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Endelig var alt papirarbejdet på plads,
KHUXQGHU YHGW JWHUQH KYRUL EOD

´'HWYDUGDHW¿QWIRUHGUDJPHQGHUHU
sgu lidt trængt i denne lejlighed. Det er
næsten ærgerligt, at vi ikke har et sted,

formålet blev formuleret: Selskabets
IRUPnOHUGULYHHQFDIpRSE\JJHWRPNULQJ
et tema om rejser. Dette bør være
udtrykt i udsmykning, regelmæssige

hvor vi kan mødes noget oftere og hvor
GHUHUSODGVWLOÀHUHPHQQHVNHU0nVNH
et klubhus af en art - ja eller måske
HQ FDIp Vn PDQ RJVn NDQ P¡GHV PHG
andre rejsegale folk´

foredrag og varesortiment 6HOVNDEHW
var blevet oprettet ved Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, og navnet var blevet
valgt til Café Globen, hvilket lå tæt op
DGQDYQHWSnNOXEEHQVEODG*OREHQ

.ORNNHQHUEOHYHWOLGWPDQJH-HQV3RXO
0DGVHQ RJ 3HU $OODQ -HQVHQ VLGGHU RJ
GHOHUHQ ÀDVNHU¡GYLQSnHW '%. P¡GH
YLVW QRN HQJDQJ L HIWHUnUHW  ´'HW
YDU GD HQ IDQWDVWLVN LGp 6NXOOH YL LNNH

)UD0&NOXEWLOJOREHFDIH

,JHQ WRJ 0DUWLQ WHWHQ +DQ DIWDOWH

Computere
og
musikanlæg
blev
installeret, og som et af de første
steder i byen udbød cafeen WIFI
(trådløst internet), og der blev stablet
RS PHG UHMVHOLWWHUDWXU +HUXGRYHU

taget gæsterne med på cykeltur fra
'DQPDUN WLO *HRUJLHQ YLD $OEDQLHQ Sn
backpackertur til Kina og Centralasien,
Sn UHMVH WLO 86$ RJ 6\GDPHULND RVY
RVY

og tilbød dem at de kunne holde
orienteringsmøder på cafeen, hvilket
 UHMVHEXUHDXHU WDNNHGH MD WLO )RU
at forøge omsætningen yderligere
blev der afholdt særarrengementer:

6RPPHUHQ  YDU WLGHQ NRPPHW WLO
DW ¿QGH ORNDOHU WLO FDIHHQ 6DPIXQGHW
UXOOHGH GHUXG DG )RON KDYGH PDVVHU
af penge, og den ene café efter den

en total renovering af lokalerne med
HMHUQH DI ORNDOHUQH %\JJHSODQHU EOHY
udfærdiget, kontrakter skrevet, og
E\JJHULHW EOHY IXOJW W W DI 0DUWLQ 'HU
blev bygget toiletter og udluftning, der

blev der ansøgt om alkoholbevilling,
brandtilsynet
kom
og
godkendte
lokalerne
og
fødevarestyrelsen
kiggede også forbi for at sige god for
LQGUHWQLQJHQ

I starten var der kun nogle få
EDUWHQGHUVGHUKYHULV UNQRNOHGHO¡V
'HUYDUQDWXUOLJYLV0DUWLQVRPOLJHOHGHV
stod for den daglige ledelse og havde sit

Spies-fest (som var lidt en parodi på
HQ JULVHIHVW  NXOWXUQDW L  nUHW
IRU + & $QGHUVHQ RJ GHU YDU HQ
GHO NRQFHUWHU Sn SURJUDPPHW EOD
akustisk musik, cubansk, bands, Bossa

lave en Berejst Café, hvor vi dels kan
holde møder, dels kan mødes med alle
PXOLJHDQGUHUHMVHQ¡UGHU"´±RJGHUYHG
YDULGHHQWLO&DIp*OREHQI¡GW

anden skød i vejret – men stort set
LQJHQFDIHHUHOOHUEXWLNNHUOXNNHGH'HU
blev nedsat en lille gruppe, som skulle
IRUV¡JH DW ¿QGH HJQHGH ORNDOHU RJ
de gennemsøgte indre København og

EOHY ODJW KHOW Q\W JXOY 0DUWLQ VNDIIHGH
brugte køkkenelementer, som han selv
satte op ude på lageret, der blev ført
vand til køkken, barområde og toiletter,
det elektriske system blev renoveret –

Endelig oprandt dagen, hvor cafeen
DIKROGW HQ IRUP IRU ´JHQHUDOSU¡YH´
KYLONHW VNHWH O¡UGDJ G  PDUWV 
$OOH DQSDUWVKDYHUH RJ ¡YULJH '%.

