
Gratis kaffe, for lokalkultur

Noe av hva de store kjedene representerer, er et sterilt utseende. Dette imaget ser likt ut i 
alle land og byer. Møblene ser like ut, menyene er de samme, og alle ansatte blir satt i like 
uniformer, som etter min mening, frarøver folks personlighet. Kunsten man blir å finne på 
veggene er som regel mer pynt enn hva man kan kalle noe med et kunstnerisk særpreg. 
Fordi det dessverre som regel er masseprodusert, og minner mer om kunstverkene man 
finner når man skal kjøpe en ramme på IKEA.
En lokal kafe har ofte møbler som er valgt med omhu og ut i fra egen smak. Og som regel 
for å skille seg ut fra de andre kafeene i nabolaget. Det er lokale kunstnere representert på 
veggene, og ofte lokale musikere som spiller opp til dans (eller tårer).

Når et stort internasjonalt firma (som f.eks Starbucks) åpner butikk i Stavanger, er det uten 
noen form for reel risiko. Det er ikke ambisjoner om å gi byen et bredere tilbud, men kaldt 
kalkulerte utregninger om profitt og ekspandering som ligger bak. Når et menneske 
derimot får en idé om å åpne butikk i Stavanger er det en helt annen sak. Et helt ekte 
menneske er mer enn en frontfigur for en franchise ; en ferdigtenkt idé. Et menneske som 1

vil åpne en butikk for seg selv er et individ med en visjon hen ønsker å dele, og dette 
mennesket må dedikere seg med hele sitt vesen. Hen må gi en reel risiko. For går det ikke 
bra, vil drømmene falle i grus som sand mellom fingrene. Og visjonen vil gå tapt.
Internasjonale storkjeder som strekker seg uten risiko, tar muligheter vekk fra lokale 
entreprenører som har mye å tape når de ikke har en dag med høy omsetning.

Kjeder som McDonalds, Starbucks, H&M eller Burgerking kan eksistere som en slags 
reklame for seg selv, uten å nødvendigvis gå i pluss. Slik at når noen reiser utenbys og 
ønsker seg noe, så går de til den gode gamle butikken de kjenner igjen fra før. Når en liten 
kafé begynner å få dårlige dager, må de spare penger ved å kvitte seg med ansatte, kjøpe 
inn billigere varer eller øke prisene på sine produkter. Og alle alternativene har en klar 
negativ påvirkning på lokalsamfunnet.

Da Starbucks først fikk fotfeste i USA, ga det noen positive innflytelser på landets 
kafékultur. I flere byer hadde man kun McDonalds og Dunkin-Donuts som valg til kafe. Og 
Starbucks ble med på å løfte en ellers veldig lav standar på kaffekultur. Det kan kalles en 
oppgradering. 

Her i Stavanger har vi derimot hatt et mangfoldig bilde innen kaffe og kafeliv lenge før 
Starbucks gjorde sitt inntog, og man kan på ingen måte si at Starbucks sitt inntog her i 
byen har hatt en positiv innflytelse på standaren for kaffe eller kaféer. Dog har det kanskje 
vært med på å vise fram hva standarden for hvordan en «hipp og kommersiell franchise» 

 Taster man inn «franchise» på google sin oversetter, vil det norske alternativet være «tjen 1

penger»



skal se ut. Om man ønsker å være en organisasjon uten noe som helst form for egenart. 
Derfor, mener vi at det er unødvendig å la karakterløse bedrifter få de mest synlige 
plassene i byen, hvor de gradvis spiser opp byens sønner og døtre.

Måter man sammen kan utføre lignende aksjoner: 
Man kan arrangere loppemarked på IKEA. Samle alle møbler man får fatt på, og ha en 
gratisbonanza ute på parkeringsplassen. Hvorfor skal vi gi slipp på noe av det Skandinavia  
har vært kjent for verden rundt? Elegant møbel- og interiørdesign med unike særpreg. 
Idag har dette som var en del av vår identitet blitt til en kollektiv sterilisering av husstander. 
Vi har alle noen hyller, skap, og et par glass fra IKEA. Som gjør at vi alle kjenner oss igjen 
i hverandre sine hus. 
Man kan stelle i stand en byttedag for klær på utenfor H&M. Gjerne for å vise til litt mer 
omtanke for alle barna som sitter og svetter og blir behandlet som slaver. Og med en slik 
form for masseproduksjon mister man også sjansen til å finne klær som kan se ut til å 
være laget for deg, istedenfor å være laget for en generalisert gjennomsnitts-person.
Man kan planlegge grillfest utenfor Burgerking, eller McDonalds. Gjerne ved hjelp av din 
lokale slakter, eller vegetarianske venn som ønsker å lagge hjemmesnekra urtefries på 
torget. Noe som kan stå i kontrast til de samme usunne matvarene som er i alle 
søppelmatrestaurantene sine lokaler. Og man kan da unngå å støtte mer ødeleggelse av 
regnskog og miljø i samme slengen.

Her er ett kart over lokale kaféer og lignende i byen.
Sjekk linken for mer informasjon og for å legge til din egen favorittkafé.
https://drive.google.com/open?id=1IK_QEf1oy1azAmXFawpiSqElsx4&usp=sharing
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