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INUUNERPUT ILORLEQ
All. Peter Grønvold Samuelsen, pisortaaneq
Illoqarfinni nunaqarfinnilu Pilersuisup pi
siniarfeqarfigisaani inuuneq tunngavissa
raarput niuernikkut kiffartuussinikkullu
suliffeqarfittut nutaaliaasutut ingerlaru
sunnitsinni. Inuiaqatigiinni avatangiisit
inuussutissarsiornikkullu pissutsit aalaja
ngiisuulluinnassapput ingerlatseqatigiif
fimmi ilaatigut nutaaliorusuttuullunilu
nunani tamalaani niueqataanermik tun
ngaveqartumi ilaatigullu nunami atuuffigisami pisisartut kulturiannik inuusaasiannillu ataqqinnittuusumi ingerlatsinitsinni.
KNI-mi takorluugaqarpugut suliassaqarlutalu inuiaqatigiit atuuffigisatta sulias
siissutaannut naapertuuttunik. Nioqqu
tissat pinngitsoornata nioqqutigisassatta aammalu sutigut kiffartuussinissatta
Namminersorlutik Oqartussat KNI-llu
kiffartuussinissaq pillugu isumaqatigiissutaanni aalajangersarneqartut saniatigut amerlanerujussuarnik tunniussaqartarpugut.
Niuerniallaqqinneq niuertuulluarnerlu
kiisalu naleqquttutigut inuiaqatigiinnut
akisussaaqataarusunneq KNI-toqqamik
ullumi nalunngisatsinnik ineriartortitseq
qissapput, ingerlatseqatigiiffiup ani
ngaasarissaartunngornissaa piinnarna
gu, aammali tassaalersillugu suliffeqarfik
anguniakkaminik pimoorussisartoq pi
ngaartumillu pisisartut inuussutissarsior-

Peter Grønvold Samuelsen, pisortaaneq / Peter Grønvold Samuelsen, CEO

nikkut atugarisaannut pisariaqartitaannullu eqqumaniarluartartoq.
Piniarneq aalisarnerlu suli isorliunerusuni
nunaqarfiillu amerlanersaanni inuussutissarsiornikkut napassutaapput.
Inuuneq ilorleq taakkunani atuuttoq isiginngitsuusaarsinnaanngilarput. Naa
merluinnaq. Piniarnermi aalisarnermilu
atortunik allanillu kinaassutsitsinnik kulturitsinnillu attassiniarnitsinni pisariaqartunik, soorlu sapangaaqqanik, amernik

annoraaminernillu assuutinik piniutinillu
atisassiornermi pisariaqartinneqartunik
nioqquteqartuartariaqarpugut.
Tassa tamakku eqqarsaatigalugit ukiuni
makkunani KNI-p piniarnermut aalisarnermullu atortunik nioqquteqarnini nukittorsarpaa – soorlu ningittakkanik ineriikkanik, umiatsiaaqqanik piareersariikkanik, qamusiornermi atortussanik, piniartut aalisartullu karsiinik primusimik petromaximillu imalinnik allarpassuarnillu
nioqquteqarnini ineriartortikkusullugu.

VORT INDRE LIV
Af Peter Grønvold Samuelsen, CEO
Det liv, som udfolder sig i de bygder og
byer, hvor vi har Pilersuisoq-butikker, giver de rammer, som vi skal agere i, som
den moderne handels- og servicevirksomhed, vi ønsker at være. Dels som et
innovativt og global funderet selskab, og
dels som en virksomhed, der respekterer
den kultur og den livsform, som kunderne har, hvor omgivelserne og erhvervsbetingelserne har afgørende ord at skulle have sagt.
I KNI har vi en mission, og en vision, som
er i overensstemmelse med de opgaver,
som samfundet har givet os. Vi leverer
meget mere end det basissortiment og
den opgaveløsning, som er fastsat i den

servicekontrakt, der er indgået mellem
Selvstyret og KNI.
Forretningsmæssig tæft og købmandskab, samt en portion dedikeret samfundsansvar, skal videreudvikle det gamle KNI, som vi kender i dag, til ikke blot
en økonomisk velpolstret virksomhed,
men også til et foretagende, som er villig til at satse på det, vi tror på, og på de
behov, som især kunderne har for at leve et liv, som erhvervsbetingelserne giver dem.
Fangst og fiskeri er i al overvejende grad
fortsat det bærende erhverv i yderdistrikterne og i de fleste bygder.

Det indre liv, som eksisterer i disse, må vi
ikke se bort fra. Tværtimod. Vi skal således fortsat være leveringsdygtig i jagt og
fiskeriudstyr samt ting og sager, som er
nødvendige for at holde vores identitet
og kultur i hævd, f.eks. perler, skind og
stof, som bruges til at lave nationaldragter og fangsttøj.
Det er i det lys, KNI i disse år er begyndt
at blive stærkere på jagt og fiskeriudstyr, f.eks. i form af færdige fangeliner,
klargjorte joller, dele til slædebygning,
fangstkasser med primus og petromax
samt mange andre ting.
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ILINNIARNEQ NUTAAQ AALLARTIPPOQ
Niuertut ilinniartitaanerisigut piginnaasat qaffassarneqassapput

Suliffeqarfissuarmi namminermi ingerlanneqartup ilinniakkap ”Niuertunngorniarneq”-up piviu
sunngornera KNI-mi pisortaanermut Peter Grønvold Samuelsenimut killiffiuvoq pingaarutilik.
Virkeliggørelsen af en intern købmandsuddannelse, Niuertunngorniarneq, er en vigtig milepæl
for adm. dir. Peter Grønvold Samuelsen.

Inimi pikkorissartarfimmi ”Taqqissuut”miippugut, Sisimiuni Kiffartuussivimmi,
sapaat 21. aggusti 2016. Niuertutut ilinniartitaaneq nutaaq suliffeqarfissuup iluani
ingerlanneqartoq aallarteqqammerpoq,
aajukulu qilanaarlutik issiapput peqataa
sussat aqqaneq-marluk. Atuagarsornissa
minnut piareeqqapput, ilisimalikkatillu
pisiniarfinni suliffigisaminni timitalerniartussaassavaat, aningaasarsiornerup silarsuaani imaannaanngissigaluttuinnartumi.
Niuertunngorniarneq ilinniagaq nutaaq
qaammatini qulingiluani ingerlanneqartartussaavoq, ilinniartut pingasoriarlutik
Sisimiunut atuagarsoriartortassallutik,
akornatigullu angerlarsimaffimminni ilinniagassinneqartassallutik. Ukiut tamaasa
ilinniartunik nutaanik 12-inik aallartitsiso
qartarniarpoq. Ukioq manna aallartittut
arnat sisamaapput angutit arfineq-pingasuullutik, nunap immikkoortuini tamani
Pilersuisumi sulisut, nunaqarfinni illoqarfinniluunniit Pilersuisumi pisiniarfinnik
ingerlatsinermik ukiuni arlalinni misilittagaqareersut.
Piginnaasat qaffassarlugit
Suliffeqarfissuarmi namminermi ingerlanneqartup ilinniakkap ”Niuertunngorniarneq”-up piviusunngornera tamanna
KNI-mi pisortaanermut Peter Grønvold
Samuelsenimut killiffiuvoq pingaarutilik,
tassami 2014-imi pisortaaninngoramili
KNI A/S-ip niuernikkut ingerlatsiviini sulisuusut piginnaasaasa aaqqissuussaasumik ineriartortinneqarnissaat ilungersuu
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tigisimagamiuk.
- 2014-imit katerittarnerni sisamani KNIllu immikkoortortaqarfiinut minnerpaa
mik 50-eriarlunga tikeraartarninni sulisut
ataatsimeeqatigisarnerini oqaatigisarpa
ra piginnaasatigut qaffassarnissaq kik
kunnut tamanut piumasaqaataasoq. Ua
ngalu akisussaaffiga pingaarneq tassaa
voq KNI A/S-imi periusissiap piviusun
ngortinneqarnissaa. Ulluni aggersuni
annertuumik unammilligassaqarpugut,
nalunngilarpullu suliassat tamakku ta
matsinnut qanoq piumasaqarfiusut ullut
tamaasa ukioq kaajallallugu. Nunatsinni
nunani allanisulli inuit illoqarfinnut katersuukkaluttuinnarnerat niuernikkut ingerlatsivitsinnut, soorlu Pilersuisumut ino
qarfinni 66-init ikinnerunngitsuni pisiniarfiuteqartumut, sunniuteqartussaavoq.
- Piginnaasatigut naleqqussarnissarput
tamatuma pisariaqalersippaa. Taamaattumik sutigut tamatigut pikkorissartaria
qarpugut pisisartoq qitiutillugu. Siunis
saq piareersarfigisariaqarparput, taa
maattumillu Niuertunngorniarneq ilin
niakkatut aallartipparput.

Silarsuaq imaannaanngitsoq
Pilersuisup pisiniarfiutaani niuertutut
imaluunniit pisortatut suliassat tassaaginnanngillat ullaakkut pisiniarfiup ammarnissaa, nioqqutissanik ilisivinnut ilioraa
nissaq, pisiniartitsinissaq ualilluinnarneranilu pisiniarfik matuppat angerlarnissaq.
Niuertoq pisiniarfimmilu pisortaq Pilersuisup nammineq suliassarititaasa sania
tigut allanik isumagisassarpassuaqarpoq,
apeqqutaalluni suliffeqarfissuup suleqatigisai sutigut sullinneqassanersut. Taa
maattumik KNI A/S-ip ingerlataanut pi
ngaarnernut ilisarnaataasut tassaagin
nanngillat pisiniarfik orsussaarniarfillu,
tassami suliffeqarfiit allat qulit sinnerlugit
allarpassuartiguttaaq innuttaasunut kiffartuussisuuvoq.
Pilersuisoq kiffartuussinissamik isumaqatigiissuteqarnikkut ukunani suliassanik
isumaginnittuuvoq: Umiarsualivinni oqar
tussaaneq nunaqarfinni 52-ini, banke
qarneq aningaasalersuinerlu illoqarfinni nunaqarfinnilu 63-ini, Mittarfeqarfiit nunaqarfinni 38-ni, Air Greenland
nunaqarfinni 41-ni, Arctic Umiaq Line
nunaqarfinni arfineq-pingasuni, Royal
Arctic Line nunaqarfinni arfinilinni, Royal
Arctic Bygdeservice nunaqarfinni 51-ini,
Post Greenland nunaqarfinni illoqarfinnilu 55-ini, Blue Water illoqarfinni arfini
linni kiisalu Polaroil nunaqarfinni 52-ini.
Peter Grønvold Samuelsen, pisortaaneq:
- Niuertunut ilinniarfeqarlunilu niuernermik ilinniarfeqaraluartoq taakkua arlaan
naalluunniit nunaqarfinni pisiniarfinni pi
sortatut niuertutulluunniit suliassanut
assigiinngiiaartunut piginnaanngorsaa
nissamut naleqqussakkamik ilinniagaqarfiunngilaq. Taamattumikuna ilinniarnermik suli piginnaaneqarnerulersitsisumik
nammineerluta aallartitsinissarput pi
ngaaruteqartorujussuusoq, ullumikkut
aningaasarsiornikkut pissutsini atukkatsinni imaannaanngissigaluttuinnartuni
isumagisassat pikkoriffiginerulerniassagatsigit.

Taqqissuut tassaavoq KNI-imi sulisunik piginnaanngorsaanermut taaguu
taasoq, tassanilu pineqarput pikkorissaanerit ilinniartitsinerillu tamarmik.
Taqqissuut tassaavoq orpigamineq qullermut qaqilerutaasartoq taamalu
qaamanermik innermillu qullermiittumik ikummarissaataasartoq. Taqqissuut taamaasilluni tassaalerpoq qaammarsaaneq qaammarsaanikkullu piginnaasat annertusissapput.

EN NY UDDANNELSE HAR SET DAGENS LYS
Købmandsuddannelsen skal sikre kompetenceløft
for store udfordringer, og vi ved hvad
disse kræver af os hver dag året rundt.
Ligesom alle andre lande står vi over for
en urbanisering, der påvirker vores forretningsområder, som eksempelvis Piler
suisoq, der har butikker i 66 beboede
steder.
- Det kræver tilpasning af vores kompetencer. Det betyder, at vi skal løfte kompetencerne over hele linjen med kunden
i centrum. Vi skal forberede os på fremtiden, og derfor har vi igangsat Købmandsuddannelsen.

Niuertut, pisiniarfiit pisortaat, tuniniaanermullu pisortaq. Niuertunngorniarnermik atuaqati
giit siulliit, saamerlermiit: / Købmænd, butikschefer og en enkelt salgschef på skolebænken.
Det første hold under Købmandsuddannelsen, fra venstre: Ole Løvstrøm (SIS), Jørgen Mørch
(PAA), Thomas Kristoffersen (NAR), Susanne Kristiansen (TSS), Kristian Liilu Lyberth (KAT), Marie T Larsen (KAN), Erik Emmanuelsen (UPV), Mette Kristensen (INN), Aviaja Ikila Abelsen (TAS),
Hans-Erik Enoksen (NAN), Ulloriaq Kristiansen (KAM), Ove Jerimiassen (AAS).

Vi er i undervisningslokalet ”Taqqissuut”,
i Servicecenteret i Sisimiut, denne søndag den 21. august 2016. Den nye og
interne købmandsuddannelse er netop skudt i gang, og her sidder tolv forventningsfulde deltagere. Klar til at tage
imod teoretisk input og implementere
den indvundne viden i deres butik midt
i en verden, hvor det økonomiske landskab, som forretningen agerer i, bliver
mere og mere komplekst.
Den nye interne købmandsuddannelse i
KNI bliver gennemført over ni måneder,
med tre internatophold i Sisimiut, og
med hjemmeopgaver i de to mellemliggende perioder. Hvert år starter 12 nye
elever på et nyt hold. Dette års elever på
købmandsuddannelsen er fire kvinder og
otte mænd, der repræsenterer alle regioner af Pilersuisoq, og de har flere års

erfaring med drift af en velfungerende
butik enten i en bygd eller by.
Kompetencer skal løftes
Virkeliggørelsen af en intern købmandsuddannelse, Niuertunngorniarneq, er en
vigtig milepæl for adm. dir. Peter Grønvold Samuelsen, som siden sin tiltrædelse i 2014 har arbejdet hårdt for at etablere en struktureret kompetenceudvikling for medarbejderne i KNI A/S’ forretningsenheder.
- Ved de fire stormøder, der er afholdt siden 2014, og ved ikke færre end 50 besøg på kysten i KNI’s afdelinger, har jeg
ved møder med medarbejderne givet
udtryk for, at det er et krav til alle, at de
sørger for, at de øger deres kompetencer. Mit hovedansvar er at sikre og realisere strategien for KNI A/S. Vi står over

Taqqissuut er betegnelsen for KNI´s kompetenceudviklingsprogram og
dermed alle KNI´s kursus- og uddannelsesaktiviteter. Taqqissuut er den
lampepind af træ eller en gren af polarpil, som blev brugt som ilddrager i en spæklampe, og som blev benyttet for at styre lys og varme fra
spæklampen. Taqqissuut er således synonym for oplysning; og igennem
oplysning kan der gives øgede kompetencer.

