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� Hvor går
københavnerne
hen, når det
bliver mørkt
udenfor? Tag
med rundt i den
vinterkolde by
og oplev nogle
af de steder,
som spreder lys,
hygge og nærvær
i en mørk tid.
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Siden åbningen i 2007 har mere end
83 millioner passagerer kørt med metro
fra Lergravsparken til Lufthavnen.
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Ny metrotunnel kobler
Nordhavn med Cityringen
� Efter en underjordisk tur på 1,8 kilometer brød tunnelboremaskinen Alice i oktober igennem til skakten
under Sortedams Sø. Naboer fra Nordhavn og Østerbro gik under jorden for at se tunnelboremaskinen, der
efter gennembruddet har forbundet Nordhavnslinjen med Cityringen.
“Vi købte én af de første lejligheder, der blev udbudt til salg i Nordhavn. Og det er klart, at det spillede ind
på vores beslutning, at der med tiden kommer til at køre metro lige til døren,” sagde Andreas Meier, der
som nabo til metrobyggeriet i Nordhavn kom med under jorden.
I 2019 bliver det muligt at komme fra metrostationerne i Nordhavn til Rådhuspladsen på under 10 minutter, og der forventes cirka 11.000 passagerer i døgnet på den nye linje.

Lasse Baagøe Hansen

Mai Hartmann

Mads Havskov Hansen

@LasseBaagoe
Når man ser en kattevideo og
misser metroen #denfølelse

@FrkHartmann
Nogen har pruttet i metroen. Heldigvis er her også en der har taget
Britney Spears parfume på, så det
går lige op. Eller noget.

@MHavskovHansen
At køre i metro med en gruppe piger på vej i byen var Guds 8. plage
over Egypten. #yakkediyakkediyak

� Efter at have boret sig
blot halvanden meter over
det eksisterende metrorør
og kun fire meter under
Magasins kælder er tunnelboremaskinerne, Nora og
Tria, fremme ved Gammel
Strand. Strækningen har
krævet både ingeniørkunst
og særdeles grundig forberedelse, men nu er Cityringens
sværeste strækning boret
ud. Forud for boringerne er
Magasins fundament blevet
forstærket med cement for
at sikre bygningen mod sætningsskader og for at undgå,
at en tur i Mad&Vin skulle
blive en rystende oplevelse.
Bliv klogere på boremaskinernes ruter på m.dk/status

Priser til den bedste metro-kunst
� For femte år i træk er ti værker nomineret til årets Hegnspæl,
der uddeles den 16. november 2016. Prisen belønner de bedste værker på
metrohegnet, Byens Hegn, i det forgangne år. De nominerede værker har
det til fælles, at de formår at skabe bedre byrum, mens der bygges metro.
Der uddeles en publikumspris, en jurypris og en kommerciel pris, som går
til den bedste reklame. I år består juryen af Rasmus Nielsen, Superflex,
Frederik Preisler, partner og Creative Director hos Mensch, Janna Lund,
seniorkurator hos Copenhagen Contemporary, Thomas Dambo, kunstner
og designer, samt Dina Brændstrup, landskabsarkitekt hos 1:1 landskab
og vinder af juryprisen 2015.
Læs mere på m.dk/hegnspælen
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� Metromagasinet Til byen guider
dig til oplevelser i hovedstaden,
bringer nyt fra metroen og billeder
fra livet i byen. I dette nummer går vi
ud i den vintermørke by og opsøger
steder, hvor man kan holde hjernen
skarp og kroppen varm, mens vinteren går sin gang. Måske giver det
også dig lyst til at vove dig ud?

