Ukkusissat, 10. juli 2016

Kære Saalaaraq, kære familien, kære kolleger og gæster, velkommen allesammen.
Det er med stolthed og en ære for mig at stå her for at kunne holde en tale på vegne af KNI A/S.
Dagen i dag er en stor dag for os alle. Vi er samlet for at markere en vigtig begivenhed, da vi i dag
kan fejre Sara Møller for hendes mangeårige virke i KGH/KNI og overrække hende Hendes
Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.
Jeg er umådeligt glad for at kunne står for denne opgave.
Kære Sara Møller, Saalaaraq. Du startede den 9. december 1974 ved daværende KGH, som senere
fik betegnelsen KNI og havde bygdebestyrer Karl Petersen, Kaalinnguaq, som din overordnede. Du
har i løbet af de mange år haft mange forskelligartede funktioner med stor energi og loyalitet.
Der er stor forskel på arbejdsbetingelserne dengang i forhold til idag. Dengang skulle man udføre
en masse arbejde manuelt, og en del af dem kan være tunge for kroppen. Man skulle bære en
masse på ryggen, og der var ingen hjælpemidler som man har idag. Men du har altid været glad
for dit arbejde i butikken samt serviceringen af kunderne.
Datidens måde at håndtere varerne på var at veje dem manuelt i gram og kilo, og skulle der købes
et æble, skal man først veje æblet og derefter finde prisen udfra kiloprisen. Da du havde et kvikt
hoved kunne du sagtens regne prisen ud uden brug af en regnemaskine, har du fortalt. Dengang
brugte man SWEDA kassemaskiner, og I kunne ikke uden videre se tilbage i tid for at se, hvor
meget der er afhændet i løbet af tiden.
På det tidspunkt du startede, var det et hårdt arbejdsliv. For du har været med i arbejdet, når
Hvidfisken kom og Lars Møller har sat lasten i land med prammen. Så er det nemlig kun de
menneskelige kræfter, der kommer i spil, når varerne skal op på lageret. Dengang var det nemlig
nødvendigt at hyre alle, som havde kræfter, til en eendags ansættelse. Alle loyale og hjælpsomme
beboere i bygden samarbejdede for at udføre arbejdet. I dag foregår losningen meget lettere i
forhold til dengang, for siden i løbet 1990-erne er I begyndt at losse lasten på een gang, som man
dengang ville have brugt en masse tid og folk til.
Dengang skulle man sætte pris på hvert enkelt vare, og de skulle sættes på varerne med
fingerspidserne. I dag skal I bare lige taste prisen ind i computeren og printe det ud og sætte
prismærkerne på hyldernes prisholdere.
Du har oplevet en masse i løbet af årene. Du har fulgt med i de store forandringer fra KGH til
dagens moderne KNI. Du har i løbet af årene oplevet at arbejde under forskellige direktører,
været igennem mange forskellige organisationsændringer og vilkår, men du fortsatte i dit arbejde
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i butikken i Nuugaatsiaq og været en fast del af butikken. Du har vist, at “kan man lide at arbejde
og lide sine kolleger, så kan man arbejde i mange år”.
For alle mangeårige medarbejdere i KNI A/S og Pilersuisoq samt for mange kunder, er du det
samme som Pilersuisoq, og jeg er ikke i tvivl om, at kunderne henvender sig til dig, som den de
stoler på at kunne få hjælp af i alle henseender. Og du Saalaaraq, du har endda erfaring og en
sikker viden for at kunne udføre de fleste opgaver, som en købmand arbejder med, og dette kan
du bære med stolthed og ærefuldt.
På vegne af KNI A/S Pilersuisoq vil jeg med hjertet takke dig for din mangeårige virke i både KGH
og KNI. Jeg vil samtidigt takke hele din familie, da jeg ikke er i tvivl om, at de altid har støttet dig i
de mange år.
Til sidst vil jeg lykønske dig og din familie og ønsker dig alt godt i fremtiden.
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