Komplekst verden
At være købmand eller butikschef i en
Pilersuisoq-butik er ikke blot at åbne butikken om morgenen, sætte varerne på
hylden, side ved kassen, lukke butikken
sen eftermiddag og gå hjem. Købmanden og butikschefen har mange andre
kasketter, som tages i brug alt afhængig af hvilken opgave, der skal løses for
samarbejdspartnerne. Det er derfor ikke alene butik og tankanlæg, der kendetegner KNI A/S’ vigtigste aktiviteter, den
servicerer også befolkningen med mange andre opgaver på vegne af 10 andre
virksomheder.
Via en serviceaftale løser Pilersuisoq opgaver for havnemyndighederne i 52 bygder, for bank og pengeforsyning i 63 byer og bygder, for Mittarfeqarfiit i 38 bygder, for Air Greenland i 41 bygder, for
Arctic Umiaq Line i otte bygder, for Royal
Arctic Line i seks bygder, for Royal Arc
tic Bygdeservice i 51 bygder, for Post
Greenland i 55 bygder og byer, for Blue
Water i seks byer, og for Polaroil i 52
bygder.
Peter Grønvold Samuelsen, administrerende direktør:
- Selvom der findes købmandsskoler/
handelsskoler, så finder der ingen bestemt uddannelse, der kvalificerer en til
arbejdet som butikschef eller købmand
i en bygdebutik, med alle dertil hørende arbejdsområder. Det er derfor meget
vigtigt, at vi igangsætter en intern uddannelse, der er kompetencegivende, så
vi bliver bedre til at håndtere den mere
og mere komplekse økonomiske verden,
vi i dag befinder os midt i.
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TULLERSORTI AVIAJA
- Tasiilami SB-mut aqutsisoq
Aviaja Ikila Abelsen, 43, novemberimi
katillugit ukiut 25-it suliffeqarfimmi suli
simavoq. 1990-mi allaffimmiutut ilinnia
lerpoq. Taamani immikkoortortat aqqu
saagassat assigiinngiiaartarallarmata;
billetsileriffik, aningaaserivik, nunaqarfinnut tunngasut, umiarsualivik, allakkerivik,
quersuaq kiisalu allatsitut sulineq. Ilinniartuunermini eqqarsaataaniinngilaq ullut
ilaanni meterialuit nikilluni allaffimmi allamiilernissani, Tasiilami 2000-it missaan
nik inoqartumi pisiniarfimmi tullersortin
ngorluni. Maannali taanna 2012-mi tuller
sortitut sulilernerminiit atorfigivaa. Suli
qaffassarusuppoq, maannakkulli ukkataa
tassaavoq Niuertunngorniarneq, tassanilu ilikkakkani piviusunngortinniaqqaassavai.
Tasiilami pisiniarfik 2984 m2-teriuvoq,
taassumalu ilarujussuaniippoq nerisas
saarniarfik/atortussaarniarfik tullersortitut
sulinermini Aviaja Ikila Abelsenip aqutari
saa. Sulisut 23-25-it, nioqqutissat pisiniarfiullu aaqqissuunnera Aviajap akisussaaffigai. Pisiniarfiup pisortaa feriartillugu allanilluunniit isumagisassaqartillugu pisiniarfimmut pisortanngorallaraangami akisussaaffii annertusisarput tassunga ilaalertarmata nærbutik, iffiorfik, quersuaq, allaffik
atisaarniarfillu. Tamarmik katillugit 50-inik
sulisullit, taakkunannga ilinniartut 5-llutik.
Junimiit novemberi ilanngullugu umiarsuakkut nioqqutissanik pajuttuineq pisarpoq, ukiuuneranilu naatitat nillataartullu
ilaatigut Islandimiit timmisartukkut piniarneqartarput, Kulusuk aqqusaarlugu Tasiilamut tikiunneqartartut. Pisiniarfimmik
ingerlatsinerup naliginnaasup saniatigut
Grønlandsbanken sinnerlugu innuttaasut
kiffartuunneqarput.

Imminut tunngasunik paasisaqarneq
Aviaja Ikila Abelsen niuertunngorniat
12-usut ilagaat. Niuertunngorniarneq
ukiormanna aggustimi aallartinneqarpoq
qaammatit qulingiluat ingerlaneranni
pingasoriarluni Sisimiuniinnermik akunneratigullu suliassartalimmik imaqartoq.
Atuariartorneq siulleq ingerlanneqareersoq nammineq pisortatut ulluinnarni sulinerminut atatillugu Aviajap paasisaqarfigivaa. Namminerminut tunngatillugu
suliassat suunerat isertunngilaa, takuneqarsinnaavorlu eqqumaffigeqqissaaraa
ammaffigalugillu suliassat takku sulissutigiuarnissaat, aamma piffissaqanngilluinnaqqissaaraluraanniluunniit.
- Siulleq tassaavoq siunissaq eqqarsaatigalugu qulakkeerniassagakku sulisut
ataasiakkaat pikkoriffimminnik suliaqarnissaat pikkoriffiisaasalu ataavartumik
ineriartortinnissaat. Sulinermi silaannaq
taamaasilluni suli pitsaanerulissaaq. Tullia
tassaavoq suliakkersuisarnissara sulissutigissagakku. Suliassat qanorluunniit mikitigigaluaraangata nammineq suliariniartarpakka, tassalu nammineq qanoq iliuu
seqarfigisassara. Sulisunnut tatiginnittuu
sariaqarpunga suliassanik naammassisin
naalluagaannik suliakkertarnerisigut. Tamatta illugiilluta pitsanngorsassagutta
pikkorinnerulerlutalu immitsinnut atorfissaqartippugut.
Akisussaaffeqarneq
Aviajap nammineerluni nalungilluinnarpaa pisortarisamit tatigineqarneq qanoq
isumaqartiginersoq. Allaffimmi pisortaa
simasup maannalu toqoreersimalersup
Henrik Biancop Aviaja allaffimmi ilinniartuutigisimavaa.

Aviaja Ikila Abelsen, talerperleq, Niuertunngorniarnermi ilinniaqatini marluk Ole Løvstrøm
aamma Jørgen Mørch kiisalu ilinniartitsisortik Niels Sparre.
Aviaja Ikila Abelsen, th., sammen med to af de andre medstuderende Ole Løvstrøm og Jørgen
Mørch samt læreren på købmandsuddannelsen, Niels Sparre.
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Aviaja Ikila Abelsen, 43, 1990-mi ilinniartunngortoq 2012-miit Pilersuisup pisiniarfiani
tullersortitut sulivoq.
Aviaja Ikila Abelsen, 43, blev elev i Tasiilaq i
1990 og har siden 2012 været souschef for
Pilersuisoq-butikken.

- Henrik Biancop tatiginninnermik tuni
sarsimavaanga akisussaaffilersorlunga
taamaasillunga ilikkarsimallugu akisussaaffeqarneq qanoq isumaqarnersoq.
Henriup sakkussannik tunisarsimavaanga
kingorna qaffakkiartorninni iluaqutigisimasannik. Taamaammat Henrik Bianco
uannut pingaarutilerujussuuvoq.
Pisortatut akisussaaffeqarneq ilinnut
qanoq isumaqarpa?
- Uannut pingaaruteqarpoq sulisut kikkuugaluartulluunniit assigiimmik pineqarlutik misigisimatinnissaat. Kisianni
aamma tamarmik iluarisaannik tamatigut
aalajangiisinnaanngilanga. Ilaasa ilua
rinngisaannik aalajangiisariaqartillunga
pingaaruteqarpoq sooq taamaaliortaria
qarninnik nassuiaanissara. Suliagummi
pitsaasumik suliarinngikkutsigit uanga
akisussaatitaassaanga. SB pisiniarfik
angisoorujussuuvoq, taamaattumik pi
ngaaruteqarpoq inissaq nioqqutissallu
imminnut naapertuuttumik inissinnissaat,
maanimi ullut tamaasa nioqqutissanik
avataaniit tikisitsisinnaanngilagut.
- Pisortatut sulissagaanni ullaakkut arfineq-pingasuniit sisamat tungaannut suli
soqarsinnaanngilaq. Pingaaruteqarpor
li sulinermik pinngitsuuisinnaajunnaan
nginnissaq, ilaqutaqarpungami eqqar
saatigisassannik sunngiffimmilu sammi
sassaqarlunga nukinnik pitsaasunik pis
sarsiffigisartakkannik. Taamaattumik
Niuertunngorniarnermi siullermi naapin
nitsinni eqiiallaataavoq paaseqqillugu
suliassanik sulisuma isumagilluarsinnaa
saannik tunniussisarnissaq qanoq pi
ngaaruteqartigisoq.

SOUSCHEFEN AVIAJA
- Leder af SB-butikken i Tasiilaq
Til november er det blevet i alt 25 år i
virksomheden for Aviaja Ikila A
 belsen,
43. Hun begyndte som kontorelev i 1990.
Dengang skulle eleverne igennem forskellige afdelinger som billetkontor,
bank, bygdedrift, havnekontor, post,
pakhus og arbejdet som sekretær. Som
elev havde hun ikke i tankerne, at hun en
dag vil få kontor kun få meter væk i samme bygning og være souschef for butik
ken i Tasiilaq med godt 2.300 indbyggere. Ikke desto mindre har det været Aviaja Ikila Abelsens job siden 2012, og hun
lægger ikke skjul på, at hun har ambitioner. Men lige nu er førsteprioriteten købmandsuddannelsen og den tilførte viden, der skal føres ud i livet.
Over 1/3 af den 2.984 m2 store butik i Tasiilaq består af SB med fødevarer samt
isenkram. Som souschef er Aviaja Ikila
Abelsen ansvarlig for SB-afdelingen med
23-25 ansatte, for bestilling af varer og
for butikkens indretning. Når butikschefen er på ferie eller udfører anden op
gaver, træder Aviaja til som fungerende butikschef, og så inkluderer ansvaret
nærbutik, bageri, lager, kontor samt manufaktur. Alt i alt 50 ansatte inklusive fem
elever. Varerne sejles til Tasiilaq fra juni til
november, hvor det sidste skib ankommer. I perioden fra november og frem til
det første skib ankommer, bestilles frugt
og grønt samt kølevarer fra Island og bliver fløjet hertil via Kulusuk. Ud over almindelig butiksdrift varetager Pilersuisoq
også opgaver for Grønlandsbanken, så
bankens kunder serviceres fra butikken.

2984 m2-terisut angitigisup pisiniarfiup ilarujussua nerisassaarniarfiullunilu atortussaarniarfiusoq
Aviaja Ikila Abelsenip tullersortitut akisusssaaffigivaa.
Over 1/3 af den 2.984 m2 store butik i Tasiilaq består af SB med fødevarer samt isenkram, som
Aviaja Ikila Abelsen som souschef er ansvarlig for.

Selvindsigt
Aviaja Ikila Abelsen er en af de tolv elever på købmandsuddannelsen. Uddannelsen, der påbegyndtes i august 2016,
gennemføres over ni måneder med tre
indbyggede internatophold i Sisimiut og
hjemmeopgaver i de to mellemliggende
perioder.
Det første modul har betydet meget for
Aviajas selvindsigt i den måde, hun agerer på som leder i det daglige arbejde.
Aviaja lægger ikke skjul på, hvilke udfordringer hun til stadighed skal arbejde
med, og det er tydeligt, at hun er meget
opmærksom på og helt åben omkring,
hvordan hun kan arbejde med dem, selv
i meget pressede situationer.
- Den ene udfordring er, at jeg på sigt
skal sikre mig, at den enkelte medarbejder er der, hvor vedkommende er bedst
i forhold til sine kompetencer, og løbende udvikle disse. Det vil være med til
at skabe et endnu bedre arbejdsklima.
Den anden udfordring er, at jeg skal blive bedre til at uddelegere. Jeg har en
tendens til at ville løse alle opgaver selv,

Aviaja Ikila Abelsen atisaarniarfimmieersullu Iluna Mathiassen (saamerleq) aamma Judithe Ignatiussen, nioqqutissanik puuaanerisa nalaanni.
Aviaja Ikila Abelsen sammen med Iluna Mathiassen og Judithe Ignatiussen fra Manufakturafdelingen, der er i gang med udpakning af varer.

selv de små, og det er det, jeg skal arbejde med. Jeg skal udvise tillid til mine
medarbejdere, så de overtager opgaver,
som de selv sagtens kan klare. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, for at vi
hver især skal blive bedre.
At have ansvar
Aviaja ved selv, hvad det vil sige, at lederen stoler på en. Afdøde Henrik Bianco
var kontorleder i Aviajas elevtid på kontoret.
- Henrik Bianco stolede på mig og gav
mig ansvar, så jeg lærte, hvad det vil sige
at have ansvar. Han var med til at sikre,
at jeg fik redskaber, som jeg senere hen i
min karriere drog fordel af. Han har derfor haft stor betydning for mig.
Hvad betyder det for dig at have en lederrolle?
- Det er vigtigt for mig, at alle medarbej
dere, uanset position, føler sig ens behandlet. Men jeg er også indimellem
nødt til at træffe en upopulær beslutning. Så er det vigtigt at fortælle medarbejderne, hvorfor det må være sådan.
For hvis ikke vi gør arbejdet ordentligt,
så bliver ansvaret placeret hos mig. For
SB-butikken er arealmæssigt meget stor,
og det kræver meget planlægning at sikre, at indretningen matcher med varerne
i et område, hvor der ikke kontinuerligt
kommer varer udefra.
- At være leder er ikke et 8-16 job. Men
det er vigtigt ikke at blive en arbejdsnar
koman, for jeg har en familie at tage
hensyn til, og interesser i fritiden som er
med til at skabe god energi. Derfor har
det under købmandsuddannelsen været
en aha-oplevelse for mig at forstå vigtigheden af uddelegering af opgaver, som
mine ansatte kan varetage.
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NIUERTUULLUARNEQ AVAMMULLU
ALAKKARTERUSUNNEQ
Nunaqarfiit pillugit siunnersortaasimasup soraarnerup Alberth Jakobsenip KGH-mi
KNI-milu ukiut pisimasoqaqisut aqqusaakkani kingumut qiviarpai
All. Svend Møller
Alberth Jakobsenimut tusarlugu nuannerpoq KNI pilersaaruteqalersimasoq
ilinniartitaanerup aallunneqarlualeqqinnissaanik inuusuttullu avammut alakkarterusussuseqarlutik siuarsarusuttut taper
sersorneqarnissaannik. Tassami ukiorpas
suarni KGH-mi kingornalu KNI-mi nuna
qarfinnut tunngatillugu konsulentiuner
mini niuernermik ingerlatsivissuup taas
suma niuertorusiisa ilinniartinneqarluartarnissaat pingaartitarivissimavaa. Aammalumi nammineq maligassaalluarpoq
aallaqqaaterpiaanilli sulinermini ilisima
saqalerusussutsimit avammullu alakkarterusussutsimit ingerlatitaasimagami.
Appani (Ritenbenk) nukappiaraagallara
mili niuertuusaartarsimavoq, pinnguaqatigisartakkani nukappiaqqat marluk piniartunngussamaartut amernik aalisakkanillu “pisiortorfigisarlugit”. 1953-imilu
14-inik ukioqarluni Qullissani pisiniarfimmi ulapaarfioqisumi ilinniartussarsiarineqarpoq, taamani Qullissat aamarsuarsiorfittut pissarissaarfiuleruttormata. Taama
Qullissani ukiuni sisamani pisiniarfimmi
ilinniartuuvoq, naammassigaluaramilu Alberth inuusuttunnguaq suli annerusumik
paasisaqarusuppoq. Danmarkiliarusuppoq oqaatsinik allanik ilikkarniassagami
niuernermullu tunngasutigut qaammaa
sani suli neruttorneruniassammata.
Aallarpoq
Kissaatigisaa 1961-imi piviusunngorpoq.
KGH (Kongelige Grønlandske Handel)
aqqutigalugu Københavnip kitaani Taa
strupimi suliitigaluni ilinniaqqiffissarsivoq
pisiniarfissuarmi H. Jessen-imi. Tassaniipporlu ukiuni marlussunni nutaanik ilikkagarpassuaqarluni nioqqutissanik pisiortortarnerup niuernermillu ingerlatsinerup
tungaatigut. Pisiniarfissuarmi tamalaarpassuit nioqqutigineqarput – inuussutissat, atortorissaarutit qisuillu, aammalu
karrit nersutaatinullu nerukkaatissat.
Danmarkimiinnermini tassani aamma
Hørsholmimi niuernermik ilinniarfimmi
kingornamut iluaqutissarsiffigilluakkaminik atuarpoq.
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Alberth Jakobsen Dragørimi Københavnip eqqaani illumini. Alberth Jakobsen mappersakkamik niuertorutsinik ilinniartitsinermi atorneqartarsimasumik qupperaasoq, taanna pisiniarfinnik
ingerlatsinermi niuertutullu sulinermi ilisimasassanik iluatinnartunik ulikkaarpoq.
Alberth Jakobsen i sit hjem i Dragør og med en håndbog for handelsforvaltere foran sig – noget af en skattekiste med lærdom, råd og vejledning om butiksøkonomi og købmandsarbejde.

