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Ambarish Mitra, din app Blippar bliver
kaldt branchens nye Wikipedia. Du har
udtalt, at du med en ny banebrydende
måde at dele viden på vil bekæmpe manglende uddannelse. Hvordan virker din
opfindelse specifikt?
Det er faktisk ret simpelt: Du bruger kameraet til at scanne interessante ting i dine
omgivelser, og Blippar informerer dig om
dem. Det kan være en filmstjerne på en
plakat, eller en blomst, du netop har fået øje
på. Eller en vandflaske eller en bil. Men
grundlæggende er app’en kun et biprodukt
af min faktiske vision.
Hvad er det for en vision?
Jeg er drevet af et ønske om at se mere end
blot mine nære omgivelser. I princippet findes der uendelige mængder af information

Mercedes

App-udvikler
Ambarish Mitra er 38 år og
kommer fra Indien.
i mbmag.me/blippar-ios
i mbmag.me/blippar-android

Fuldt fleksibel
Mercedes biler på abonnement? Det
kan du få med den nye Mercedes
me Flexperience. Vælg mellem op
til tolv forskellige Mercedes-Benz
biler per år. Du skal blot finde din
drømmemodel i app’en og tegne
abonnementet digitalt.
i mercedes.me

Mercedes me
Magazine som app:
mbmag.me/ios
mbmag.me/android
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Ambarish Mitra har opfundet en app til
smartphones, som informerer dig om ting,
du møder i din hverdag. Men hvorfor?

om ting. Det er historien bag tingene, bag
blomsten, bag træet eller bygningen, der
interesserer mig. Hvert enkelt element, hver
enkelt molekyle, fra logoet til den store flyvemaskine, er registreret og fører os videre
til utallige andre emner. Bag hver eneste ting
gemmer der sig på en eller anden måde en
uendelig historie. Det er også mit ønske, at
alle mennesker uanset herkomst, religion
eller uddannelse får ubegrænset adgang
til information.
Kan du komme med eksempler på en af
disse typiske uendelige historier?
Hvis vi tager en vandflaske, så fortæller den
os noget om sin oprindelse. Det kunne for
eksempel være, at den var fra Schweiz.
Schweiz forbinder man med nogle berømtheder, for eksempel Roger Federer. Via ham
bliver vi ført videre til tennisturneringen US
Open. Den afholdes i USA, og så er vi kommet videre til tusindvis af andre relaterede
emner. Det hele er forbundet med hinanden.
Jeg plejer at sige, at vi starter med en gaffel
og ender på Mars.
Hvor får du de store informationsmængder fra?
Mit firma har udviklet en ny algoritme – en
vidensgraf. Vi samarbejder med diverse
informationssites. Og så tilføjer grafen også
selv løbende nye data.
Tror du, at din opfindelse vil komme til at
påvirke menneskers mobilitet inde i
byerne?
Ja, i markant grad. Det vil blive muligt at
generere målrettet information om hele byer.
Navigationen vil blive betydeligt forbedret.
Foruden GPS-signaler, altså de steder du
befinder dig, vil bilerne i fremtiden også
kunne levere viden om alt det, du ser på din
vej. Du vil til enhver tid kunne hente nyttig
viden om bygninger, restauranter, parker
eller buskøreplanen.

Stilfuld
nydelse

Af sted
til Sverige!

Produkter, der beriger vores liv:
Smukke accessories og lækre gadgets

Så smukt
Cover, fra 39,90 euro
(ca. 298 kr.)
Smartphonecover i ægte
træ og med digitalt print.
Cool produkt fra en
milanesisk iværksætter.
i woodd.it/en

Den første udgave
i forbindelse med
IAA 2017 var en gigantisk succes. Nu
kommer den nye udgave af me Convention: Fra den 4. til den 6. september inviterer Mercedes-Benz til
digital trendmesse i Stockholm, traditionen tro i samarbejde med South by
Southwest. Kom i stemning ved at se
de mest spændende taler og debatter
fra det første event.
i me-convention.com

Så behagelig
Stol, fra 889 euro (ca. 6.700 kr.)
Rolf Benz 655 har flotte 50’erinspirerede designlinjer, som gør
den både elegant og attraktiv.
i rolf-benz.com