Ens takster på
hele Sjælland
� Den 15. januar 2017 bliver fire takstsystemer til ét. Det betyder, at Sjælland, Møn,
Lolland og Falster får enklere priser og billetter, så du får mindre at tænke på, når du
rejser. Rejsekort vil som udgangspunkt altid
være billigst, medmindre at du rejser mere
end 26 gange på en måned på samme strækning - så vil pendlerprodukter være bedre.
Når reformen er gennemført, vil Sjælland,
Lolland og Falster være ét stort pendlingsområde og dække 70 procent af alle rejser i
den offenlige transport i Danmark.
Læs mere om Takst Sjælland på
dinoffentligetransport.dk

Hvor tjekket er du, når du pendler?
� Dit valg af transport betyder noget – ikke kun for dig, men også for
miljøet. Hvis du for eksempel pendler fem dage om ugen fra Nørreport St.
til Københavns Lufthavn, kan du reducere din CO₂-udledning med 40 kg.
pr. måned ved at tage det offentlige i stedet for bilen.
Nu har DOT gjort det nemmere at se, hvilke fordele og ulemper der er ved
lige netop din pendlerform, så du kan finde ud af, hvordan din tur bliver
hurtigst, billigst, sundere og grønnere.
Tjek pendlertjek.dk

Instagram
#tilbyen
@ da ve so st a t i c

- TI L BY E N

FOTO : D OT

Til læserne

@ k bh m e t t e
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Byen
rykker
sammen
i mørket
� Hvor går man hen, når
det er blevet for koldt til at
slænge sig i Kongens Have
eller spejde ud over vandet
fra Papirøens liggestole?
Mange københavnere rykker
indenfor og finder hygge,
nærvær og nye perspektiver
med god radio, sjove brætspil
og hatte, der passer. Der er
nemlig masser af stemningsfulde steder i København,
hvor man føler sig godt tilpas
– selvom vinteren kan være
hård og lang.
T E K ST : K A R O L I N E K R A B B E ,
HANNA ANDERSSON OG
MARIE HAUBERG,
REDAKTION@M.DK
FOTO : M A R I E H A L D
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Bo:
I et års tid lavede vi pop-up
spillecafeer rundt omkring i
byen, indtil vi i sommeren 2014
fik mulighed for at blive tre uger
i Huset. Vi sørgede for at lave lidt
Copacabana-stemning med brætpil i solen, så hvis folk ikke var
ude at rejse, kunne de besøge os.
Det virkede skidegodt, vi fik lov
til at blive i Huset, og til november har cafeen to-års fødselsdag.
Vi endte med at døbe cafeen i
Huset ‘Bastard’, fordi den er det
uægte barn af den oprindelige
spillecafe på Øresundskollegiet.

Der er et
brætspil
for enhver
Hvem: Bo Thomasen, spillenørd
og Morten Schneider, kaffenørd.
Stiftere af Bastard Cafe i Rådhusstræde.
Hvad: I spilcaféen kan man spille
mere end 1600 brætspil.
� Morten:
Da Bo boede på Øresundskollegiet, havde han en brætspilscafe hver torsdag. Efter
han flyttede fra kollegiet til en
lejlighed, forsøgte han at føre
cafeen videre i sin stue, men ret
hurtigt voksede den ham over
hovedet. Så ringende han til
mig, og vi besluttede at finde på
noget sammen. Jeg er kaffenørd,
og Bo er spillenørd, så det gav
god mening for os at kombinere
vores interesse – for findes der en
bedre kombination end kaffe og
brætspil?

Bo

n
e
t
r
o
M

Morten:
Siden den sommer har der været proppet i caféen. Folk sidder
udenfor, indenfor, i vindueskarmene og oven på hinanden. Her er altid fyldt og altid
god stemning – af en eller anden
grund møder vi aldrig dårlige
tabere. Der kommer virkelig alle
slags mennesker i cafeen. Før vi
åbnede, var jeg helt vildt bange
for, at det ville blive et mørkt sted
med orkstole, hvor der altid kom
de samme 20 udklædte mennesker. Jeg var bange for, at cafeen
skulle blive for de få, men det har
heldigvis vist sig, at det er et sted
for alle.
Bo:
Jeg tror, det skyldes, at brætspil er lidt ligesom litteratur.
Der er noget for enhver, hvis bare
man leder. Det handler om at
finde det rigtige spil til den rette
person. Man behøver ikke kunne
noget, man skal bare have lyst til
at spille. Brætspillet skaber en
ramme for nærvær og tilstedeværelse, man sjældent finder i dag.
Vores mission er først og fremmest at have en hyggelig café.
Dernæst at få udbredt brætspil
til folket.

