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Afrikanerne tænker, ”Ooh, they come and buy. De kommer hen til dig og køber noget. Det skal 

kunderne nok selv finde ud af”. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Og så sagde jeg, ”nej, jeg vil godt bevise det”. Og derfor så tog jeg mine sko på og en 

skjorte en lørdag formiddag, og min attachétakse under armen, og så gik jeg ud på et marked og 

fandt nogle retailers der solgte kød under en parasol. Og de solgte kylling og så videre. Kylling og 

kød i kilo. 

Interviewer: Okay. 

Respondent: I kiloposer som de hakkede op med en machete, så dem har jeg forhandlet med. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Og solgte på vegne af Sam, der solgte vi for 1.500 Dollar første gang vi handlede med 

en retailer, på et marked, der solgte videre til lokalbefolkningen. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Øhm… Så har jeg forhandlet med de importører der er der havde cold stores, store 

som små og mellemstore virksomheder. 

Interviewer: Hm (genkendende). 

Respondent: Og jeg har forhandlet med folk hvis familie er i politik. Øh.. oppositionslederen i 

Ghana i dag hedder Akufo-Addo. Nana. Det betyder høvding eller konge. Nana Akufo-Addo. 

Interviewer: Hm (genkendende). 

Respondent: Øh.. ham har jeg mødt og spist middag mad, fordi jeg handlede med hans bror, 

Edward Akufo-Addo på det cold store der hedder Amaadi Coldstores i Ghana. 

Interviewer: Ja. 

Respondent: Og han har jeg handlet med i 10 år. Og solgt kød. Og så har jeg mødt og snakket og 

forhandlet med Nana Akufo-Addos advokatpartner, der hedder Nana Prempeh. Og Nana 

Prempeh, han det der hedder Primal Chief i Ashantiregionen i Ghana. 

Interviewer: Nå, ja. 

Respondent: Og utrolig politisk indflydelsesrig. De er nu i opposition, men det er blandt andet der 

netværk, jeg har været i kontakt med. 