Taava 1962-imi upernaakkut Alberth Jakobsen KGH-mit saaffigineqarpoq. Ammassalimmigooq eqqaanilu mæslingertorsuanngorsimammata arlalissuarnik
ikiortissaqarnissaq pisariaqalersimavoq.
Alberthilu pinasaanngilaq ingerlaannarlu peqataanissaminut akuersilluni, ilami
nukappiaraallunili eqqarsartarsimagami
Avanersuaq Tunulu tusaamaqisani tako
rusullugit misigerusullugillu.
Qaammatit pingasut Kulusummi sulipput. “Akeqanngitsumik ineqartitaallutalu
nerisaqartitaavugut ullormullu 70 kr.-isi
sarluta. Taamaattumik sulinikkut misigi
saqarluarsimalluta aningaasaateqarlualerlutalu Danmarkimut uterpugut,” Alberth Jakobsen oqalungusiarpoq.
Qaanaamut
Kingorna Alberth Hørsholmimi højskolemi Købmands Hvile-mi ilinniartilluni taku
saqalerpoq Københavni-mi KGH-mit allagarsiussamik, sunaaffa Qaanaami pisiniarfiup naalagaatut atorfik inuttassarsio

raat. Soorunami soqutigaa. Aajunami
nukappiaraallunili eqqarsaatigisarsimasami aappaanik piviusunngortitsinissamut
periarfissatsialak, tassa Avanersuarmuka
rusuttarami tassani inuit pinngortitarlu
tusaamasani takorusullugit. Atorfik qin
nutigaa pillugulu.
1963-imi upernaakkut Qaanaamut aallarnissani sapaatip-akunneranik sioqqullugu
Alberthip pissiartaani napparsimasunik
paarsisoq qallunaaq Ingrid assammiortaaqatigaa. Aappaaguanilu upernaakkut
Alberth Danmarkiliarpoq katikkiartorluni. Katereeramillu Qaanaamut nuupput.
Ukiut marluk misigisaqarfiulluartut Qaa
naami atorpaat, ernertillu angajulleq
(marlunnik erneqaramik) inuusussanngortoq 1966-imi Danmarkimut uterput.
Ukiut Qaanaamiiffigisat nunatta avan
naarsuani nioqqutissanik pilersuinerup
tungaatigut atugassarititaasunik paasisa
qarfiulluarput. Ukiakkut sikujaartarpoq,
aasaqqitsinnagulu sikuissanani. Immak-

2014-mi aggustiugaa Alberth Jakobsen Qeqertarsuup Tunuanut angalaqataagami Qeqertarsuarmi naapitaasa ilaat.
I august 2014 var Alberth Jakobsen med på en tur i Diskobugten, og her i Qeqertarsuaq mødte han flere bekendte.

kut angallaviusinnaanerani piffissami sivikitsumi marloriarluni pajuttunik umiarsuaqartarpoq. Taamaammat nioqqutissanik inniminniiniartilluni siumut isiginiarluaqqissaartariaqarpoq. Aappaagu umiarsuaqaqqinnissaata tungaanut pisussat
immikkut ittut suut eqqarsaatigisariaqarpat? Sanaartortoqassanerluni nioqqutissanut uninngasuutigineqartunut sunniu
teqartussanik? Ilaallu ilanngullugit.
Niuertut atuagaat
Ullumi Alberth Jakobsen soraarninngorsimalluni 77-ingajannillu ukioqarluni Dragørimi angerlarsimaffimmini issiavoq
mappersagarlu qupperarlugu. Mappersakkami allassimasut Alberthip KGH-mi
taassumalu pisiniarfeqarnikkut pilersuinikkullu kingoraartaani KNI-mi suliaanik
pingaartitaanillu takussutissiilluartorujussuupput.
Mappersagaq pikkorissarnermi najoq
qutassiaavoq nammineq katitigarisima
saa. Nunaqarfinni niuertunik (siornatigut
niuertorutsinik taagorneqartunik) ilin
niartitsinermi mappersagaq taanna atorneqartarsimaqaaq. Pisiniarfinnik inger
latsinermi ilinniagassat, sianigisassat na
joqqutassaalluartullu tamarmik tassani
sammineqarput – allatut oqaatigalugu
niuertuulluarneq ilaatigut qanoq paasisariaqarnersoq ulluinnarni ingerlatsinermi.
Alberth Jakobsenip KGH-mi sulinera taa
maallaat 1968-imit 1975-imut kipiffeqa
rallarsimavoq, tassa piffissami tassani

Ingridilu Uummannami meeqqat anger
larsimaffianni pisortaagamik. Ingrid ilungersunartumik napparsimalluni 2004-mi
toquvoq. Ullumi ukiut aqqaneq-aappas
saanni Alberthip inooqatigaa Tove Nygaard, speciallæreriusoq. Soraarninngo
reernermini Alberth Jakobsenip eqqaa
maneqaatigilluarpai ukiut nunaqarfinnut
tunngasutigut konsulentiuffigisani, taa
malu nunaqarfinni niuertunik ilinniartitsi
sarsimanini.

“Niuertut ilinniartitaaneranni annikippallaamik sammisaqartitsilluni ingerlataqalersoornissaq mianersorfigisariaqarpoq,”
Alberth Jakobsen taama eqqarsaatissiivoq. Alberthimmi nalaani niuertorutsit
tamatigoortuunertik ilisarnaatigigajuppaat, niuertutut silatusaarsinnaassuseqarlutik ullut ajunngippata ajorpataluunniit ataqatigiissitsillutik sulisinnaanertik.
Tamanna nunaqqatinut toqqissisimanarlunilu tatiginartuuvoq.

Ilinniarneq aqqutissaavoq
Ullut ukiullu atukkavut allanngoriartoraluartut – atortorissaarutillu tupinnaannartu
mik ineriartorsimagaluartut – ilinniarluar
nissap naleqqussarnissallu pisariaqarne
rat kiisalu sulisut, minnerunngitsumik nu
naqarfinni niuertut, inuttut tamatigoor
tuunissaannik pisariaqartitsineq allan
ngorsimanngitsut Alberth Jakobsen isumaqarpoq.

“Taamaattumik sulisunik ilinniartitsinissaq KNI-p aalluteqqinnialermagu assut
nuannaraara. Aammami uanga nalinni
KGH tamatuminnga pingaartitsisimavoq
taamani periarfissarititaasut tunngaviga
lugit. Tassa aqqutissaq eqqoqqinnaartoq
– kalaaleqatigiinnut nakussannartuusussaq,” taama Alberth Jakobsen naggasii
voq.

Alberthimut Nersornaat
2005-imi Alberth Jakobsen saqqarmiuligaavoq Namminersorlutik Oqartussat ner
sornaasiuttagaannik Nersornaat-mik siilviusumik.
- Nuannaarutigisimavara 2005-imi nersornaammik saqqarmiulerneqarama. Suliffitoqqattali 240-nik ukioqalerneranut ilaaqullunga Sisimiunut qaaqqusaagama tassungalu atatillugu sinerissami angallanneqarama, inuit nuannersumik suleqatigisimasat, ikinngutitoqqallu pisiniarfinnut tikitatsinnut aggersarneqarsimasut naapeqattaarakkit, uannut killisimaarnaqaaq. Taama misigitinneqarnera allanut takutissinnaangisara nuannaarlungali akisunerpaatut uummatinni pigaara. Qujanaq, ullunilu tamani qiimassaatigaara. Soorunalumi suliffitoqqama 250-inik ukioqalernis
saanut pissangalereerpunga!
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KØBMANDSKAB OG GLOBALT UDSYN
Pensioneret bygdekonsulent Alberth Jakobsen ser tilbage på sine begivenhedsrige
år i KGH og KNI

2014-mi aggustiugaa Alberth Jakobsen Qeqertarsuup Tunuanut naapitaasa ilagaat Kitsissuarsunni niuertoq
Nanna Larsen.
I august 2014 var Alberth Jakobsen
med på en tur i Diskobugten, og i Kitsissuarsuit mødte han købmand Nanna Larsen.

Af Svend Møller
Det falder i god jord hos Alberth Jakobsen, at KNI med en ny strategi igen vil
satse stærkt på uddannelse og på unge
med globalt udsyn. Som bygdekonsulent i KGH og senere i KNI har han nemlig gennem mange år levet og åndet for
udvikling af uddannelse af kompagniets
handelsforvaltere. Og han er selv et enestående eksempel på en medarbejder,
der helt fra starten af karrieren blev drevet af hunger efter mere viden og udsyn.
Allerede som dreng i bygden Appat (Ri-

tenbenk) legede han handelsmand med
indkøb af skind og fisk fra sine to faste
legekammerater, som ville være fangere, når de blev store. I 1953 blev han som
14-årig ansat som elev i KGH’s travle
dagligvare- og fødevarebutik i Qullissat,
der dengang havde en velstandsperiode
som kulmineby. Efter at have fået papir
på en gennemført fireårig butiksuddannelse i Qullissat havde den unge Alberth
Jakobsen stærk lyst til mere. Hans store
ønske var at komme til Danmark for både at lære mere af et andet sprog og for
at udvide sin horisont inden for handelsfaget.

Nersornaat til Alberth
I 2005 blev Alberth Jakobsen, dekoreret med Nersornaat i sølv, Grønlands Selvstyres fortjenstmedalje.
- Jeg var glad for at blive belønnet med dette hæderstegn. Men det var en rørende oplevelse uden lige, da jeg i forbindelse med min gamle arbejdsplads’ 240-års
jubilæum blev inviteret til Sisimiut og i den anledning blev vist rundt på kysten, så
jeg kunne gense gamle kolleger og venner i butikkerne. Oplevelsen har fæstnet
sig i mit hjerte som den mest dyrebare skat. Mange tak, det er en stor opmuntring for mig alle dage. Jeg glæder mig allerede til 250-års jubilæet!

Ud at rejse
Ønsket blev opfyldt i 1961. Gennem
KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) fik han læreplads i Taastrup vest for
København, hvor der var en stor forretning, H. Jessen. Her var han tilknyttet et
par år frem og lærte en masse mere om
indkøb og detailhandel. Forretningen
beskæftigede sig med alt fra fødevarer,
isenkram og trælast til korn og foderstoffer. Opholdet i Danmark bød også på en
lærerig og for eftertiden meget inspirerende undervisning på en købmandshøjskole i Hørsholm.
En dag i foråret 1962 blev Alberth Jakobsen kontaktet af KGH. Der var udbrudt
en mæslingeepidemi i Ammassalik-området, og KGH havde brug for et større
hold afløsere i en periode. Alberth sagde ja med det samme, for muligheden
kom som en gave til opfyldelse af en del
af en drøm, han havde haft lige siden
han var dreng: At komme til Grønlands
sagnomspundne yderområder, Thule og
Østkysten.
Det blev til tre travle måneder i Kulusuk.
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”Vi fik gratis kost og logi, og fik derud
over 70 kr. pr. dag i løn. Og således kom
vi tilbage til Danmark med gode ar
bejdsoplevelser i bagagen og masser
af penge på lommen,” fortæller Alberth
Jakobsen.
Til Qaanaaq
Mens Alberth i den efterfølgende tid gik
på højskolen Købmandshvile i Hørsholm,
kom der et stillingsopslag fra KGH i København. Der var en ledig stilling som
butiksleder i Qaanaaq. Selvfølgelig var
det noget for ham. Her var muligheden
for at realisere en anden drengedrøm,
nemlig at komme til landets nordligste
del og opleve det folkeliv og den natur,
han havde hørt så meget om. Han søgte
og fik stillingen.
En uge før afrejsen til Qaanaaq i foråret
1963 blev Alberth ringforlovet med danske Ingrid, som var sygeplejerske. Næste forår, i 1964, tog Alberth turen til
Danmark for at blive gift. Der blev holdt
bryllup, og parret rejste derefter til Qaa
naaq. De havde et par minderige år der,
indtil de vendte tilbage til Danmark i
1966 for at Ingrid kunne føde den ældste
af deres to sønner.

andre ord om, hvad godt købmandskab
blandt andet betyder omsat i praksis.
Alberth Jakobsens tilknytning til KGH
har kun været afbrudt af en periode,
hvor han og Ingrid var forstanderpar på
børnehjemmet i Uummannaq, nemlig
fra 1968 til 1975. Ingrid døde som følge
af svær sygdom i 2004. Han deler nu på
tolvte år tilværelsen med kæresten Tove
Nygaard, der er speciallærer. Alberth Jakobsens eftermæle efter pensioneringen
er præget af de år, hvor han sad i konsulentafdelingen og tog sig af bygdeområdet, herunder uddannelse af handelsforvaltere.
Uddannelse er vejen frem
Men selvom tiderne har ændret sig – og
de tekniske hjælpemidler har undergået
en fantastisk udvikling – har nødvendigheden af en god uddannelse og tilpasning samt behovet for brede menneskelige kvaliteter, ikke mindst blandt bygdekøbmændene, i princippet altid været
det samme, mener Alberth Jakobsen.

”Man skal passe på med, at en bygdekøbmandsuddannelse ikke kommer til at
fokusere på et alt for snævert område,”
advarer Alberth Jakobsen. Den klassiske handelsforvalter i hans tid var nemlig
et ressourcemenneske med bred fokus
på tingene, der ud fra en snusfornuftig
købmandsindstilling evner at drive virksomheden i enhed på godt og ondt. Det
øger stabiliteten og tilliden i forhold til
lokalsamfundet.
”Derfor er jeg meget glad for, at KNI
igen vil satse på uddannelse af sine
medarbejdere. Det gjorde KGH faktisk i
min tid ud fra de forudsætninger, der var
dengang. Det er den rigtige vej at gå –
det vil styrke det grønlandske samfund,”
slutter Alberth Jakobsen.