TI L BY E N -
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kommer du til at sidde og skraldgrine i biografsalen. Når man
træder ind i mørket, gælder der
visse regler, der tvinger folk til
at fordybe sig og fokusere. Jeg
hører simpelthen bedre efter,
opfatter mere og danner flere billeder. Der er en fin, fin koncentration i salen, og måske er det en af
grundene til, at der opstår et helt
særligt rum, hvor fællesskabet
forstærker følelser.

Hatte er fantastiske til det danske vejr
Hvem: Modist (hattemager, red.)
Susanne Juul
Hvor: I sin forretning Modist
Susanne Juul på Store Kongensgade i København K
� Hatte er fantastiske til det
danske vejr. Om sommeren giver
en stråhat skygge for solens
stråler, mens en filthat luner og
holder ansigtet tørt i de mørke
måneder. Forleden forlod jeg
forretningen med min hat på, og
jeg var nået hen til min bil, før jeg
opdagende, at det regnede.
Her i den kolde tid har vi alle et
ekstra lag tøj på, og nu kommer
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hattene for alvor frem fra gemmerne og ud i gadebilledet. Det
er noget, som folk virkelig ser
frem til, og jeg har mange kunder,
der mod slutningen af sommeren
fortæller mig, at de allerede er
begyndt at glæde sig til at tage
deres efterårshat på.
Jeg plejer at sige, at klæder
skaber folk, hatte skaber personligheder. Lige netop det er hovedet på sømmet, og det kræver
erfaring at finde den rette ejer til
den rette hat. Til gengæld er den
helt rigtig hat tidsløs. Til december er det 25 år siden, jeg åbnede
forretningen, og dengang kom hr.

og fru jo nærmest ind i ens tøj og
med en identisk Fjällräv-taske på
ryggen. Sådan er det ikke i dag.
Vi er mere individualistiske, og vi
går i den grad op i god kvalitet og
i, hvordan vi klæder os.
En god hat dikteres ikke af moden, men er tilpasset lige netop
den person, der skal bære den.
Og på den måde går den rigtige
hat aldrig af mode. Tit kommer
folk ind forbi forretningen med
en hat, som de har købt her for
mange år siden. Og den ser stadig
godt ud på dem, for den klædte
dem dengang, så det gør den
også i dag.

Når man lytter
sammen, bliver
følelserne forstærket
Hvem: Anders Olling, medstifter
af Radiobiografen
Hvor: Gloria Biograf, København K
� Den første Radiobiograf blev
afholdt en sommeraften i 2013.
Vi havde lavet et facebookevent
og forberedt et par ting, og så
væltede det bare ind med folk.
Det var en virkelig lækker tidlig
sommeraften og i virkeligheden
helt ulogisk at søge ind i biografmørket. Folk blev nødt til at sidde

på gulvet, og til sidst måtte vi
støve teatrets gamle udsolgt-skilt
af og stille det ud foran. Der gik
det op for os, at vi havde ramt et
eller andet, som københavnerne
havde behov for – at der var en
interesse for at lytte og gøre det i
fællesskab.
Når man lytter sammen, bliver
ens følelser og reaktioner
forstærket. Hvis du for eksempel
fniste lidt af et klip derhjemme,

Jeg tror, at en af de største
fordele ved radio er, at man
ikke kan se, hvem der laver det.
Det giver mulighed for at tale
fra hjertet, uden at man bliver
vurderet på ens grimme sko eller
kiksede hår. Radio kræver ikke
nogen bestemt slags tøj eller nogen bestemt måde at se tingene
på. Man skal bare slå lyttelapperne ud og fordybe sig i en rigtig
god fortælling.
Et anbefaleseværdigt podcast
er Dr. Phil af Starlee Kine. Det
er hendes glansnummer, der
handler om at bruge Phil Collins
som terapi, fordi man har fået
knust sit hjerte. Først lytter man
til hans kærlighedsballader på en
lidt ironisk måde, og lige pludselig bliver det blodigt alvor. Og så
medvirker han selv. Hvis man ikke
er Phil Collins-fan før, så er man
det i hvert fald efter.

