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Tine Løvendahl er
ikke skabt til at lave
det samme hver
dag. 

Hun er heller ikke skabt til
et 8-16-job, og hun er egent-
lig heller ikke skabt til at væ-
re i Danmark, hvor alt skal
gå hurtigt, og hvor man skal
komme til tiden. Måske var
det nogle af de forhold, der
for snart 10 år siden drev
hende til Portugal. Men hun
tog først og fremmest dertil
for at handle tin-produkter.
En passion, hun har arvet af
sine forældre.

»Mine forældre havde en
butik i København, hvor de
solgte tin-produkter. Og da
mine forældre solgte den og
flyttede til Sæby, beholdt jeg
passionen for tin, og en af
de bedste leverandører af
tin-produkter ligger i Porto i
Portugal,« fortæller Tine
Løvendahl over en Skype-
forbindelse.

Café for de rejsende
Her 10 år senere – og en hel
masse rejser og småjob, bl.a.
som rejseleder på Europas
floder – har hun sammen
med sin hollandske mand,
Robert Jan Smit, åbnet vin-
og tapasbaren ”RoberTine” i
Lissabon. Her inviterer par-
ret turister såvel som lokale
ind til tonerne fra Tine Lø-
vendahls fars gamle jazz-
plader, lokal vin, som kan
blive dekanteret i tin – og
røverhistorier fra de syv ver-
denshave. For café-drøm-
men startede nemlig for
længe siden i Tine Løven-
dahls hoved.

»Jeg har rejst hele verden
rundt, og da jeg kom til Lis-
sabon, fik jeg en idé om, at
jeg ville åbne en slags trave-
ler-café, hvor rejsende kun-
ne komme og udveksle erfa-
ringer,« siger hun. 

Da hun så mødte Robert,
var han med på idéen med
det samme. 

»Han havde et godt job i
forsikringsbranchen, så
mens jeg gjorde vores bar
klar og åbnede den sidste år,
var han hjemme i Holland
for at tjene penge til vores
projekt,« siger Tine Løven-
dahl.

De tre søfartsnationer
”RoberTine” er indrettet
som en gammel portugisisk
båd med langborde, ror, bil-
leder af sejlskibe, en globus
som minibar og et lande-
mærke med deres navne på.

»Både Holland, Danmark

og Portugal har jo været op-
dagelsesrejsende og søfaren-
de nationer. Og da vores ca-
fé udspringer af min idé om
en rejsecafé, var et skib et
oplagt tema for os,« fortæl-
ler Tine Løvendahl og tilfø-
jer, at deres bar ikke har in-
ternetforbindelse, netop for-
di folk ikke skal sidde begra-
vet i deres computere og
smartphones, men samles

om hinandens selskab. 
Og parret trives i miljøet,

hvor de møder mennesker
hver dag, fortæller hun
også.

»Vi elsker begge to at ha-
ve med mennesker at gøre
og har begge stor pas-
sion for det, vi gør. Det
er dejligt at kunne
være med til at give
rejsende i Lissabon
en lokal oplevelse
på forskellige
måder. Vi er ik-
ke blot en ta-
pas- og vinbar,
men en rejse
af oplevelser
med et unikt
og person-
ligt touch,«
siger Tine
Løvendahl.

Afslappet
livsspil
Hendes
passion for
tin har Tine
Løvendahl
formået at
kombinere
med et liv ef-
ter sit eget ho-
ved. I baren
bruger og sæl-
ger de tin-pro-
dukter fra den
gode leverandør i
Porto, og den por-
tugisiske livsstil pas-
ser i den grad til Tine
Løvendahls tempera-
ment.

»Her løber folk ikke ef-
ter bussen for at nå den.
Det hele går mere stille og
roligt end i eksempelvis Kø-
benhavn, og det kan jeg
godt lide,« siger hun og for-
tæller, at hun derfor er glad
for, at hendes forældre er
flyttet til Sæby:

»Selv om Lissabon er en
storby, der er større end Kø-
benhavn, er stemningen
mere afslappet. Faktisk så af-
slappet, at Lissabon på man-
ge måder kan minde lidt om
Sæby,« griner hun og tilfø-
jer:

»Men Lissabon har mange
forskellige gamle bydele og
med mange små lokale bu-
tikker. I løbet af den tid, jeg
har været her, er der dog
sket utrolig meget byforny-
else, og byen er på charme-
rende vis blevet mere åben
over for den øvrige verden.«

Indtil videre har ”Rober-
Tine” lukket i vintermåne-
derne og åbner derfor op her
i midten af februar, hvor Ti-
ne Løvendahl er spændt på
at følge udviklingen af sin
rejse-idé.

FRA TIN TIL VIN: Det var oprindeligt for at handle tin, at Tine Løvendahl 
satte kurs mod Portugal. Nu har hun åbnet en vinbar i Lissabon 
med sin hollandske mand. 
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Her løber folk ikke
efter bussen for at
nå den. Det hele går
mere stille og roligt
end i eksempelvis
København, og det
kan jeg godt lide.
Tine Løvendahl

Hun deler rejseoplevelser 
over vin og tapas i Lissabon
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