Årene i Qaanaaq gav erfaring med forholdene for detailhandelen på d
 isse
breddegrader. Havet frøs til meget tid
ligt på efteråret, og isen brød først op
næste sommer. I den korte åbentvands
periode kom der forsyningsskib to gange. Det betød, at man skulle være meget grundig og forudberegnende ved
bestilling af varer. Hvad ville der være af
særlige begivenheder i løbet af de mange måneder, der ville gå, før det næste
skib kom? Hvad var der af byggeplaner,
der ville betyde noget for butikkens varebeholdning? Og så videre.
Købmandshåndbogen
I dag sidder den knap 77-årige pensionist Alberth Jakobsen hjemme i sin stue i
Dragør og bladrer i en ringbindsmappe.
Mappens indhold opsummerer faktisk
hans virke indenfor KGH og dennes efterfølger på detailhandelsområdet, KNI,
på en ret præcis måde.
Det er en kursushåndbog, han selv har
sammensat. Håndbogen er blevet brugt
i mange situationer med undervisning af
bygdekøbmænd (før hed de udstedsbestyrere, og senere handelsforvaltere). I
mappen behandles mange begreber og
emner, tips og råd om gode principper
i driften af en butiksvirksomhed – med

Iffiorfeeqqat terminalillu angallattakkat
Ukiormanna ukiarnerani Narsami pikkorissartut ilaat Pilersuisumi sulisut iffiukkanik
uunnaasarfiit maskinat qanoq atorneqartarnerat ilinniartitsissutigineqarluni. KNI-p
niuernikkut pilersuinikkullu ingerlatsivimmut nutaaliaasumut ineriartornerani Alberthip suleqataaffigisimasaasa ilaat, taamani iffiorfeeqqat (bake off) nunaqarfinni
pisiniarfinnut ivertissorneqarmata ineriartortinneqarlutillu.

Mini-bagerier og skærmterminaler
En række medarbejdere fra Pilersuisoq under et kursus i håndtering af bakeoff-maskiner i Narsaq 2016. Alberth Jakobsen har været med i KNI’s udvikling til
den moderne handels- og forsyningsvirksomhed, den er i dag, som for eksempel
dengang, da der blev installeret og udviklet mini-bagerier (bakeoff) i tilknytning
til bygdekøbmands-butikkerne.

Paartoq 11

BIANCO MIKAELSEN
Qamutit Tasiilameersut, kaadduulid, maanna Avannaani
tuniniarneqalersut ineriartortitsisuat
Nunarsuarmi qeqertat annersaata ka
ngianiippugut. Illoqarfiit marluusut aap
paanni, Tasiilami, kitaani Napasoq avan
narpaseqatigipajaarlugu inissisimasumi.
Illoqarfiup ateqaataa tasiusaq ungalullu
gu qaqqarsuit portusuut, nuugissut maniitsullu ipput. Ukiuunerani apportuujuvoq ukiakkut ukiukkullu sermip tungaa
niit 50-niit 80 m/s-it tikillugit sakkortutigi
sinnaasumik Piterarsinnaalluni. Ukiuunne
rani pinngortitamiinniaraanni tamaanga
naleqqulluartumik angallateqarnissaq
taamaammat pisariaqartarpoq. Naleq
qulluartullu ilagivaat qamutit, kaadduulid (ajattartakkat), Tasiilameersut, maanna
Avannaani Pilersuisup pisiniarfiini aamma
tuniniagaalersut.
Qaqqat nuui apisimalerput, nunap qali
paata asinngarsimavoq, septemberi naa
jartorpoq. Tasiilami umiarsualiviup ilaa
niippugut, Polaroilip illutaata ungasinngi
saani suliffeqarfimmi BM Sanasoq & El
Tasiilaq-mi. Iserfigisanni angutit sisamat
ulappuseruttorsimapput qamutit ikit
tuunngitsut sanallugit. Suliartik ukkata
reqqissaaraat maluginngitsuugassaan
ngilaq. Maskinat assigiiaanik sanasut
uani atorneqanngillat, nioqqutissialli
ataasiakkaat tamarmik sanasunit ukunan
nga suliarineqarput, qamutit tamarmik
ataasiakkaarlugit naqqaniit naammassi
nissaasa tungaannut sananeqarlutik. Sa
nasut uku saneqquteriarlugit ilummut
ingerlagama allaffeeqqaminiittoq iserfi-

gaara Bianco Mikaelsen. Suliffeqarfimmik
massuminnga 1981-mi aallartitsisoq. Inuk
ineriartortitsinissamut pisisartullu piuma
saannut naleqqussaanissamut tunuarsimaartuunngitsoq.
Qamutit oqitsut
Tasiilap eqqaaneersut qamutit qanga
naannerusimagaluarput naliginnaasumik
qimmit 3-4 qimuttorineqartarlutik. Ullumikkut qamutit isikkuinut sunniuteqaqataasut ilagaat umiiarnerit nunamut pigamik qamusiarisimasaat takinerusut aminnerusullu.
Kaattuutit uku Kitaani qamutinit allaane
russutigaat sisoraataasa, pisiilaad, qaara
juttuunerat. Sisoraataasa issiavittaattalu
akornanniittoq qisuk ataasiinnaanngilaq,
napasuili arlaliupput akunnilersukkat. Sisoraataasa qaarajuttuunerat pissutigalu
gu napasuisa takissusaat assigiinngillat,
illugiillutilli portoqatigeeqqissaartaria
qarput, taamaanngippat qamutit eqaat
sumik sangusinnaassanngimmata. Taa
maattumik portoqatigeeqqissaartunik
illugiinnik napasunik sananeq nioqqutis
siortumit kukkunaveersaagassaavoq.
Qamutit sisoraataat Bianco Mikaelsenip
suli qaarajunnerulersippai. Pisiilaad-it
qaarajuttuunerisigut napasuisalu akunnilersornerisigut pinngortitami maniitsumi
appineqortuumilu qamutit eqaatsumik
ingerlasinnaapput. Napasuisa pisarner-

Bianco Mikaelsen pillugu
Bianco Mikaelsen, Isortumi inun
ngorpoq Tasiilamullu 1975-mi nuuppoq. Qamusiarisartagai Tasiilap eq
qaamiuinit tamanit piniarneqartarput. 1981-miit namminersortunngor
poq suliffeqarfiutigalugu BM Sana
soq & El Tasiilaq, aallaqqaammut
kisimilluni pigisaa maannali erninilu
ingerlaat. 2000-ikkut aallartisimaler
neranni qamusiortalerput, aallaq
qaammut 1½ meterisut takitigisunik maannali 4 meterit tungaannut
assinngiitsunik takissusillit ilanngullugit. 12-nik sanasoqarpoq taakkunannga ilinniartut 3-sut. Nulianilu Talitta arfinilinnik qitornaqarput tamarmik ilinniarsimallutik maanna inersimasunngorsimasut.
mit takinerunissaat Bianco Mikaelsenip
isumassarsiaraa, taamaasilluni qamutit
portunerulerlutik.
Tasiilap eqqaani qamutit atorneqartut
issiaviisa qisuttaat siumut sammisuupput sanimut pinnatik. Taamaalilluni akunnerisigut aput ajornannginnerusumik
nakkaasinnaavoq. Qamutit issiavittaasa
qisuttai naliginnaasuupput qisuit, sinneranullu atorneqarput qisuk mattusooq –
asketræ - qisummik naliginnaasumik pitsaanerusoq.
Avannaaniittut uuminnga qamutisigunik
suna pissarisarissavaat?

Bianco Mikaelsen qamusiortunilu sisamat, taakkulu qamusiaat Avannaani Pilersuisup pisiniarfiisa ilaanni maanna tuniniarneqalereerput.
Bianco Mikaelsen sammen med de fire af sine ansatte, der er i gang med at producere slæder,
til blandt andet Pilersuisoqs kunder i Nordgrønland.

12

Paartoq

- Qamutitaassapput oqanneralaarsuarnik, 30-40 kg-it missaannik oqimaassusilimmik. Taamalu qimmit atorfissaqartitaat
ikinnerulersinnaapput. Aamma bremse
ilanngullugu pisiarisinnaavaat, taannalu
savimineq maani nammineq sanasarpar
put. Avannaani aalisartut piniartullu qa
mutinik ukuninnga atuilerunik pitsaaqutai
maluginngitsoornavianngikkaat qularutiginngilara.

BIANCO MIKAELSEN
Manden bag den østgrønlandske slæde, der nu sælges
i butikker i Nordgrønland
Vi er på østsiden af verdens største ø. I
den ene af de to byer, Tasiilaq, der ligger på nogenlunde samme breddegrad
som Napasoq i vest. Tasiilaq betyder
”det der ligner en sø”. Byen er omkranset af høje, spidse og ujævne fjelde. Om
vinteren falder her store mængder sne,
og området er ofte og især om efteråret
og vinteren ramt af pludselige faldvinde
fra indlandsisen, piteraq, der har en styrke på mellem 50 og 80 m/s, langt over
grænsen for orkanstyrke. Skal man bevæge sig ud i naturen, er det derfor vigtigt med et transportmiddel, der er tilpasset naturens luner. Det er slæden fra
Tasiilaq, kaadduulid (det man skubber
frem) et godt eksempel på, og den slæde er nu kommet til salg i flere Pilersui
soq-butikker i Nordgrønland.
Der er kommet sne på troppen af fjeldene, farverne i naturen af falmet, og september lakker mod enden. Vi er i hav
neområdet i Tasiilaq, få meter fra Polar
oils bygning, der hvor BM Sanasoq &
El Tasiilaq holder til. Inde i lokalet er fire mænd i fuld gang med at producere
slæder. Der er koncentration, og der er
fokus på hvert enkelt produkt, for her er
ikke tale om en masseproduktion. Alle
slæder produceres enkeltvist. Fra start til
slut. Jeg gik forbi de travle og dybt koncentrerede tømrere og kom ind i et kontor længere inde i bygningen. Her sidder
Bianco Mikaelsen, der stiftede firmaet tilbage i 1981. Her møder vi en person, der

har fokus på at videreudvikle og tilpasse
et produkt til nutidens krav.
Lette slæder
Slæden fra Tasiilaq-området har traditio
nelt været kortere, og tidligere har der
normalt kun været 3-4 hunde til at trække. Inspirationen til den nuværende slæde kommer fra nogle overlevende fra et
skibsforlis, der havde bygget en længere
og mere aflang slæde.
Til forskel fra den vestgrønlandske slæde
har slæden fra Tasiilaq ski, pisiilaad, der
er buede. Træstykket, der forbinder skiene på begge sider med spanden, består
ikke af ét stykke træ, men af flere stykker.
Det buede ski betyder, at disse træstykker ikke er af samme længde langs slæden. Skal slæden styres fleksibelt, skal
disse træstykker have samme højde på
hver sin side. Det kræver præcision hos
producenten.
Bianco Mikaelsen gjorde skiene endnu
mere buede. De adskilte træstykker til
at binde skiene med spanden skaber en
fleksibilitet, der får slæden til at manøvre
bedre igennem store snemængder, end
hvis der blot er ét stykke træ mellem ski
og spanden. Bianco Mikaelsen gjorde
træstykkerne højere, så slæden ikke længere er i den lave højde, som tidligere
har kendetegnet den.

Bremsi qamutit ataannut ikkunneqarsima
soq saviminermik sanaaq ilanngullugu pisia
rineqarsinnaavoq.
Bremseanordningen, der kan bestilles sammen med slæden.

ligger brædderne på selve spanden på
langs og ikke på tværs. Det betyder, at
sneen har lettere ved at falde ned igennem og ikke samler sig på spanden.
Brædderne på selve spanden er lavet af
almindeligt træ, mens den øvrige del af
slæden består af asketræ, der er af stærkere kvalitet end almindeligt træ.
Hvad får nordgrønlænderne ud af at købe denne slæde?
- De får en slæde, der er meget lettere,
typisk mellem 30 og 40 kg. De vil derfor
have behov for færre hunde til at trække slæden. De kan også bestille en tilhørende bremseanordning af metal, som
vi selv producerer. Jeg er sikker på, at
fiskerne og fangerne i Nordgrønland vil
opleve flere fordele ved denne slæde.

Til forskel fra slæden i Nordgrønland

Om Bianco Mikaelsen

Qamutit kaadduulid, (ajattartakkat) Tasiilap eqqaaneersut qaarajuttumik sisoraatitallit. Napasui
sisoraataanut ikkunneqartartut portoqatigiinngillat, illugiillutilli angeqqatigeeqqissaartariaqar
lutik.
Slæden fra Tasiilaq, kaadduulid, med buede ski på begge sider og med træstykker til at binde
skiene til spanden. Træstykkerne langs slæden er ikke af samme højde, men skal være lige
lange/høje på hver sin side.

Bianco Mikaelsen er født i Isortoq
og flyttede til Tasiilaq i 1975. Hans
firma leverer nu slæder til hele området omkring Tasiilaq. Fra 1981 har
han drevet sit firma BM Sanasoq &
El Tasiilaq, i starten alene, men senere i samarbejde med sine sønner.
I starten af 2000-tallet påbegyndtes
produktion af 1½ meter lange slæder, og siden er slæder af forskellige
længder op til fire meter kommet i
produktion. Der er 12 tømrere, heraf tre elever, tilknyttet firmaet. Sammen med sin kone, Talitta, har Bianco seks børn, der alle for længst er
blevet voksne med en uddannelse
bag sig.
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QAMUTIT AQQULLUTTUMI
Ileqqut – qamutit qimmillu – Jamesip aalajangiusimasimavai
Decemberimi ukiut 75-it qaangiutissapput Tasiilamiit kimmut 35 km-terit ungasitsigisumi Qernertuarsunni inunngormat. Nunaat piginiagassat qeqqanniippoq, imaatigut qaannamik angalallutik
ukiukkullu qimussimik piniariartagaannik.
James Josvassen piniartukkunni pero
riartorpoq, ataataa nammineq qajaqarluni, qamuteqarluni qimmeqarlunilu piniariaraangami atortakkaminik, ataatanilu
assigalugu kingorna piniarnermi atortunik taakkuninnga James aamma atuisun
ngorpoq. Ukiukilluni suli aalajangerpoq
kusanartunik qimmertaassalluni pitsaasunillu taavanimiusut Kaadduulid-inik (ajattartakkanik) qamutitaassalluni. Ukiut
marluk matuma siorna qamutit qimmillu
atorunnaarpai – uffa suli atorusukkaluar
lugit peqqissusini salliutittariaqalera
miuk. Sakimmerisimagai qularutissaan
ngilaq angorusutanili angusimallugu misigisimavoq – tassalu qimmit peqqissut
nukittuut kiisalu qamutit pitsaasut pigisimasallugit.
Qimmit Tasiilami illoqarfiup iluani pitutat
amerlanerit illoqarfiup avataatungaanut
Naasuliartarfimmut aqqutaata sinaatu
ngaanut pitussimalersimapput. Tamatu
ma ungasinngisaani utoqqarnut naleq
qussakkami inimi najugaqarput James
Josvassen nulialu Marianne. Ukiut sulif
fiusut nalaanni marluullutik suliuarsimap
put. Marianne napparsimavimmi Jamesi
lu KGH/KNI-ip peqqinnissaqarfiullu
angallataataanni motorilerisutut. Suliner
mik saniatigut piffissaq atorsimavaat pin
ngortitamiillutik. Peqqumaatissanik ka
tersillutik. Piffissaqarsimanngillat sofamut
ingillutik eqqissisimaarusaarnissamut.
Maannali piffissaq allanngorsimavoq.
Maanna piffissaqalersimapput kingumut
qivialaarnissamut, taamani qamutit qajarlu ilaqutariit nerisaqarnissaannut aala
jangiisuulluarallarnerannut pingaartumillu qamutit pinngitsoorneqarsinnaannginnerannut tunngatillugu piffissamut.
Qapiarfimmiit qamutinut
Taamani Qernertuarsummiillutik James
meeraalluni qimussernermik misileeq
qaartalerpoq anaanami qapiarfianut
ingilluni qimmeq ataaseq qimuttoralugu.
Qapiarfik kingorna qamutinik taarserne
qarpoq. Qamutit taamani allunaamik katiterneqartarput, kikiattaqaratik qinneqa
ratillu. Taamaammat pingaaruteqarner-
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Marianne Tiilerilaami inunngorsimavoq James Qernertuarsummeersoq. Oktoberimi ukiut
47-nngorlugit katiffissiortut uku pingasunik qitornaqarput. James ilaatigut Signe Westimi, Ejnar
Mikkelsenimi Aqqaluk Ittummilu motorilerisuusimavoq.
Marianne er født i Tiilerilaaq, mens James er fra Qernertuarsuit. Til oktober har de været gift i
47 år, og de har tre børn. James har arbejdet som motorpasser på blandt andet skibene Signe
West, Ejnar Mikkelsen og Aqqaluk Ittuk.

paanut ilaavoq qamutit sisoraatitaasa
issiavittaasalu akornanni ataqatigiissitsi
sut napasut eqqoqqissaartumik angissuseqarnissaat, taamaanngippat qamutit
ajutoorsinnaammata.
Qamutimmi qajannaatsuussapput. Pi
ngaartumik maani Tunumi ukiuunerani
apoqqortuujusumi, ullorpassuarnilu sakkortuumik anorlersinnaasumi.
James Josvassen:
- Siulitsinnut pingaaruteqarnerpaanut
ilaasimapput qamutit qimmillu. Piniartoq
qajaqarsinnaavooq piniartutulli inuussu
tissarsiuteqassaguni qamutit qimmillu
pinngitsoorsinnaanngilai.

nerusoq anguneqarsinnaalersimalluni.
Snescooterersimanngilaq
James nulianilu Marianne piniartukkunni peroriartorput. Inooriaaseq tassannga
aallaavilik inooriaatsimik nutaaliaanerusumik akullugu inuusimapput inuullutillu.
Qitornaat perorsimapput ilinniagaqarlutik sulillutillu. Nutaarsiassat TV-kkut isiginnaarpaat, nerriveeqqamiilluni mobili
igalaasartaani nalunaaqutaq qassinngornersoq ersarilluni taamaasillunilu Mariannep isigiarsukkaluarluni ullup qanoq ili
nera malinnaaffigisinnaallugu.

