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U kalaallisut nassuiaavoq, killisiuinermi nalunaarusiaq atsiorninilu ilisarisinnaallugit. Piffissami
pineqartumi Paamiuni najugaqarsimavoq. Siullermik feeriarsimavoq kingusinnerusukkullu Tele
Postimi sulilersimavoq februar 2013-imiit 2014-ip tungaanut.
Ikinngutimininngaanniit hashimik tuniniaanissaq isumassarsiarivaa, taassuma aperisimavaa,
ikinngutini hashimik tuniniaassussinnaaneraa – aningaasaqarniarnertik pitsannguumisissammagu,
tamanna akuersaarsimavaa.
Piffissaq sivisulaartoq ingerlareernerata kingorna, tamanna unitsissimavaa, nuliami
isumasioqatigereerlugu, paasineqassagaluaruni, kingunissa annilaangagitigigamiuk.
Tele Postimi sulinermini ullut 14-inikkaarlugit akissarsisarpoq, amigartoortarlunilu, taamaattumik
saniatigut hashimik tuniniaanissaminut akuersisimavoq.
Hashi Nuummiit Paamiunut ikinngummut nassiunneqartarpoq, taassumalu ingerlateqqittarpaa.
Ikinngummininngaanniit tigugaangamiuk klumpinut mikisuaranngorlugit
aggorneqareersimasarpoq tuniniagassatut, annertulaartumik nassitsittarnikuuvoq – taava
qaammatit tamaasa ikinngutinilu naatsortarpaat, taamaalilluni ikinngutaa 50.000 koruuninik
pisarpoq, tassanngalu iluanaarummit agguaqatigiisillugu qaammatit tamaasa pissarsisarpoq
10.000,00-iniit 15.000,00-it tungaanut.
Taamatut iliorput ukioq ataaseq affarlu – unitsippaali, nuliani oqaloqatigereerlugu, kingunissaa
annilaangagigamiuk. Tassa ukiup ataatsip affallu ingerlanerani akunnaallillugu iluanaarutigivai
200.000,00 koruunit sinnilaarlugit.
Aningaasat nassiukkaangamigit, hashimik nassiussarseqqittarpoq. Ikinngutip atia
oqaatigerusunngilaa, kingunissaa annilaangagigamiuk.
Ikinngutaa ilaanni sianertarpoq, tusarniaaffigalugu, hashimik tuniniaaneq qanoq ingerlanersoq
– ilaanni kigaannerusarpoq, taamaalilluni qaammat ataaseq affarlu ingerlasinnaasarpoq
ikinngutaata aningaasaatimi tigunissaata tungaanut, qaammammullu aningaasarsinerup nalaani,
haship tuninianera sukkasoorujussuarmik pisarpoq.
Pisiniartartorpassuaqarpoq, ilai aalajangersimasumik pisiniartartuupput. Angerlarsimaffimminit
hashimik tuniniaasarpoq, sulereernerup kingorna, pisiniat namminneq orniguttarput.
Taakkua akunnaallisillugit naatsorsukkat 200.000,00 koruunit atisanut, pequtinut, nerisassanut

nuannaarniutiminernullu atornikuupput. Makkuninnga pisaarnikuunngilaq biilit, angallat
imaluunniit allanik annertunerusumik nalilinnik.
Hashilerisartut akornganni aningaasanik arlaannut akiitsoqanngilaq.
[…]
T forklarede på grønlandsk, at han genkender afhøringsrapporten og sin underskrift. Han boede i
Paamiut pågældende tidspunkt. Først holdt han ferie og senere fik han arbejde hos Tele Post fra
februar 2013 frem til 2014.
Ideen med at sælge hash, fik han fra en ven, som havde spurgt ham, om han vil sælge hash for
vennen - han havde accepteret det, da det ville forbedre deres økonomi.
Efter noget tid, havde han stoppet med det, efter samråd med sin kone, da han var bange for
konsekvensen, hvis han blev opdaget.
Han fik løn fra arbejdet i Tele Post hver 14. dag, og han kunne ikke få det til at løbe rundt, så
derfor har han accepteret at ville sælge hash ved siden af.
Hashen blev leveret fra Nuuk til en ven i Paamiut, som han fik leveret videre. Når han fik det
leveret fra vennen, var det allerede skåret til små klumper til salg, han plejede, at få leveret en
mængde – som han så skulle afregne hver måned, med vennen, så vennen fik 50.000,00 kr., og
af den fortjeneste fik han gennemsnitlig hver måned 10.000,00 til 15.000,00.
Det gjorde de i 1 ½ år – men så stoppede han, efter snak med sin kone, da han var bange for
konsekvensen. Så han har i løbet i af 1 ½ år tjent rundt regnet lidt over 200.000,00 kr.
Når han leverede pengene, fik han leveret nyt kvantum hash. Han vil ikke nævne navnet på
venne, da han er bange for konsekvensen.
Nogen gange ringede vennen, for at høre ham, hvordan det går med hashsalget – det kunne gå
længsommere nogen gange, så det kan tage op til 1 ½ måned før vennen får sine penge, og ved
månedsløn, gik det stærkt med at få solgt hashen.
Han havde et stort kundekreds, nogle er stamkunder. Han sælger hashen, efter arbejdstid,
hjemmefra, hvor kunder selv kommer.
De ca. rundtregnet 200.000,00 kr. er brugt til tøj, møbler, mad og til lidt sjovt. Han har ikke
anskaffet sig som bil, båd eller andet større af værdi ting.
Han skylder ikke penge til nogen, i hashmiljøet.
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