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Mange ble inspirert til å investere i bedre 
kaffeproduksjon, noe som igjen ga økte 
inntekter. 

Direkte fra bøndene. Etiopiske bønder 
selger normalt kaffehøsten til forhand
lere som gjerne presser prisene ned og 
oppnår god profitt ved å selge grønn kaffe 
videre på auksjon i hovedstaden. Great 
Abyssinia arbeider nå for å få tillatelse til 
å kjøpe kaffe direkte fra bøndene.
     – Ved å ha direkte handel med bønde
ne kan vi sikre kvalitet, og kaffebøndene 
får bedre priser, sier Ethiopia Asferi. Hun 
mener det vil være et markedsfortrinn for 
Great Abyssinia på det europeiske marke
det å satse på fairtrade, altså å gi kaffebøn
dene bedre vilkår og å sørge for en mest 
mulig bærekraftig produksjon.
     Det tyske selskapet Solino var det førs
te som importerte ferdig brent og pakket 
kaffe fra Etiopia. Solinos grunnlegger 
Felix Ahlers forteller i en epost at høy 
toll på brent kaffe i Europa har tvunget 

afrikanske land til å eksportere kaffebøn
nene grønne.
     – I 2008 ble denne tollen fjernet, men 
likevel var ingen av de store europeiske 
selskapene interessert i å importere brent 
kaffe, sier Ahlers.
    
Miljøvennlig. Etter tollendringen be
gynte Solino å importere brent kaffe 
til Tyskland i små kvanta med fly. Nå 
leverer importøren etiopisk kaffe til flere 
utsalg i Tyskland, særlig til spesialistkje
den PerfettoKarstadt. Ifølge Ahlers blir 
vekten på kaffe redusert med 25 prosent 
etter brenning. Det reduserer ikke bare 
transportkostnaden, men gir også en 
miljøgevinst. 
 Den tyske importøren mener at hans 
kunder er opptatt av å bidra til å bygge 
opp en egen kaffeindustri i Etiopia, og at 
de er villige til å betale for det. 
     – Kundene våre er opptatt av at det 
ikke er en løsning bare å betale bøndene 
litt ekstra, ting må endres gjennom å 
skape nye jobber og mer verdier i Etiopia, 
sier Ahlers.
 
Kort holdbarhet. Men det er ikke bare 
tollbarrierer som gjør at kaffen kommer 
grønn til Europa. 
     – Brent kaffe er vanskelig å eksportere 
fordi holdbarheten bare er trefire uker 
etter brennedato. Det er derfor vi impor
terer kaffen ubrent, da er den holdbar 
opptil ett år. Som regel er all brent kaffe 
importert til Norge, blitt for gammel, slik 
at den har mistet sødme og aroma når 
sluttbruker får tilgang på den, sier Tim 
Wendelboe.
     Men tyske Solino ser ikke på kort hold
barhet som noe problem.
     – Forbrukerne elsker den spesielle 
smaken av ren etiopisk kaffe, ifølge im
portøren Felix Ahlers.
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Ny satsing: Ethiopia Asferi er markedsansvarlig i 
Great Abyssinia, og er glad for at selskapet satser på 
å skape arbeidsplasser i Etiopia. 

Følsom prosess: Great Abyssinia har 150 ansatte i Addis Abeba. Noen av dem overvåker maskinen hvor eksklusiv etiopisk kaffe blir brent før eksport til Europa. 

GEIR GULLIKSEN 
Forenkling
“Få norske forfattarar skriv så godt om moderne 
parforhold som Geir Gulliksen.”
ALF KJETIL WALGERMO, VÅRT LAND 
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God
lesestund

THURE ERIK LUND 
Straahlbox 
“Thure Erik Lunds nye roman er en skattkiste ... 
En fragmentarisk skattkiste av intelligent humor 
og skarp sivilisasjonskritikk, bundet sammen med 
en litterær lekenhet.” 
OLE ØYVIND SAND HOLTH, DAGBLADET 
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KARI BØGE 
Til og fra fest 
“Frydefull lesning ... En snedig roman som 
både er morsom, tragisk og ikke så rent lite 
overraskende.”
ANNE CATHRINE STRAUME, NRK P2
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ADELHEID SEYFARTH 
40 kalde bak månen 
“Seyfarth demonstrerer her hvordan samtidslittera-
turen kan brukes til å formidle nyheter som avisene 
aldri kan beskrive. (...) en fortelling som er troverdig, al-
legorisk og til tider grotesk humoristisk på samme tid.”
BJØRN GABRIELSEN, DAGENS NÆRINGSLIV 
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JOHN RØRDAM 
Lukkertid
En bok som går under overflaten på joggebølgen, 
reinsdyrjaktbølgen, friluftsbåt-bølgen, Himalaya-
klatringen og strategiseminarene i næringslivet. 
“Tankevekkande om 40-åring i krise.”
BJARNE TVEITEN, FÆDRELANDSVENNEN Kr 329,–

HÅVARD SYVERTSEN 
Det håndgripelige 
“Stor i det lille formatet ... Det er egentlig lett å 
se hva som gjør Håvard Syvertsen spesiell. Han 
har nemlig en helt egen evne til å skrive med 
innlevelse og nærvær.”
ANNE MERETHE K. PRINOS, AFTENPOSTEN  Kr 349,–

KARI F. BRÆNNE 
Under de dype skyggene av 
løvtunge trær 
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“Den har en sjelden språklig trøkk, samtidig som 
den er høyst velkomponert og med sans for det dra-
matiske, som likevel blir dempet av fortellerstilen.” 
GEIR VESTAD, HAMAR ARBEIDERBLAD 

ODD W. SURÉN 
For hva det er verdt 
“... en skarp, underfundig, god og underholdende 
skildring av norsk hverdagsliv. Og ikke minst av en 
del norske dialekter.”
KJELL OLAF JENSEN, DAGSAVISEN 
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CARL FRODE TILLER  
Innsirkling 2
“Tiller er uhyggelig god i sine skildringer av kren-
kelsens konsekvenser. En stor, litterær seier.” 
SINDRE HOVDENAKK, VG 
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JOHAN MJØNES 
Orkanger
“Ein liten, stor roman om blant anna skuld, hemn, 
anger og personleg integritet.”
BJARNE TVEITEN, FÆDRELANDSVENNEN 
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