Så opløftende
Vase, 249 euro
(ca. 1.855 kr.)
Planten svæver helt
vægtløs i luften – over
et magnetisk felt.
Og får sollys fra alle
vinkler, for ’Lyfe
Planter’ roterer
samtidig om sin egen
akse. Spektakulært!
i flyte.se

Så krystalklart
Stormglas, 55 euro
(ca. 410 kr.)
Om det regner eller
sner - krystallerne kan
varsle det i op til 36
timer. Imponerende
barometer efter
Darwinske principper.
i super-store.de
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Lykkevej

Strækningen: Fra St. Stephen til Sackville
Længden: 438 km i østlig retning
Køretiden: En weekend

Canada – Fundy Coastal Drive

I det østlige Canada finder du
verdens største tidevandsforskel.
Her er der normalt 13 meters
forskel mellem høj- og lavvande.
Turen langs Fundy Coastal Drive
i New Brunswick byder på
fantastiske naturoplevelser.
Under turen kan du
nyde synet af både bizarre
klippeformationer og
sandstrande. Og måske være
heldig at spotte en hval. Tag dig
også god tid til afstikkere, så du
kan opleve romantiske træbroer
som Point Wolfe.

Point Wolfe-broen,
Fundy National Park
w3w.co/spontane.
verwurzelt.wasserwerk

CANADA
Québec
Montreal
USA

1

5

3

4

20 KM

1 Spisning
De søde fristelser
hos Ganong er ikke til
at modstå. Prøv for
eksempel karamellerne
med kanelsmag og
chokoladefyld.
ganong.com

Mercedes

2 Sightseeing
Fælles for hvaler og
mennesker er, at de er
ekstremt nysgerrige. Så
på disse hvalsafarier er
det uvist, hvem der
kigger mest på hvem.
jollybreeze.com

3 Shopping
Appetit på noget anderledes? Så skal du absolut
besøge Canadas ældste
farmer‘s market og prøve
Dulse, som er havalger
med en nøddeagtig smag.
sjcitymarket.ca
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4 Overnatning
På St. Martins Country Inn
i fiskerbyen af samme navn
kan du tilbringe natten og
nyde udsigten mod Bay of
Fundy (dobbeltværelse fra
139 dollars).
stmartinscountryinn.ca

5 Natur
Sejl rundt om de kæmpemæssige klipper ved
højvande og gå på havbunden ved lavvande.
Hopewell Rocks er altid et
besøg værd.
thehopewellrocks.ca
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Rosétørestikker i 18 kt. rosaguld prydet med 2 champagnefarvede diamanter kr. 12.500,-
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Jørn Utzon 100 år
Udstilling om rejseoplevelser hylder faderen til et af verdens mest berømte bygningsværker

Som barn var han ordblind og sluttede skolen med årgangens dårligste
karakterer, men han havde til gengæld øjne for linjer, former og design. Jørn
Utzon voksede op i Aalborg som søn af en skibsingeniør, og han brugte meget
tid i skibsværkstederne, hvor han skabte grundlaget for den æstetik, som
senere førte til så verdensberømte værker som Sydney Opera House – en af de
mest kendte bygninger i verden. I år ville den danske arkitekt være fyldt 100
år, og det markeres med en stor udstilling om Jørn Utzons utallige rejser
jorden rundt og om fremmede byggetraditioners indflydelse på hans
arkitektur. Udstillingen kan opleves på Utzon Center i Aalborg, som han i
øvrigt skabte sammen med sønnen Kim Utzon som sit sidste værk, inden sin
død i 2008. Udstillingen ’Horisont’ vil også blive vist i København og i Sydney.
i
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Operahuset i Sydney,
som er på UNESCO’s
verdensarvliste, er
Jørn Utzons mest
berømte værk.

utzoncenter.dk
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Fakta

Helge Sander er idémanden bag et
stort Formel 1-løb i Københavns
gader. Projektet møder opbakning
fra selve Formel 1-ledelsen.