DUEHMGHYHGVLGHQDIFDIHHQ+HUXGRYHU
YDU GHU &ODXV $QGHUVHQ VRP Q UPHVW
ERHGH Sn FDIHHQ 3HWHU +¡MPRVH RJ
/DUV 0XQN N PSHGH PHG DUEHMGH RJ
bartendertjanser, og Louise Korsgaard

1RYDRVY2JVnYDUGHUQDWXUOLJYLVGHQ
daglige omsætning og de ugentlige
WRUVGDJVIRUHGUDJ

Planer og budgetter

EURNYDUWHUHUQHIRUSRWHQWLHOOHORNDOHU

RJEDUHQEOHYE\JJHW

RJ/LQH0¡OOHUWRJOLJHOHGHVYDJWHU

-HQV 3RXO ODJGH XG PHG DW Y UH
tovholder på projektet, men senere
L IRUO¡EHW PnWWH KDQ VOLSSH LJHQ SJD
PDQJOHQGH WLG 0DUWLQ $QNHU 1LHOVHQ

'HWVNXOOHYLVHVLJDWY UHHQYDQVNHOLJ
opgave - der var simpelthen ikke ledige
ORNDOHU QRJHQ VWHGHU (Q GDJ O\NNHGHV

'HW PHVWH DI DUEHMGHW EOHY XGI¡UW DI
HW E\JJH¿UPD PHQV DQGUH WLQJ EOHY
XGI¡UW DI HQ JUXSSH PHGOHPPHU (Q

PHGOHPPHU EOHY LQGEXGW WLO IDG¡O
$OWLQJ VWRG O\VHQGH NODUW RJ Q\W ± GRJ
var bardisken lagt løst på, idet der
ikke havde været tid til at sætte den
RUGHQWOLJIDVW

omsætning nok til at cafeen kunne
O¡EH UXQGW ,  EOHY GHU DIKROGW 
WHPDIHVWHU EOD SRUWXJDOIHVW G 
 KYRU VHOYHVWH GHQ SRUWXJLVLVNH
DPEDVVDG¡UGHOWRJLO¡MHUQH+HUXGRYHU

det endelig, da Ewa Bylinska så nogle
ORNDOHU L KYLV YLQGXHU GHU VWRG ´7LO
OHMH´ /RNDOHUQH YDU QRJHW VOLGWH PHQ
XPLGGHOEDUW YDU VW¡UUHOVHQ ¿Q +XQ
NRQWDNWHGH 0DUWLQ VRP VWUDNV WRJ XG

ÀRNDINOXEEHQVNYLQGHOLJHPHGOHPPHU
sørgede for dekorationen, herunder valg
af farve til væggene, og de indkøbte en
JRG EODQGLQJ DI PRGHUQH ,.($ WLQJ RJ
´FKDUPHUHQGH JHQEUXJVVNUDPPHO´ WLO

0DUWLQ NQRNOHGH O¡V IRU DW EOLYH I UGLJ
med alting – samtidig med at han
SDVVHGH VLW DUEHMGH 7LO VLGVW WRJ KDQ
hele natten til hjælp, og han tog fri fra

WDQNHURPFDIHHQ'HWUHVXOWHUHGHLHQ
projektplan og et budget, og der blev
taget beslutning om selskabsform,
EDQNIRUKROGRVY

og kiggede på lokalerne – og han var
EHJHMVWUHW

LQGUHWQLQJHQ /LGW HIWHU OLGW EHJ\QGWH
lokalerne rent faktisk at ligne det, de
VNXOOHQHPOLJ&DIp*OREHQ

Lokalerne
havde
fungeret
som
N¡UHVNROH KYRU PDQ EOD XGE¡G 0&

Borde og stole blev anskaffet, et klaver

, MXQL  EOHY GHU DIKROGW VWLIWHQGH
generalforsamling for Café Globen,
RJ GHQ I¡UVWH EHVW\UHOVH EOHY YDOJW
0DUWLQ VWLOOHGH VLJ WLO UnGLJKHG VRP
IRUUHWQLQJVI¡UHU GDJOLJ OHGHU  9HG