TI L BY E N -
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Smut en tur i junglen
på Frederiksberg
� Drømmer du om en tur til
varmere himmelstrøg midt i
vintermørket? Så behøver du
kun at stå af ved metroen på
Frederiksberg.
Her inviterer en giftig frø og
en farvestrålende papegøje
dig med dybt ind i junglen. Rent
fysisk er junglen at finde på metrohegnet ved Café Metropolitain
ved Frederiksberg Station, men
derfra er drømmeriet givet frit til
alle, der skulle have lyst til – eller
brug for - et afbræk.
“Det er vigtigt at skabe små
oaser i vores hverdag, og natur,
blomster og dyr skaber ro. Vi
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lever i en verden, hvor vi går de
samme veje hver dag, og jeg tror
på, at små afbrydelser i den grad
er vigtige. For det er lige dér, i
den lille pause fra tankerne, der
opstår rum til gode ideer og kreativitet,” siger den ene af de to
kunstnere bag værket Metropolitain Jungle, Peter Skensved.
Sammen med fra franskmanden
Alexander De Girardier har han
skabt værket på Byens Hegn, som
er Metroselskabets projekt for
at skabe bedre byrum, mens der
bygges metro.
Café Metropolitain er tæt nabo
til metrobyggeriet, og derfor er

det særligt vigtigt for cafeen, at
kunstværket på hegnet er stemningsskabende. Det var da også
caféejer, Thomas Hagemann Rise,
der ønskede et værk, der gav folk
mulighed for at drømme sig væk.
“Det er et meget intenst sted,
og rigtig mange mennesker
opholder sig her og bevæger sig
forbi. Derfor tænkte jeg, at folk
ville nyde at sidde ved et azurblåt
hav eller lignende. Nu har vi fået
en jungle, og den har skabt et
hyggeligt rum og en helt speciel
ro, som både jeg og gæsterne er
meget glade for,” siger Thomas
Hagemann Rise.

Kunstner Peter Skensved (tv) og
caféejer Thomas Hagemann Rise
(th) har arbejdet tæt sammen om
værket ‘Metropolitain Jungle’
ved Frederiksberg Station.

Kunst i
cykelkælderen

� Det skal være trygt og rart
at opholde sig på metrostationerne, også i den mørke tid.
Derfor har Metroselskabet
besluttet at udsmykke bagudgangen på Kongens Nytorv
metrostation med glade farver
og cirkler i alle størrelser. Det
er kunstneren Pernelle Maegaard, der står bag kunstværket,
som man kan se en skitse af
herover.
Udsmykningen begynder i
2017, når stationens hovedtrappe skal flyttes, fordi der
skal bygges en ny transfertunnel til den kommende
metrostation på Cityringen.
Det betyder, at flere passagerer vil have glæde af at bruge
bagudgangen, fordi der bliver
længere til hovedtrappen.
Og snart kan man altså også gå
på kunstnerisk opdagelse på
turen til og fra metrostationen!
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Vil du gerne have et alternativ til den årlige
julevandring op og ned ad Strøget? Så træk i
vintertøjet, find det fornøjede glimt i øjet og
tag metroen til fire storcentre og en række
julemarkeder på ingen tid.

Børnesjov i Field’s

� På turen ud mod Amager Fælled finder du Field’s, der
ud over 145 butikker kan prale af en biograf, en Food
Lounge og af at være Danmarks største indkøbscenter.
I juletiden er der masser at se på både for store og små,
og selv Motor Mille fra Ramasjang kigger forbi Field’s i
den travle tid.

Kanekørsel på Amager

� I år betyder jul i Amager Centret alt fra kanekørsel til
kammerkor. Et æsel-rensdyr vil trække en julekane fra
metroen til centret, og i udvalgte weekender vil koret
Amacantus omfavne dine øregange med bløde juletoner.
Hvis det ikke er julestemning nok til dig, så kommer
selveste julemanden forbi fra d. 21. til 23. december,
hvor han har tid til at høre om et ønske eller to. Ud
over at opfylde dine egne ønsker i centret kan du også
besøge ønsketræet på Torvet ved H&M og give en gave
til udsatte børnefamilier i lokalområdet.

