhvervet kan til tider også være udfordrende, påpeger Frederik.
- Folk kan reagere forskelligt når vi løber tør for bestemte varer, men heldigvis kommer fragtskibet
meget oftere end før i tiden. Om vinteren kommer skibet hver 14. dag, og om sommeren hedder det
hver uge, siger Frederik og nævner, at han elsker sit job.
- Der er så mange gode ting at sige. Jeg har mødt rigtig mange medarbejdere og været på mange kurser gennem 80’erne og 90’erne. Når jeg kigger tilbage, har jeg mange dejlige minder at tænke på.
Lederne eller cheferne var jo primært danskere dengang, og jeg husker i KGH tiden, at de sendte en
anden medarbejder til at besøge os, de befandt sig mest i kontorerne. Nu arbejder vi meget mere på
nært hold med dem, slutter Frederik.

Frederik på arbejde.
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