N¡UHNRUW /RNDOHUQH EOHY GHUIRU EUXJW
til både teori og som opbevaringssted
IRUPRWRUF\NOHU0HGDQGUHRUGGHUYDU
lang vej, før der kunne være café i de
ORNDOHU'HUYDULQJHQEDUHOOHUWRLOHWWHU

en senere lejlighed konstituerede
EHVW\UHOVHQVLJKYRU-HQV3RXO0DGVHQ
EOHYYDOJWVRPIRUPDQG

der var intet lager eller køkken – og i
det hele taget var eneste fællesnævner
mellem køreskolen og en potentiel café,
DWGHUYDUY JJH±VRPRYHQLN¡EHW

overtog projektet, og han var den
ÀLWWLJH HQWUHSUHQ¡U GHU G\JWLJW JMRUGH
GU¡PPHQHWLOYLUNHOLJKHG
I den kommende tid blev der gjort mange
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YDUIHVWOLJWGHNRUHUHWPHG¿QHPDOHULHU
DIPRWRUF\NOHU

Total renovering

'HU YDU WU\N Sn GH HQNHOWH WHQGHUV L
VWDUWHQPHQOLGWHIWHUOLGWNRPGHUÀHUH
bartenders til, og inden et år var der

0HQGHWYDUVWDGLJULJWLJVY UWDWVNDIIH

FD  WHQGHUV WLONQ\WWHW FDIHHQ 0HQ
cafeen var stadig yderst sårbar over
for, at folk jo rejser en del, når man er
PHGOHPDI'%.

blev der atter
NRQFHUWHU

arbejdet, for at blive helt færdig med
FDIHHQ)DQWDVWLVNSU VWDWLRQ6DPWLGLJ
blev hjemmesiden søsat – den havde
3HWHU+¡MPRVHG\JWLJWXGI UGLJHW

Markedsføring
Kendetegnede ved hele projektet var, at
der var absolut ingen af de involverede,
der havde det fjerneste begreb om
driften af en cafe, så alting opfandt

omsætning til, at cafeen kunne drives
IRUVYDUOLJW (IWHU ò nU YDU GHU VWDGLJ
røde tal på bundlinjen, og det så ikke
XPLGGHOEDUWXGWLODWGHWYLOOHEOLYHEHGUH
,GHFHPEHUYDOJWHGHQGDY UHQGH

skulle transporteres ned på cafeen,
rejsegenstandene kom anpartshaverne
med, køleskabe blev fremskaffet,
vaskemaskine ligeledes, pengekasse
installeret, cappuccino maskine og

Åbning i 2005

PDQ VHOY 0DQ KDYGH UHJQHW PHG DW
når der var udfærdiget et så fantasifuldt
koncept, ville gæsterne helt automatisk
strømme til byens nye insted, men
snart måtte man sande, at der skulle

bestyrelse at tage konsekvensen af de
negative regnskaber, og den besluttede
at anbefale cafeen til lukning over for
JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ 'HU YDU LQJHQ
IUHPWLGL&DIp*OREHQ

NDIIHNY UQH OHDVHW )DG¡OVDQO JJHW
valgte man at købe selv frem for at blive
VSRQVHUHWDIIHNV&DUOVEHUJ±PDQYLOOH
Y UHIXOGVW QGLJXDIK QJLJH

Åbningen blev fejret med hele 3 foredrag
på 3 dage: Claus Qvist underholdt om
,UDQ$UQH5XQJHRP'HQ7UDQVVLELULVNH
-HUQEDQH RJ 3HU $OOHQ RP 0W .HQ\D
Inden længe have foredragsholdere

'HQ RI¿FLHOOH nEQLQJ DI &DIp *OREHQ
VNHWH IUHGDJ G  PDUWV  1X
VNXOOHGHQYLUNHOLJHSU¡YHVWn

usandsynlig hårdt arbejde til for at få
J VWHUQHLQGHQIRU
0DUWLQ WRJ IDW Sn HQ JDQVNH VWRU GHO
af de københavnske rejsebureauer

arrangeret

en

del

Skønt at der var mange kræfter og
initiativer i gang, var det stadig ikke nok

$QGHQKDOYGHODIFDIpHQVKLVWRULHI¡OJHU
i juni nummeret af Globen.
$I/DUV0XQN