Qamutit Tunumeersut oqitsunnguupput.
Taamaammat Jamesip qimmiisa 10-lit
sinnerneq ajorpaat. Qamutit qimminik
marlukkaarlutik siuleriaanik qimuttoqartarput, aputeqarpallaaraangat siuleriit
ataasiinngortinneqartarlutik. Taamani taa
maappoq. Ullumikkut aamma taamaappoq. Qimmit nukittunerit siulliutinneqartarput, taakkulu tumiliaat tulliisa nukikinnerusut atortarpaat. Taamaalilluni nuna
aputilerujussuaq imaluunniit pinngortitaq
maniitsoq ajornannginnerusumik ingerlaffigineqartarpoq.

Uku marluullutik ukiormanna 75-liisussat
utoqqalinersiuteqalersimasullu inuunerat imaassinnaavoq allanngorsimasoq.
Nerisarilluagaannulli suli ilaavoq puisip
neqaa suaasaligaq, igaat qalalersut tikkat ilisarnarluartoq igaffimmiit nalliuttarluni. Aamma periarfissaq asiutikkusuttanngilaat umiatsiaaqqaminnik akianut
ikaarnissaminnut. Nappinnerisa nalaanni
septemberi naajartortoq suli paarnaqarluartoq aamma taamaappoq. Qaqqat
nuui qaqortissimapput. Ukioq qanillivoq.
Qimmillit qimussertalernissaminnik takorluuilereerput snescooterillillu taakkuninnga atuilernissartik soorlumi aamma
qilanaarilersimassagaat.

Illoqarfiup akiatungaani qaqqarsuit portusuut maniitsut ilaanni qimussit aqqutinnaavanni Qimmeertaajalimmi ammut
ingerlatillutik qimmit qamutiniit pituus
saarneqartarsimapput. Qimussilli taa
maaliussaarsimapput qamutinut ikkunneqarsimmammat kingaallassaat bremseq
saviminiusoq, taamaasilluni sivingasuutigut ingerlatilluni sukkassuseq assigiiaar-

James Josvassen:
- Snescooterinik ingerlasimanngisaannarpunga. Qimmeqarsimavunga qamute
qarlunga, taamaammat snescooterit
atorfissaqartissimanngilakka. Qamutit
pitsaasut ninngusuullu eqqatsinni pin
ngortitami atortuaannarsinnaapput, maa
ni pinngortitami apoqqortuujusumi, ma
niitsumi sakkortuumillu anorlertartumi.

SLÆDEN I UVEJSOMT TERRÆN
James holdt fast i traditionen med slæden og hundene
Han blev født for 75 år siden, i Qerner
tuarsuit, 35 km vest for Tasiilaq. Tæt på
alle fangstdyr. Til havs var det qajaq,
mens det om vinteren var h
 undeslæden,
faderen benyttede, når han gik på jagt.
For det var en fangerfamilie, James Jos
vassen voksede op i, og han gik senere
i farens fodspor med sin egen qajaq og
sit eget hundespand. Han var ikke særlig gammel, da han besluttede sig for, at
han vil have sunde og flotte hunde og
en slæde, en kaattuutit (dem man skubber til), af ypperste kvalitet. For to år siden måtte han som 73-årig sige farvel til
sine hunde og sin slæde – hans helbred
var ikke længere, hvad det har været. Et
vemodigt farvel, men han føler, at han
nåede sit mål. Han følte – og føler – at
han fik sunde hunde, og at han havde en
slæde af god kvalitet.
De fleste hunde i Tasiilaq er ikke længere bundet i midtbyen, men er nu samlet langs vejen til Blomsterdalen. Ikke
langt derfra, i en ældrebolig, bor James
Josvassen og hans hustru Marianne. Det
meste af deres erhvervsaktive liv har de
begge arbejdet. Marianne på sygehuset,
og James som motorpasser ombord på
daværende KGH’s og sundhedsvæsenets
både. Samtidig skulle de hente forråd i
naturen. Der blev ikke levnet mange ti-

mer til at sidde på sofaen og slappe af.
Nu er tiden en anden. Tiden til at snakke
om vigtigheden af at have en slæde, og
til tilbageblik på dengang slæden og en
qajaq var en forudsætning for fangerfamilien, når der skulle sikres mad på bordet.
Fra skrabebræt til slæde
Tilbage i Qernertuarsuit var James ikke
særlig gammel, da han første gang forsøgte sig med at sidde på sin mors skrabebræt trukket af en hund. Brættet blev
senere erstattet af en rigtig slæde. Dengang blev slæden holdt sammen med
snor, uden brug af søm eller skruer. Da
var det vigtigt, at træstykket, som binder
spanden med skien, var af den rette størrelse, så træstykket ikke faldt ud.
En slæde skal være solid. Især her i Østgrønland, hvor der falder store mængder
sne i løbet af vinteren, og hvor stormen
kan rase i flere dage.
James Josvassen:
- Slæden og hundene har været altafgørende for vores forfædre. Fangeren kan
have en qajaq, men han kan ikke undvære slæde og hunde, når han skal udøve
fangererhvervet.

Den østgrønlandske slæde er let. Derfor
har James ikke haft brug for at have mere end 10 hunde. Slæden blev normalt
trukket af to kolonner af hunde, og hvis
der er meget sne, af én kolonne. Dengang som nu. De stærkeste hunde løber
forrest, og deres fodspor bliver en fordel
for de mindre stærke hunde, der løber
bagerst. På den måde bliver det lettere
at forcere store mængder sne eller at køre igennem et meget ujævnt terræn.
På den anden side af byen, på et af de
stejle fjelde omkring byen, i Qimmeer
taajalik, blev hundene tidligere sluppet
fri, når slæden skulle køre nedad. Det
sker ikke længere, for nutidens slæder
har en bremseanordning af metal, som
hjælper kusken med at sikre en mere stabil fart, når turen når til den stejle rute.
Har aldrig kørt snescooter
James og hans kone Marianne kommer
begge fra fangerfamilier. De har haft et
liv, hvor det traditionelle fangererhverv
er blevet kombineret med det moderne
liv. Deres børn er godt i vej med uddannelse og arbejde. TV’et bringer nyhederne ind i hjemmet, mens mobiltelefonen
på bordet med et tydeligt display viser
uret, så Marianne, trods dårlige øjne, kan
holde øje med tiden.
Det kan godt være, at de nye tider er
kommet ind i deres hjem. Men den foretrukne livret er stadig sælsuaasat, hvis
duft kommer fra køkkenområdet. James
og Marianne, der begge bliver 75 i år,
forsømmer heller ikke muligheden for at
sejle i jollen over til den anden side af
havnen for at komme ud i naturen, gerne her i efteråret, hvor det stadig er muligt at plukke sortebær. Der er kommet
sne på toppen af fjeldene. Vinteren står
for døren. Andre står klar til at køre hundeslæder og bruge deres snescootere.

Assit marluk Jamesimut pingaarutillit; aappaa qamutiminik qimusserneranit assilisaq aappaalu
inunngorfia Qernertuarsuit. Inunngorfigisaani amerlanerpaagamik inuit 42-t najugaqarsimapput.
To billeder, der har stor betydning for James: Et billede, hvor han kører hundeslæde, og et
billede af hans fødested, Qernertuarsuit, hvor der var 42 indbyggere, da der var flest.

James Josvassen:
- Jeg har aldrig kørt med snescooter. Jeg
har haft mine hunde og min slæde. Derfor har jeg aldrig haft brug for en snescooter. En solid slæde kan nemlig altid
bruges i naturen omkring os, hvor der ofte falder store mængder sne, i et ujævnt
terræn, hvor der kan blæse meget kraftige vinde.
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KNI A/S: AAMMA TUNUMI
Pisiniarfimmik ingerlatsineq nutaaliaasoq uuliamillu nioqqutissianik niuerneq oqaluttuarisaanermi oqaluttuatoqqanilu pisimasut uaneralannguamiitillugit
Novembarimit juunimut umiarsuartigut
pilersuineq ajornarsilluinnartarpoq sikorsuit immakkut angallanneq taamaalinerani matusarmassuk. Ukiukkut allamukar
niaraanni tassa kisianni timmisartorluni,
qamuteralalluni qimusserluniluunniit. Illo
qarfik sinerissami qaninneq ungaseqaaq,
Kitaalu suli ungasinnerulluni. Tasiilamiippugut, Tunup (imaluunniit Kangiata) sine
riassuani 3000 km-inik isorartutigisumi illoqarfiit marluusut aappaanni.
Ukiut 122-t matuma siornatigut T
 asiilami
niuertoqarfimmik pilersitsisoqarmat tassani eqqaanilu 400-t missaannik inoqarsimavoq. Taamanernit inuit amerliartuin
narsimapput, ullumikkullu (sept. 2016)
illoqarfiup inui 2.300-pput. Inoqarfimmi
sivisuumik immakkut tikinneqarsinnaa
sanngitsumi inuuniarnermi pisariaqavissunik pilersuisoqartariaqarpoq, suliassarlu tamanna KNI A/S-ip, tassa Pilersui
sup aamma Polaroil-ip, isumagaat ukioq
naallugu ullut tamaasa.
Quersuaq
Umiarsuarsualivikkoorluni Polaroilip illua
Royal Arctic Line-lu saneqquteriarlugit
KNI-p quersua pingasunik quleriilik tikit
tariaqarpoq. Quersuaq 2600 m2 annertu
tigisoq (sanilequtaa ilanngunnagu)
1963-imeersuuvoq, ilaatigullu tassaniipput qerititsiviit tallimat nillataartitsiviillu
aamma tallimat. Quersuup sioraani sis
siukkamut umiarsuit imarpikkoortaatit
juunimit novembarimut arfineq-pingasoriarlutik qulingiluariarlutilluunniit talittar
put. Aalborgimit toqqaannarlutik nioq
qutissanik nutaanik usillutik tikittarput,
quersuarmullu eqqussorneqarallartarput
usii non-foodit, inuussutissat, iffiorfiup
atortussai kiisalu immiaaqqat imeruersaatillu. Taakkulu piffissap ingerlanerani
amigaatigineqaleraangata pisiniarfiliaanneqartarput.
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Tasiilaq anorlerujussuartarnermigut tusaamasaavoq, tankillu qaammammoortumik misissorne
qartarneranni anorip 15 m/s-init sakkortunerunnginnissaa piumasaqaataavoq.
Tasiilaq er kendt for sine stærke vinde, og det må ikke blæse mere end 15 m/s under de må
nedlige eftersyn af tankbeholderne.

Inuussutissat isumannaatsuunissaat nakkutigineqarnissaallu inuussutissanik qerititsivimmiititsinermi nillataartitsivimmiititsinermiluunniit pingaartinneqartorujussuuvoq. Ullaat tamaasa qerititsiviit nillataartitsiviillu nillissusii misissorneqartarput. Pissusissamisoortoqarsimanngippat
tamatigut Illuutinut Atortuutinullu immikkoortortaqarfik Sisimiuniittoq ilisimatinneqartarpoq, nillataartitsiviit qerititsiviillu
tamarmik tassanngaanit nakkutigineqarmata.
Aasaanerani quersuarmi sulisut qulingi
luaasarput ukiuunerani arfineq-marluullutik, tassanilu ittuuvoq Thorvald Simonsen. Pisiniarfinni tunisassanik inniminnii
sarnerup tassaniittunillu nakkutiginninne
rup saniatigut Tasiilami suliffeqarfinnut
institutioninullu nioqqutissanik amerlasuukkuutaarlugit tuniniaaneq ingerlanne
qarpoq.