Hjertegaver på
Frederiksberg

FOTO : C H R I ST I A N I A

dengraahal.dk/julemarked

glstrand.dk

Delikat julenedtælling i Magasin

Røde hjerter i Den Grå Hal

Christianshavn
Åbningstider kommer senere

Kgs. Nytorv
Tirsdag - søndag kl. 11 - 17
Onsdag kl. 11 - 20

FOTO : M AG A SI N

frbc-shopping.dk

� Når julen begynder, stopper den Grå Hal med at være grå og bliver i stedet
et eksotisk, farverigt virvar af julepynt, madboder og mennesker. Fristadens
julemarked har eksisteret siden 70’erne og er med mere end hundrede stande
en sikker vinder, når det kommer til at finde unik julelir. Det årlige julemarked
er den bedste kur mod kulde, så uanset om du er til pynt eller pebernødder, vil
du ikke gå skuffet derfra.

� Hele december holder Kunstforeningen Gl. Strand julehygge i deres bogcafé. De har skiftet den traditionelle
gløgg ud med en udgave i hvid og sat gaver på højkant
i deres julelotteri. Hvis du ikke har fundet den perfekte
julegave endnu, så prøv lykken i lotteriet eller gå på
gavejagt blandt bøger, plakater og kunst.

amagercentret.dk

Frederiksberg
Åbent alle dage kl. 10 - 20

fields.dk

Hvid gløgg
hos Gl. Strand

Amagerbro
Mandag - fredag kl. 10 - 19
Lørdag kl. 10 - 17
Søndag kl. 11 - 16
Den 12. - 23. december
er der åbent alle dage kl. 10 - 20

� Nogle steder hænger der julepynt på træerne, men på Frederiksberg hænger der ønsker. Ønsker, der venter på at blive plukket, så udsatte børn fra krisecentre eller børnehjem på Frederiksberg også får en julegave i år. Ønsketræet er skabt i samarbejde
med Frederiksberg Centret og Fredriksberg-Falconér Rotary
Klub, som sørger for at gaven når frem til jul. Det eneste, du skal
gøre, er at plukke et ønske, opfylde det og pakke det fint ind.
Juleønsker hjemmefra kan naturligvis også opfyldes i FRB.C
Shopping, der med sine 90 butikker kan byde på alt, hvad ønskelisten peger på.

Ørestad
Åbent alle dage kl. 10 - 20
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� Hos Mad&Vin i Magasin bryster de sig af at have Danmarks bedste udvalg af julekalendere. Bag lågerne gemmer der sig bolcher, kaffe og chokolade. Så uanset om
du er til sødt eller bittert, skal du nok finde en kalender,
du bliver glad af at åbne. Er du til lækre ting, men ikke
den spiselige slags, så tag forbi det nye store Beauty
Univers i Magasins stueetage. Du kan også booke en
tid med en af Magasins Personlige Gaveshoppere, hvis
du i al hast har glemt ønskelisten eller bare mangler
inspiration til julegaverne.
Kgs. Nytorv
Åbent alle dage kl. 10 - 20
I december er der åbent alle dage kl. 10 - 22
magasin.dk

TI L BY E N -

Til inspiration
Hvor: Byens Hegn,
Frederiksberg Station
Hvem: Kunstner Peter
Skensved (th) og caféejer
samt nabo til metrobyggeriet Thomas Hagemann
Rise (tv). Foran værket
'Metropolitain Jungle'
Hvad: Thomas Hagemann
Rise ejer Café Metropolitain ved Frederiksberg
Station, som ligger klos
op ad metrobyggeriet.
Han ønskede et værk, der
gav cafeens gæster mulighed for at drømme sig
lidt væk. Dermed var han
og de to kunstnere bag
værket, Peter Skensved
og Alexander De Girardier,
et perfekt match. De to
er netop optaget af at
skabe hverdags-oaser
gennem deres kunst. “Når
vi mennesker ser natur,
blomster og smukke dyr,
hører vores konstante
tankestrøm op for en kort
stund. Derigennem får
vores hjerner en gave: et
øjebliks frikvarter,” siger
Peter Skensved.
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m.dk/byenshegn
#byenshegn