Pilersuisoq
Tasiilaq Air Greenlandip qulimiguulianik Bell 212-imik qulingiluanik ilaasoqarsinnaasumik timmisartuussiffigineqartarpoq. Pingaartumik ukiuunerani naatitat
paarnallu aammalu nillataartumiititassat
Islandimeersut Tasiilami tuniniagassan
ngorlugit timmisartuunneqartarput.
Nioqqutissat taakku helikopterikkut Kulusummit Tasiilamut assartorneqartarput.
Islandimit paarnanik, naatitanik nillataartumiititassanillu pisiortorneq, tamakkualu
Kulusuk aqqusaarlugu Tasiilamut timmi
sartuunneqartarnerat Pilersuisullu pisiniarfiini nioqqutigineqartarnerat KNI A/Sip Kiffartuussinissaq pillugu Namminer
sorlutik Oqartussanik isumaqatigiissutaa
nut ilaanngillat, taamalu KNI A/S-imut
pisussaaffiunatik. Taamaattumik taakku
nioqqutissanut Kiffartuussinissamik isumaqatigiissummut ilaasunit imaluunniit

nioqqutissanit aasakkut umiarsuartigut
pajugutigineqartartunit allaanerusumik
(qaffasinnerusumik) akeqarput.
Finn Fabricius, Pilersuisup pisortaa:
- Soorunami nioqqutissanik pisiniat kissaatigisaannik sapinngisatsinnik pisiniarfinniititaqarniartarpugut. Kisianni paarnat, naatitat nillataartumiititassallu asiuja
suupput, tamakkulu ukiuunerani umiar
suakkut Tasiilamukaanneqarsinnaan
ngimmata timmisartukkut assartorneqar
tariaqarput. Taamaattumik ukiuunerani
akisunerusarput, timmisartukkut assartorneqarnerannut aningaasartuutit nammineerluta matussutissittariaqaratsigit.
Pisiniarfissuaq atisassanik, atortussanik
inuussutissanillu nioqquteqarfiusoq, kio
skeqartoq allaffeqartorlu il.il. 31-nik suli
soqarpoq. Illoqarfiup ilaani allami pisi
niarfeeqqami Nærbutik-imi 1987-imeersumi sulisut 10-upput. Iffiorfimmi sulisut
tallimaapput. Pisiniarfinnut, iffiorfimmut
quersuarmullu qullersaavoq Martha Mikaelsen, taannalu aamma Tunumi pisi
niarfinnut arfineq-marluusunut tamanut
tuniniaanermi pisortaavoq.
Polaroil
Innaallagissiorfitoqaq Tasiilamiittoq unin
ngavoq. Tassami illoqarfiup innaallagis
samik pilersorneqarnera erngup nuki
nganik innaallagissiorfimmit illoqarfimmit
kilometerinik pingasunik ungasissuseqar
tumit 2004-milli ingerlanneqalersimavoq.
Innaallagissiorfitoqaq illoqarfimmiittoq
maanna sillimmataavoq, taannalu diesel
itortuummat dieselimik sillimmateqar
tuartariaqarpoq, tamannalu Polaroil-imit
isumagineqarpoq.
Umiarsuit uuliamik assartuutit Orasila
aamma/imaluunniit Oratank Kap Farvel

Pisiniarfissuaq 2984 m2-inik angissuseqartoq 2002-imeersoq, immikkoortortaqarfiit tamarmik
katersorsimaffigisaat. Aamma tassaniippoq Grønlandsbanken, Pilersuisup sullitarisaa.
Den 2.984 m2 store butik fra 2002, og hvor alle afdelinger er samlet. Inkl. Grønlandsbanken,
som Pilersuisoq servicerer på vegne af banken.

ukiumut marloriarlutik uiartarpaat ikummatissamik imerpalasumik Tasiilamukaassillutik, tassanilu tankit arfineq-marluusut
imaat aappaaguani pajuttoqaqqinnis
saata tungaanut naammattariaqarput.
Angerlarsimaffiit suliffeqarfiillu gasoliemik pilersorneqarput, aammalu benziina dieselilu Polaroilip illuata saniani
automatinit nioqqutigineqarput. Tassan
ngaanniit ungasinngilaq umiatsialivik, si
kuunnginnerani umiatsianit orsersoriar
tortunit tulararfigineqartuartartoq. Polar
oilip tankeqarfiani aamma allaffiani/pisiniarfiani suliassat sulisunit tallimanit isumagineqarput tankforvalter Justus Hansen ittoralugu.

Ikummatissaqarnermut pisortaq Tage
Lindegaard:
- Ikummatissanik imerpalasunik nunamut
tamarmut pilersuinissatsinnut pisussaaf
feqarpugut, pisisartut ikummatissanik pi
sariaqartitatik naapertorlugit annertussu
silinnik pitsaassusilinnillu pissarsisinnaa
niassammata ullut tamaasa ukioq tamaat. Soorlumi aamma sumiiffinni allani
taamaattoq, maani Tasiilami helikopterip
ikummatissamik Jet A-1-imik orsersorne
qarsinnaajuarnissaa isumannaagassaraar
put.
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KNI A/S; OGSÅ I ØST
Moderne butiksdrift samt handel med olieprodukter i en by, hvor historien og de
gamle myter ligger lige under overfladen
Fødevaresikkerhed og kontrol er omdrejningspunktet i opbevaringen af fødevarer, der er på frys eller køl i kortere eller
længere tid. Hver morgen kontrollerer
medarbejderne temperaturerne i fryseog kølerum. Enhver afvigelse meldes til
Anlægsafdelingen i Sisimiut, der forestår
den overordnede kontrol af alle køle- og
fryselagre.
I sommerperioden er der ni medarbejdere her, i vinterperioden syv, hvor Thorvald
Simonsen er lagerchef. Udover bestilling
og håndtering af varer til salg i butikkerne sker også engrossalg til virksomheder
og institutioner i Tasiilaq.

Quersuaq umiarsualivimmiittoq, umiarsuit Atlantikukkoortaatit ukiumut 8-9-riarlutik nioqqutissanik pajuttagaat.
Hovedlageret tæt på havneanlægget, hvor atlantskibe lægger til 8-9 gange om året.

Den ofte ufremkommelige storis lukker
området for sejlads med forsyningsskibe
i perioden november til juni. Skal man
flytte sig fra ét sted til et andet om vinteren, kan det derfor kun ske med fly, snescootere eller hundeslæde som transportmiddel. Der er langt til næste by i
nord og endnu længere til vestkysten.
Her er vi i Tasiilaq, den ene af de to byer
på Østkystens 3.000 km lange kystlinje.
For godt 122 år siden, da handelsstationen i Tasiilaq blev etableret, var der omkring 400 mennesker omkring Tasiilaq.
Indbyggertallet har siden været støt stigende, og der er i dag (sept. 2016) 2.300
indbyggere i byen. På et sted, der kan
være utilgængeligt ad søvejen i lange
perioder, skal indbyggerne sikres livsvigtige forsyninger, og den opgave lø-
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ser KNI A/S; Pilersuisoq og Polaroil, hver
dag året rundt.
Hovedlageret
På havnefronten, når man går forbi Po
laroils bygning og Royal Arctic Lines pakhus, kommer vi til KNI’s hovedlager, der
er i tre etager. Det 2.600 m2 store lager,
ekskl. tilbygning, er fra 1963 og rummer
blandt andet fem fryselagre og fem kølerum. Det er her på kajen, at store atlantskibe lægger til otte-ni gange om året
fra juni til november. De kommer direkte fra Aalborg med nye varer i lasten, og
på lageret opbevares skibets last af nonfood, fødevarer, varer til bageriet samt
øl og sodavand, inden de skal videre til
salg i de to butikker i byen.

Pilersuisoq
Tasiilaq beflyves af Air Greenlands Bell
212-helikopter med plads til ni passage
rer. Især om vinteren købes grønt og
frugt samt kølevarer fra Island til videresalg i Tasiilaq. Helikopteren bringer disse
varer frem til Tasiilaq fra Kulusuk.
At indkøbe frugt, grønt og kølevarer fra
Island og få dem transporteret med fly til
Tasiilaq via Kulusuk for at sælge dem i Pilersuisoq-butikken er ikke en forpligtigelse KNI A/S har i forhold til Servicekontrakten med Selvstyret. Derfor er prisen
her anderledes (højere) i forhold til de
varegrupper, som hører ind under Servi
cekontrakten, eller de varer, der bliver
transporteret hertil med skib om sommeren.
Finn Fabricius, kædedirektør, Pilersuisoq:
- Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan, for at
have de varer i butikken, som kunderne
efterspørger. Frugt, grønt og kølevarer
har dog en kortere holdbarhed, og da vi
ikke kan få disse frem til Tasiilaq i vinterperioden med skib, må de flyves til Tasiilaq. Det betyder, at disse varer bliver dyrere om vinteren, da vi selv skal dække
omkostningerne til flyfragten.

I den store butik, der rummer manufaktur, isenkram, fødevarer, kiosk, kontor
etc., er der 31 medarbejdere. I Nærbutikken fra 1987 er der 10 ansatte. I bageriet er der fem ansatte. Den øverst ansvarlig for butikkerne, bageriet samt lageret er Martha Mikaelsen, der også er
salgschef for samtlige syv butikker i Østgrønland.
Polaroil
I Tasiilaq står elværket stille. Byen bliver
nemlig forsynet med el fra vandkraftværket, der ligger tre km fra byen, og som
blev taget i brug i 2004. Men byens gamle elværk fungerer som nød-elværk for
vandkraftanlægget, og det betyder, at
nød-elværket til enhver tid skal have et
lager af dieselolie, som fortsat leveres af
Polaroil.
To gange om året runder olieskibene
Orasila og/eller Oratank Kap Farvel for
at bringe forsyninger af flydende brænd-

Iffiorfik umiarsualiviup tungaaniittoq illoqarfimmut ukioq tamaat iffiukkanik pilersuisuuvoq.
Bageriet ved havnefronten, hvorfra byen forsynes med frisk brød året rundt.

stoffer til Tasiilaq, hvor indholdet i de otte tankbeholdere skal række til det første
skib ankommer året efter. Herfra forsynes

private hjem og institutioner i byen med
gasolie, og der sælges benzin samt diesel via automaten udenfor Polaroils bygning. Tæt på bådebroen, hvor der er høj
aktivitet især i den isfrie periode. Driften
af Polaroils tankanlæg samt kontor/butik varetages af fem medarbejdere med
tankforvalter Justus Hansen som daglig
leder.
Energidirektør Tage Lindegaard:
- Vi er forpligtet til at bringe flydende
brændstoffer til hele landet, så kunderne har adgang til den rette mængde og
kvalitet af flydende brændstoffer hver
dag året rundt. Ligesom alle andre steder, skal vi også her i Tasiilaq sikre, at
helikopteren til enhver tid har den rette
kvalitet af Jet A-1 til sine flyvninger.

Illoqarfiup ilaani pisiniarfeeraq 1987-imeersoq 438m2-inik angissuseqarpoq, taakkunannga
224m2 pisiniarfiullutik.
Nærbutikken fra 1987 er på i alt 438m2, hvoraf 224m2 er salgslokale.
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MARTHA MIKAELSEN
Pilersuisup pisiniarfiisa kaaviiaartitaqarnerpaartaannut pisortaq
Aqutsineq
Marthap nammineq naleqartitaanut
pingaartunut ilaavoq uneqqarissuunissaq
suliassanullu tunniussimaneq. Inuttaanut
pingaaruteqarpoq oqaloqatigiinnikkut
aaqqiiniartarneq suliakkiissutinillu naammassinninniartarneq kiisalu suliat pillugit
akaareqatigiilluni isummanik tusartitsisar
neq.
Tasiilami pisiniarfiit sinerissami Pilersui
sup ingerlataanut allanut sanilliullutit
angusaqarluarnerpaajupput.
Qanoruna ilioravit taama angusaqartitsi
sutit?

Martha Mikaelsen tullersortinilu Aviaja Ikila Abelsen.
Martha Mikaelsen sammen med sin souschef i butikken, Aviaja Ikila Abelsen.

1962-mi marsip 30-anni Kulusummi Mar
tha Mikaelsen inunngorpoq. Peroriartor
figai angajoqqaarsiani Maria aamma
Kleofas Nuko. 1980-mi februarip arfer
nganni Kulusummi pisiniarfimmiunngorpoq. 1998-mi Tasiilami pisiniarfimmut
pisortanngorpoq, ullumikkullu Tasiilami
Pilersuisup ingerlataanut pisortaanermi
saniatigut Tunumi inoqarfiit arfineq-marluusut pisiniarfiinut quersuinullu tuniniaa
nermut pisortaalluni.
Martha Mikaelsen Midtjysk Efterskolerpoq 1977/78 –mi kiisalu Ellekilde Efterskolemiilluni 1978/79-mi. Naammassigamigit Kulusummut uterpoq ukiullu affaa
qaangiussimalersoq niuertorutsimut Jaffet Boassenimut kisitsisilerinermik misilitsippoq angusigamilu pisiniarfimmi sulilerluni. Marthap Jaffet eqqaamavaa inuk
pingaartumik akisussaassuseqarnissamik
piumasaqartuusoq.
Tasiilaq
1985-mi Martha Tasiilamut nuuppoq, tassani atisaarniarfimmi sulilerluni. Ningiorivaa Sørine Andreasseniugaluaq. Sørinep
Martha naatsorsuuserinermik ilinniartip
paa taamaasilluni peqannginnermini
Martha taartigisalerlugu. Immikkoortortami tassani Martha 1996-mi aqutsisun
ngorpoq, taamani Tasiilami niuertuusoq
Åge Hans Olsen (Ernipajuk). 1998-mi
niuertuulersimavoq Niels Erik Petersen,
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taassumalu nalaani 1998-mi Martha Mikaelsen pisiniarfimmi pisortanngorpoq.
2002-mi pisiniarfissuaq ammarmat Mar
tha tassunga nuuppoq ullormanna tikillugu pisiniarfinnut marluusunut kiisalu
quersuarmut pisortatut sulilluni.
2015-mi februarimiit Tunumi inoqarfinni tamarmiusuni Pilersuisup pisiniarfiinut
quersuarnullu akisussaalerpoq.

- Pisiniartartugut allanngoranngillat,
taakkuujuarput. Uannut pingaaruteqartoq tassaavoq pisiniarfitta iseruminartuunissaat, eqqaasa torersuunissaat, sulisut
malinnaatinnissaat taakkulu paasisimassagaat suna siunertaralugu ingerlatsinersugut. Aamma uannut pingaaruteqarpoq
suliffeqarfittut naleqartitatta atuutsinnis
saat tamannalu pisunut naleqqussakka
mut aqutseriaaseq aqqutigalugu sulisunnut apuuttarpara. Minnerunngitsumillu
uannut pingaaruteqarpoq oqaloqatigiinnikkut aaqqiissutissanik angusaqarniartarneq suliassanillu naammassinnittarneq
kiisalu akaareqatigiinnikkut suleqatit pillugit isummanik tusartitsisarneq.

2016-p qiteqqunnerani innuttaapput: Tasiilaq (2031),
Ittoqqortoormiit (395), Kuummiut (297), Kulusuk (253),
Sermiligaaq (196), Tiilerilaaq (104), Isortoq (79)

2016-p aasaagaa Ilulissani katerinnermi Marthap Cecilie ilassioraa.
Martha hilser her på Cecilie ved starten af samlingen i Ilulissat sommeren 2016.

MARTHA MIKAELSEN
Butikschef for den Pilersuisoq-butik, der har den største omsætning
Martha Mikaelsen blev født i Kulusuk
den 30. marts 1962. Hun voksede op hos
sine adoptivforældre, Maria og Kleofas
Nuko. Hun blev ansat i butikken i Kulusuk den 6. februar 1980. Hun steg i graderne, og i 1998 blev hun butikschef i Tasiilaq, hvor hun udover at være chef for
alle Pilersuisoqs aktiviteter i Tasiilaq også er salgschef for samtlige syv butikker i
hele Østgrønland.
Efter endt folkeskole i Kulusuk kom Mar
tha Mikaelsen først til Midtjysk Efterskole (1977/78) og derefter til Ellekilde Efter
skole (1978/79). Efter endt efterskoleop
hold og hjemme igen i Kulusuk kom hun
til daværende udstedsbestyrer Jaffet
Boassen til en test omkring talkundskaber.
Hun bestod og begyndte herefter at ar
bejde i butikken. Hun husker ham som én,
der lagde meget vægt på ansvarsfølelse.
Tasiilaq
Martha flyttede til Tasiilaq i 1985 og fortsatte her i manufaktur og isenkram. Hendes nærmeste leder var nu afdøde Sørine Andreassen. Sørine satte Martha ind
i regnskabsføring for afdelingen så Mar
tha kunne tage over, når Sørine ikke var
til stede. Martha blev leder for denne
afdeling i 1996. På det tidspunkt var Åge
Hans Olsen (Ernipajuk) handelschef i Tasiilaq. I 1998 var Niels Erik Petersen handelschef, og det var det år, Martha blev
butikschef. I 2002 blev den store butik
taget i brug, og hertil flyttede Martha sit
kontor, og har siden været chef for butikkerne og lageret i byen.
Fra februar 2015 har Martha været salgschef for samtlige syv butikker i Østgrønland.
Ledelse
Ærlighed og dedikation til opgaven kendetegner Marthas værdier. Hun lægger
vægt på, at problemer og opgaver skal
løses via samtale og feedback.

Martha, 54, maannamut ukiut 36-it KGH/KNI-mi sulivoq.
Martha, 54, har nu arbejdet i KGH/KNI i godt 36 år.

Butikkerne i Tasiilaq er blandt de Pilersui
soq-butikker, der klarer sig bedst i hele
Grønland.
Hvad har du gjort for at nå det gode resultat?
- Vi har de kunder, vi har, der er ikke det
helt store ændringer her. Det betyder
meget for mig, at vores butikker er indbydende, at området omkring butikker-

ne er ryddelige, at medarbejderne følger
med i, hvad der sker, og at de forstår,
hvorfor vi gør, som vi gør. Det betyder
også meget for mig, at virksomhedens
værdier følges og bruges til dagligt, og
det får jeg ud til medarbejderne via si
tuationsbestemt ledelse. Sidst, men ikke
mindst, er det vigtigt for mig, at vi håndterer problemer og løser opgaver ved at
snakke ordentligt med hinanden og ved
at give hinanden konstruktiv feedback.

Indbyggertal medio 2016: Tasiilaq (2031), Ittoqqortoormiit (395),
Kuummiut (297), Kulusuk (253), Sermiligaaq (196), Tiilerilaaq (104),
Isortoq (79)

Paartoq 21

ATUARFIMMIIT NIUERFIMMUT
KGH/KNI-p iluani ukiuni 31-ni sulereerluni Knud Brandt 2013-imi soraarninngorpoq.
Ukiuni suliffigisimasaani pisimasorpassuit qiviartilaarparput
All. Juana Petrussen
Knud Brandt, 71-inik ukiulik, aasiammiu
toqaviuvoq, atuariartortarnermi ilinniar
nermilu avataasigut inunngorfimmini Aa
sianni taamaallaat najugaqarsimasoq.
Nalimini meeqqat atuarfianniit efterskoli realskolilu naammassigamigit Nuummi seminariami atuarpoq. Ilinniartitsisun
ngorlaatullu Gammeqarfimmi sulilerami
ilaatigut meeraaqatigisimasami qitor
naannik atuartitsinini nuannareqalugu su
liffigaa. Taamani 1970-ikkunni. Ukiut qulit-isikkanillit ilinniartitsisooreersoq piso
qarpoq Kunuup suliffeqarnikkut inuuneranik allannguiffiusumik.

Knud Brandt misigisimavoq kabel-tv eq
qunneqarami meerarpassuarnik ima tiguaatigisoq taakku ilinniagassaminnik
tunulliussisalerlutik. Tamanna Kunuummut ilikkartitsilluarusuttumut allaat ilu
ngersulussinnarnertut misigisimalersitsivoq. Nuliilu, maanna qanganngoreersoq,
taamani KGH-mi sulisoq oqaloqatigeriarlugu niuertumut saaffiginnippoq arlaanni atorfissaqartissinnaaneraanni paasiniarlugu. Taamaalilluni atuarfimmiit ukioq
ataaseq sulinngiffeqarnissaminik akuerineqarami 1982-imi januaarip aallaqqaataanni KGH-p allaffiani sulilerpoq, ukiorpassuarni nutserisuusimasup utoqqalilluni
soraarninngortup suliai tigullugit.

Immersugassarpassuit atortulunner
suarlu
Atuarfeqarfimmiit sulinngiffeqarneq ukiumik ataatsimik sivitsoqqeriarlugu, Kunuut
kingorna aalajangerpoq ilinniartitsisuunini qimavinniarlugu. KGH-mi sulinermini
nutserisutut suliassat saniatigut suliassaa
nut ilaapput immersugassanik, nunaqarfinni illoqarfinnilu KGH-p pilersugaani tamani atugaasunik, nakkutilliineq. Taamanikkut Aasiaat pigisaanni arfineq-pingasut missaannik nunaqarfeqarpoq, kingusinnerusumilu nunaqarfiit 13 missaat illo
qarfimmiit pilersorneqalerput, Ilulissat
nunaqarfii ilanngullugit tiguneqarmata.
Pisiniarfiit quersuillu avataasigut taamanikkut KGH-p ingerlatarai aningaaseriveqarneq, allakkeriveqarneq orsussaarniar
nerlu. Tamakkunanilu ingerlatsineq ta
marluinnarmi immersugassat formularit
atorlugit ingerlanneqartarpoq, immersugassallu sumut tunnganeri naapertorlugit tamarmik assigiinngitsuupput. Sunalu
tamarmi taamani assaat atorlugit suliassaavoq.
Soorlu assersuutigalugu aningaaserivim
mit tigusiniaraanni, ikisiniaraanni nuussi
niaraanniluunniit immersugassat tamar
mik assigiinngitsuupput. Taamatullu
aamma soorlu orsussaarniarfimmi nioq
qutinut assigiinngitsunut immersugassat
assigiinngitsuullutik. Pisiniarfinnilu karsit ullut tamaasa naatsorsorneqartarneri
ilannukkaanni pappialarsorujussuaq atugaavoq.
- Uagut, niuernikkut suliassat ilaannik
tassannga isumaginnittuusugut, aamma
suliassaraarput nunaqarfiit immersugassanik amigaateqanngisaannarnissaat.
Taamaattumik pingaartumik ukiakkut ulapittaqaagut immersugassanik kisitsilluta
poortuillutalu, sikunnginnerani nassius
sassanik.

Ukiut 40-it pisortani sulisimanini pillugu Ataqqinartorsuup Dronningip nersornaasiuttagaanik
Fortjenstmedalje-mik sølviusumik Knud Brandt 2011-mi saqqarmiulerneqarpoq.
I 2011 modtog Knud Brandt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 års ansættelse i det offentlige.
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Atortorissaarutit qangarnitsat nutaallu
Nutserinerli Kunuummut suliakkiutit an
nersaraat. Soorlu kalaallit pisisartut atuisullu naammagittaalliutaat qallunaatuun
ngortittarpai niuertullu akissutai kalaalli
suunngortillugit. Oqalutsitut suliassaq
pingaarutilik aamma tassaavoq niuertoq
upernaakkut ukiakkullu nunaqarfiit naa
sarlugit angalagaangat angalaqataasar
neq. Aperineqaraluarami oqaluttaajuti

Kunuup suliassaanut ilaalerpoq KNI-mi
siunnersuisartoqatigiit, kingorna siuler
suisunik taarserneqartut ataatsimiinneri
ni oqaluttaasarneq. Siulersuisut ataatsi
miinneri Kunuummut, kisimiilluni nutse
risuusumut, suliassartaqartaqaat piuma
saqaataammat atortussat tamarmik ka
laallisut qallunaatullu pigineqarnissaat.
Nutserisutut oqalutsitullu atorfik aamma
nunatsinni DK-milu angalanerpassuarnik
ilaqarpoq, suliarli ataaseq Kunuummut
immikkut misillernarsimavoq puigunaallunilu:

Suliffigisimasatoqaa ilaatigooriarluni nutserisumik atorfissaqartitsilertarpoq. Soorlu uani Ilulissani juni 2016 katerinnermi Polaroil nutserisumik atorfissaqartitsimmat Knud Brandt Aasianniit
suliartormat.
Det sker, at den gamle arbejdsplads stadig kan få brug for Knud Brandts tolkebistand. Som
her i Ilulissat, i juni 2016, under KNI Samling, hvor Knud Brandt var tolk for Polaroil.

galuni allattaasinnaanerluni Kunuut qu
jaannarpoq, taamalillutillu allatsimik pi
ngajoqarlutik angalaartarput.
Suliassanut ilaapput allakkiat nutsigassat
ataatsimiinnerni atugassat. Atortussaraat
skrivemaskinatoqarsuit innaallagiatun
ngitsut nipitoqisullu, atorneqartillutik
eqqaminni sulisunut ajoqutaasut. Allakkiat amerlasuunngortinniaraanni stencil

inut (nuuttartulinnut) allariarluni duplika
torimik amerlisaasoqartarpoq. Qujanartumillu ukiuni tulliuttuni atortunik nutarterineq eqqukkiartuaarneqalerpoq, ilaa
tigut innaallagiatortunik skrivemaskina
qalerlutik. Ukiunittaaq taakkunani allaf
fimmiussanik pisiniarfimmiussanillu ilin
niartoqartarneq aallunneqariartuaalerput, taamanikkut atugaaqisumi Ikast
Handelsskolemi atuagarsoriartortartunik.

- 1988-imi martsip qaammataani angallatit, umiarsuaaqqat umiarsuillu naalagaat
Kangerlussuarmi ataatsimiillarmata kisimiillunga nutserisuuffigaakka. Inupparpassuit pikkunartupilussuarmik ataatsimiisinneqarput ulluni arfinilinni, ullaakkut
arfineq-pingasuniit unnukkut qulit tu
ngaannut ingerlanneqartartumik neriffiit
kaffisorfissallu nalaanni qasuersaarfeqartarlutik. Kisermaallugit nutserisuugama
qasuuillunga qasullunga naammassipput, kingornalu taama pikkunartigisumik
naammattuugaqaqqinngilanga.
Knud Brandtip ullumikkut soraarnertut
inuunermini pingaartitarai atuarneq
aasamilu illuaqqaminni ilaqutsisaarneq.
Oqarneratuulli ‘nakorsaatit pitsaanersa
raat’ ernguttat, ulluinnarni inuunerani
nuannaarnermik pilersitsiuartut.

Knud Brandtip qanga suleqatigisarsimasani Alberth Jakobsen Aa
sianni Pilersuisumi 2014-mi kaffisoqatigigaa.
Knud Brandt i samtale med sin tidligere kollega Alberth Jakobsen i
Aasiaat i Pilersuisoq butikken i 2014.
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FRA SKOLEVÆSEN TIL HANDEL
Det blev til 31 år i KGH/KNI-regi, inden Knud Brandt blev pensioneret i 2013.
Han ser tilbage på et begivenhedsrigt arbejdsliv
Af Juana Petrussen
71-årige Knud Brandt må siges at være
en ægte aasiammioq, da han udover sine skole- og uddannelsesophold aldrig
har boet andre steder end i sin fødeby
Aasiaat. Som mange andre i sin samtid
havde Knud gået på efterskole og real
skole, inden han kom på seminariet i
Nuuk. Som nyansat lærer på Gammeqarfik-skolen nød Kunuut at undervise børnene, hvoraf en stor del var børn af hans
egne barndomskammerater. Det var i
1970’erne. Efter 10-11 år som lærer skete
der noget, der gjorde, at Knud følte han
måtte søge andre græsgange rent kar
rieremæssigt.
Knud Brandt følte, at indførelsen af kabel-tv i høj grad tiltrak børnenes op
mærksomhed, og at skoleopgaverne af
den grund kom i anden række. Han følte, det blev mere nytteløst at prøve at
lære fra sig, i hvert fald sådan som han
gerne ville. Efter en god snak med sin
nu afdøde kone, bad han om en samtale
med den daværende handelschef, for at
høre om de kunne bruge ham til noget.
Det resulterede i, at han ansøgte om og
fik bevilget et års orlov fra lærergerningen og startede på KGH’s kontor den 1.
januar 1982, hvor han overtog opgaverne fra en mangeårig oversætter, der var
blevet pensioneret.
Mange formularer og kolosser af skri
vemaskiner
Efter sin orlov valgte Knud helt at forlade lærergerningen. På jobbet i KGH fik
han udover arbejdet med oversættelse
og tolkning til opgave at tage sig af de
mange forskellige udfyldningsformularer,
der blev brugt i alle byer og bygder, som
KGH havde forsyningspligten til. Alene
i Aasiaat-distriktet var der dengang omkring otte bygder. Senere blev det til 13
bygder, som byen skulle tage sig af, da
man også overtog forsyningen af Ilulissats bygder. Foruden butikker og lagre tog handelen sig af bankvirksomhed,
postvæsen og olieforsyning. Disse forskellige enheder havde hver især egne
formularer, som skulle udfyldes i forhold
til, hvad de blev brugt til. Og alt skulle
håndteres manuelt.
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Der skulle f.eks. udfyldes hver sin formular for at hæve, indsætte eller overføre
penge i banken. Ligeledes var der forskellige formularer for hver sit produkt
på eksempelvis tankstationerne. Når
man så tog kassebeholdningsregnskaberne i butikkerne med i betragtning,
var der utrolig meget papirnusseri, der
skulle udføres hver eneste dag.
- Vi, der skulle have styr på den del af
handelens opgaver, skulle også sørge
for, at bygderne aldrig manglede formularer. Vi havde derfor især travlt om efteråret med at tælle og pakke udfyldningsformularer, der var forudbestilt, og som
skulle fremsendes med sidste skibsafgang inden vinteren.
Gammel og ny teknologi
Men det var oversættelse, der udgjorde
størstedelen af Knuds opgaver, det være
sig oversættelse af klager fra grønlandske forbrugere til dansk, eller handels
chefens besvarelser af disse til grønlandsk. En vigtig tolkeopgave fulgte
med, når handelschefen skulle på byg
debesøg to gange om året; forår og efterår. Knud blev ellers spurgt, om han
kunne være sekretær på disse ture samtidig, med at han tolkede, hvilket han takkede pænt nej til. Derfor var der altid en
sekretær med på turene.
En stor del af opgaverne var skriftlige
oversættelser, der ofte skulle bruges til
møder. Der var kolosser af skrivemaskiner til rådighed, tunge og så højlydte, at
det var en plage at være i nærheden af,
når der blev arbejdet med dem. Hvis det
skriftlige materiale skulle mangfoldiggøres, skrev man på stencils, der bagefter
blev mangfoldiggjort med en duplikator.
Der gik heldigvis ikke mange år, før man
så småt startede med at indføre nyere
teknologi, bl.a. elektriske skrivemaskiner og lignende. Det var også i disse år,
man begyndte at rette fokus på at uddanne grønlandsk kontor- og butikspersonale, der gennemførte teoridelen og
afslutning på uddannelsen på Ikast Handelsskole.

Knud Brandt

Knud fik også til opgave at tolke til møderne hos det nyoprettede KNI-råd, der
senere blev afløst af en bestyrelse. Bestyrelsesmøderne var særligt krævende
for Knud, der var ene om at være tolk
og oversætter af skriftligt materiale, der,
uden undtagelse, skulle forefindes på
begge sprog. Stillingen som tolk indebar
således også mange rejser internt i landet og mellem Grønland og Danmark.
Der var dog ét møde, der satte et særligt
aftryk i Knud Brandts erindring:
- I marts måned 1988 var jeg tolk for et
landsdækkende møde for skibsførere i
Kangerlussuaq. Et seks dage langt og
meget krævende møde blev afviklet fra
kl. 8-22, med spise- og kaffepauser. Da
jeg var den eneste tolk, var jeg godt nok
træt, da det sluttede. Siden da har jeg
dog ikke oplevet noget tilsvarende.
I dag bruger Knud Brandt sit otium på
at læse og tilbringer sine somre i hytten
med sin familie. Men den ”bedste medicin” er børnebørnene, der er kilde til
megen glæde i hans daglige tilværelse.

TAPIISSUTINIK NUSSUISARNEQ PILLUGU
APEQQUTIT AKISSUTILLU
Oqallinnerni ilaanneeriarluni eqqaaneqartarpoq inuiaqatigiinni ingerlatsiviit assigiinngitsut nunatta
karsia-nit ”kaputartuuttumik tapiissuteqarfigineqartarnerat”. Oqaaserli atorfilippalaarnerusoq ”tapiissutinik nussuisarneq” pisortatigoortumik allakkiani tamatumunnga tunngatillugu atorneqarnerugunarmat matumuuna atorparput. Tamatumani pineqarpoq qallunaatut ”krydssubsidiering”-imik taaneqartartoq.
KNI A/S-ip niuernikkut ingerlatsiviisa Polaroil-ip aamma Pilersuisup akornanni tapiissutinik nussuiso
qartarnersoq aamma oqallisaasarpoq. KNI A/S-imi aningaasaqarnermut direktøri (CFO) Jan H. Lynge-Pedersen aperaarput tamanna qanorpiaq paasisariaqarnersoq ilumoornersorlu.
1. TAPIISSUTINIK NUSSUISARNEQ
SUNAANA?
Tapissutinik nussuisarneq isumaqarpoq
suliassaqarfimmi aalajangersimasumi
sinneqartoorutit suliassaqarfimmi allami
amigartoorutinut matussutigineqartarne
rat.
Tapiissutinik nussuisarneq Kalaallit Nu
naanni suliassaqarfinni assigiinngitsor
passuarni pisarpoq assigiinngitsunik iluseqarluni. Tamanna pisarpoq pingaartumik immakkut silaannakkullu angallassinermi, attaveqaqatigiinnermi nalunaarasuartaateqarnermilu kiisalu kiassarnermi
imermillu pilersuinermi ikummatissaqarnermilu, imaappoq pilersuinermi tamarmi.
Kalaallit Nunaanni taamatut tapiissutinik
nussuisarneq (imaluunniit ”kaputartuuttumik tapiissuteqartarneq”), politikkikkut
aalajangikkanik tunngaveqarajuppoq,
tassa nunatsinni sumiikkaluaraanniluunniit nioqqutissat sullissinerillu assigiimmik akeqartussanngortinneqaraangata.
Soorlu RAL A/S-imut tamanna atuuppoq,
tassa Atlantikukkut assartuineq K
 alaallit
Nunaanni sumiikkaluaraanniluunniit aki
soqatigiittussanngorlugu aaqqiivigineqarsimammat.
Tapiissutinik nussuisarneq aamma allatut
isikkoqarluni atuuppoq, assigiimmik akeqartitsinikkut aqunneqarani. Nukissiorfiit
innaallagissamut kiassarnermullu akigititaat tamatumunnga assersuutissaapput.
Tassani akit sumiiffimmit sumiiffimmut
assigiinngisitaarput, illoqarfinnili annerni atuisartut innaallagissap erngulluunniit
akivianit annerusumik akiliisinneqartarput, akiliivallaarutaallu illoqarfinni minnerni nunaqarfinnilu akit qaffappallaarnaveeqqutaattut atorneqartarput.

2. KNI A/S-IMI TAPIISSUTINIK
NUSSUISOQARTARPA?
KNI A/S-ip aamma Namminersorlutik
Oqartussat kiffartuussinissamut isuma
qatigiissutaanni aalajangersagaavoq Polaroilip Pilersuisullu akornanni tapiissutinik nussuisoqartassanngitsoq. Imaappoq
Polaroilip sinneqartoorutai Pilersuisup
amigartoorutaanut matussutigineqartassanngillat, killormullu Pilersuisup sinneqartoorutai Polaroilip amigartoorutaanut
matussutigineqartassanatik.
Aamma aalajangersagaavoq Pilersuisup
iluani tapiissutinik nussuisoqartassan
ngitsoq. Imaappoq 36 mio. kr.-it illoqarfinni minnerni nunaqarfinnilu pisiniarfinnik ingerlatsinermut ukiumoortumik KNI
A/S-imut tapiissutigineqartartut Nanortalimmi, Narsami, Paamiuni Aasiannilu pisiniarfiit aningaasalersuiffigineqarnerinut
atorneqassanngillat. Illoqarfinni taakkunani pisiniarfivut ingerlappavut Brugseni
Pisiffillu allanit akuliuffigineqanngitsumik
unammilleqatigalugit.
KNI A/S-ip ingerlataani suliassaqarfiup
ataasiinnaap tapiissutinik nussuiffiusinnaanera Namminersorlutik Oqartussat
akueraat, tassa Polaroil. Tassami KNI pisussaatitaavoq ikummatissat Kalaallit Nu
naanni tamarmi assigiimmik akeqartillugit tuniniassallugit. Allatut oqaatigalugu:
Namminersorlutik Oqartussat akuersineratigut illoqarfinni annerusuni atuisartut
ikummatissap akivianit annerusumik akiliisinneqartarput taamaaliornikkut illoqarfinni minnerusuni nunaqarfinnilu ikum
matissat akii apparsimaartinneqarsinnaa
niassammata.
3. KNI A/S-IMI TAPIISSUTINIK
NUSSUISOQARTANNGINNISSAA
QANOQ NAKKUTIGINEQARPA?
KNI A/S-ip siulersuisuisa pisortaasalu
Polaroilip Pilersuisullu akornanni kiisalu
Pilersuisup iluani tapiissutinik nussuiso

Jan H. Lynge-Pedersen,
aningaasaqarnermut pisortaq

qartannginnissaanik Namminersorlutik
Oqartussat piumasaqarsimanerat eqqumaffigisorujussuuaat.
Taamatut pisoqartannginnissaa qulak
keerniarlugu ’aningaasat ingerlaarnerinik nalunaarsuisarnissamik’ naatsorsuuserinermi teknikkikkut taaneqartartoq
atortuulersissimavarput Polaroilimut Pilersuisumullu tunngatillugu. Aningaasat
ingerlaarnerinik nalunaarsuutit taakku
aningaasat Polaroilimi Pilersuisumilu isertitat qanoq atorneqartarnerannik takus
sutissiipput.
Taamaattumik KNI A/S-ip sukkulluunniit
uppernarsarsinnaavaa soorlu aningaasat
Polaroilimi isertitat Pilersuisumut nussorneqartanngitsut. Polaroilip isertitai taa
maallaat atorneqartarput tankeqarfiit
aningaasalersuiffigineqarnerannut nutarterneqartarnerannullu kiisalu ingerlatse
qatigiiffiup akileraarutaanut aamma
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Namminersorlutik Oqartussat iluanaarutisiassaannut.
Tamanna ingerlatseqatigiiffiup kukkuner
siuisuanit uppernarsarneqartarpoq. Aam
mami kiffartuussinissamut isumaqatigiissutini tapiissutinik nussuisarneq pillugu
aalajangersakkanik KNI A/S-ip maleruaa
nera Namminersorlutik Oqartussani
oqartussaasut tamakkuninnga nakkutigi
saqartut uparuagassarsiffigisimanngi
saannarpaat.
4. POLAROIL-IMIT PILERSUISUMUT
TAPIISSUTINIK NUSSUISARNERAANE
RIT ILUMUUNNGILLAT
Ilaanneeriarluni oqallisaalersarpoq KNI
A/S-inngooq Polaroil akisunaaritittaraa
Pilersuisumi amigartoorutit matussutissaqartikkumallugit. Taama oqallissaarisut
tunngavilersuutigisarpaat Polaroilip sinneqartoorujussuartarnera, Pilersuisulli
sinneqartooruteqalaaginnartarnera.

Kisianniliuna sinneqartoorutit angissusii
tapiissutinik nussuisoqartarneranik oqarnissamut najoqqutarineqarsinnaanngit
sut. Aningaasat ingerlaarnerinik tunulia
qutaasunik nalunaarsuutit taaneqareersut tamatumani alakkartigassaapput.
Polaroilip ukiuni kingullerni sinneqartoor
luartarsimanera ilumoorpoq, pingaartu
millu ukiuni uuliasiorfiusuni angisuunik
sinneqartooruteqarsimavoq. Aammali
Polaroil piginnittuminik isumaqatigiissu
teqarsisimanini naapertorlugu tankeqarfiit nutarternerinut aningaasarpassuarnik
atuisimavoq kiisalu piginnittut iluanaarutisiassaannik ukiumut 20-30 mio. kr.-inik
akiliuteqartarsimalluni.
Pilersuisup sinneqartoorutai minnerusarsimapput, taamaammallu aningaasalersuineq annikitsuinnarmik ingerlanneqarsimavoq, tamatumalu kingunerisaanik
pisiniarfinni quersuarnilu iluarsaassinerit
kinguartoorutaat 300 mio. kr.-inut missi

liuunneqalersimalllutik. Qujanartumilli
Pilersuisup ingerlarnga ilorraap tungaa
nut saappoq, ukiunilu aggersuni sinne
qartoorutit amerliartornissaat naatsorsuutigineqalerpoq, pisiniarfiit quersuillu
aningaasalersuiffigineqarnissaannut ma
lunnaatilimmik tunngavissarissaarneru
lissalluni.
Taamaattumik Polaroilimit Pilersuisumut
tapiissutinik nussuisoqartarneraaneq ilu
muunngilaq. Taamatullu oqallittarnerup
takutippaa pissutsit qanorpiaq ittuunerannik nassuiaanissamut pikkorinnerulertariaqartugut. Aappatigulli paatsoorto
qartarnera tupinnanngilaq, tamakkumi
paasiuminaattarmata. Oqallittartulli KNI
A/S-imit kajumissaarusuppavut ingerlatseqatigiiffik, ingerlatseqatigiiffiup kukku
nersiuisui aammalu Namminersorlutik
Oqartussat tapiissutinik nussuisoqartan
nginnissaanik nakkutilliisuusussat tati
geqqullugit.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM
KRYDSSUBSIDIERING
Fra tid til anden opstår diskussion i det offentlige rum om, hvorvidt der sker krydssubsidiering, især
mellem de to forretningsenheder under KNI A/S: Polaroil og Pilersuisoq. Vi spørger Jan H. Lynge-Pedersen, økonomidirektør (CFO) hos KNI A/S, om hvad der er op og ned på det spørgsmål, når det
gælder KNI A/S.
1. HVAD BETYDER
KRYDSSUBSIDIERING?
Krydssubsidiering betyder, at et overskud på ét område bruges til at dække
et underskud på et andet område.
Krydssubsidiering findes inden for mange sektorer i Grønland og i mange varianter. De væsentligste områder med
krydssubsidiering er sø- og lufttrafik, infrastruktur og telekommunikation samt
energi- og olieforsyning, dvs. det samlede forsyningsområde.
I Grønland optræder krydssubsidiering
typisk som følge af en politisk beslutning
om, at der skal være ens pris på varer og
ydelser, uanset hvor i Grønland man bor.
Dette gælder bl.a. i RAL A/S, hvor fragtpriserne over Atlanten er indrettet med
henblik på, at det skal koste lige meget
at sende fragt, uanset hvor i Grønland
man bor.
Der er andre varianter af krydssubsidiering, selvom det ikke styres ved ens pri-
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ser. Nukissiorfiits el- og varmepriser er et
eksempel herpå, hvor el- og varmepriserne varierer fra sted til sted, men hvor
forbrugerne i de større byer typisk betaler en overpris for at bidrage til at sænke el- og varmepriserne i de mindre byer
og bygder.
2. FINDER DER KRYDSSUBSIDIERING
STED I KNI A/S?
I de servicekontrakter, KNI A/S har indgået med Selvstyret, er det bestemt, at
der ikke må finde krydssubsidiering sted
mellem Polaroil og Pilersuisoq. Det vil sige, at overskud i Polaroil ikke må bruges
til at dække et underskud i Pilersuisoq
og omvendt.
Det er også bestemt, at der internt i Pilersuisoq ikke må finde krydssubsidiering sted. Dette betyder, at de 36 mio.
kr., KNI A/S årligt får i betaling for at drive butikker i de mindre byer og bygder,
ikke må anvendes til at finansiere butikkerne i Nanortalik, Narsaq, Paamiut og

Jan H. Lynge-Pedersen, CFO

Aasiaat. I disse byer driver vi butikkerne i
fri konkurrence med Brugseni og Pisiffik.
I KNI A/S er der kun ét område, hvor
Selvstyret tillader, at der må finde kryds-

subsidiering sted. Dette er i Polaroil,
hvor KNI er forpligtet til at sælge brændstoffer til samme pris, uanset hvor man
bor i Grønland. Med andre ord tillader
Selvstyret, at forbrugerne i de større byer
betaler en overpris for deres brændstof
for at sikre, at brændstofpriserne i de
mindre byer og bygder kan holdes nede.
3. HVORDAN KONTROLLERES DET,
AT DER IKKE FINDER KRYDSSUBSIDIE
RING STED I KNI A/S?
Bestyrelsen og ledelsen i KNI A/S er meget opmærksomme på de områder, hvor
Selvstyret stiller krav om, at der ikke må
finde krydssubsidiering sted mellem Polaroil og Pilersuisoq og internt i Pilersui
soq.
For at sikre, at der ikke finder krydssubsidiering sted, udarbejder vi det, der med
et regnskabsteknisk begreb kaldes pengestrømsopgørelser for både Polaroil og
Pilersuisoq. Disse pengestrømsopgørelser viser, hvordan de penge, der tjenes i
Polaroil og i Pilersuisoq, anvendes.
KNI A/S kan derfor til enhver tid doku
mentere, at de penge, der f.eks. tjenes
i Polaroil, ikke kanaliseres over i Pilersui
soq. Pengene tjent i Polaroil anvendes
alene til at investere i – og renovere –
tankanlæg samt til at betale selskabsskat
og udbytte til Selvstyret.

Dette bekræftes løbende af selskabets
revisor. KNI A/S har heller aldrig fået en
anmærkning fra de myndigheder i Selvstyret, der skal kontrollere, at vi overholder servicekontrakternes bestemmelser
om krydssubsidiering.
4. PÅSTANDE OM, AT DER FINDER
KRYDSSUBSIDIERING STED FRA
POLAROIL TIL PILERSUISOQ ER IKKE
KORREKTE
Fra tid til anden opstår der en debat,
hvor KNI A/S beskyldes for, at der tages
overpriser i Polaroil for at dække under
skud i Pilersuisoq. Typisk begrunder debattørerne det med, at Polaroil kører
med store overskud, mens Pilersuisoq
kører med små overskud.
Men størrelsen af overskuddene kan ikke bruges som rettesnor for, om der finder krydssubsidiering sted. Der skal man
ind og se på de bagvedliggende pengestrømme.

I Pilersuisoq har overskuddene været
mere beskedne, og det har betydet, at
investeringsniveauet har været meget
lavt, med den konsekvens, at der er opstået et stort renoveringsefterslæb i vores butikker og lagre, som er anslået
til 300 mio. kr. Heldigvis er udviklingen
vendt i Pilersuisoq, og der forventes i de
kommende år et stigende overskud, der
vil danne grundlag for at øge investeringerne i butikker og lagre markant.
Det er derfor ikke korrekt, når det påstås,
at der finder krydssubsidiering sted fra
Polaroil til Pilersuisoq. Debatten viser, at
vi skal blive endnu dygtigere til at forklare sagens rette sammenhæng, men det
er også forståeligt, at der kan opstå misforståelser, da det er kompliceret stof.
Men fra KNI A/S’ side skal vi opfordre
debattørerne til at have tillid til selskabet, selskabets revisorer og de myndigheder i Selvstyret, som skal kontrollere,
at der ikke finder krydssubsidiering sted.

Det er korrekt, at Polaroil i de senere år
har skabt store overskud, og de var særlig store i de år, hvor der fandt olieefterforskning sted. Men Polaroil har også
efter aftale med ejerne brugt store summer på at renovere tankanlæg samt udbetalt årlige udbytter på mellem 20 og
30 mio. kr.
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