Ikonisk
middelalderborg
i nyt perspektiv
Innovativ arkitektur møder hundreder af år
gamle ruiner på Bornholm

Bornholm har fået et nyt spot i
form af Hammershus Besøgscenter, som udover at byde på spændende fortællinger om de berømte
borgruiner også er en fryd for øjet.
Det nye besøgscenter er bygget, så
det nærmest føjer sig ind i landskabet, mens en dyb kløft adskiller byggeriet fra den berømte
middelalderborg. Det betyder, at
du fra besøgscenteret kan se Hammershus fra et helt nyt perspektiv
gennem de enorme panoramavinduer. Det er Danmarks største tegnestue, Arkitema, som sammen
med en af landets mindste vandt
konkurrencen i 2013 og har skabt
det spektakulære byggeri. I løbet
af sommeren 2018 åbner også
Bobbabella, en familierestaurant,
som er skabt af folkene bag de
anerkendte bornholmske restauranter Kadeau og Nordlandet. Det
vil både være muligt at nyde
maden i besøgscentret eller få den
med som takeaway.
i

bornholm.info

Fancy Cut-diamantringe fra
Hartmann’s fås fra 8.900 kr.

Mere diamant for pengene
Smykker og diamanter er som bekendt vejen til enhver
kvindes hjerte, og hvis diamanten slibes anderledes
end det traditionelle runde slib, er der endda penge
at spare. Betegnelsen ’Fancy Cut’ dækker over alle
andre former end det netop det traditionelle slib og
giver både karakter og personlighed – og mere diamant for pengene. “Når man sliber en Fancy Cut-diamant, udnytter man nemlig rådiamantens facon bedre,
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og får dermed et højere carat-afkast og således
også en lavere pris i forhold til den klassiske runde
diamant, forklarer Ulrik Hartmann, som er indehaver
af Hartmann’s på Bredgade i København – og en af
de førende juvelerer i Skandinavien.
i

hartmanns.com
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Formel 1 i København – hvorfor ikke?
Den tidligere videnskabsminister Helge Sander står i
dag i spidsen for en arbejdsgruppe, som arbejder på at
gennemføre Danmarks første Formel 1-løb i
København. Idéen ﬁk han, da han så den danske
Formel 1-kører Kevin Magnussen træde på podiet
efter sit første løb i det australske grandprix i
Melbourne i 2014. Chefen for Formel 1-organisationen,
Chase Carey, støtter forslaget om Formel 1 i den
danske hovedstad, og det 4,6 kilometer lange
baneforslag, som blandt andet passerer to historiske
broer, er designet med hjælp fra Jan Magnussen.
“Det sjove er jo, at Formel 1-bilerne i dag netop
repræsenterer den udvikling, som har sikret os de
mest brændstofvenlige og CO2-venlige familiebiler
nogensinde. Formel 1-bilerne bliver konstant
hurtigere, men samtidig bliver de også mere effektive,
og i sidste ende bidrager de til udviklingen af
miljøvenlige teknologier som hybrid. Samtidig vil
organisationen bag Formel 1 gerne modernisere
sporten med et grønnere image, der afspejler tidens
forhold. Og derfor vil de gerne bruge København, som
er internationalt kendt for at være en klimavenlig by
med masser af cyklister, parker og grønne områder.”
Læs hele interviewet med Helge Sander i det seneste
nummer af AMG Magazine, som fås hos din
Mercedes-Benz forhandler.

Mercedes

Event

Dansk designede møbler og
interiør er omdrejningspunktet
for den tredages københavnerfestival 3 Days of Design.

Tre dage
med design

AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: JAKOB CARLSEN

Hvad der startede som en lille udstilling i et pakhus, har i dag vokset
sig til en tredages festival, der hvert forår omdanner København til et
mekka for både designentusiaster og branchefolk – og helt almindelige
forbrugere med hang til lækre møbler og stilfuld indretning.
Mercedes
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Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Jørn Utzon,
Poul Kjærholm, Bjarke Ingels, Verner Panton... Danmark har fostret et utal af verdensberømte designere og arkitekter, som på hver
sin facon har kastet glans over den internationale designscene med alt fra møbelklassikere til ikoniske bygningsværker. Men nye
talenter og tendenser kommer hele tiden til,
hvorfor fire markante spillere på den danske
møbelscene, anker & co., Erik Jørgensen, Kvadrat og Montana, i 2010 gik sammen om at
skabe en mindre og uformel event, som i
modsætning til de traditionelle møbelmesser
skulle være rettet mod forbrugeren. Dette har
siden udviklet sig til en stor, tredages festival under navnet 3 Days of Design, som heller ikke længere er begrænset af pakhusets
vægge, men derimod breder sig ud over loca-
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tions i hele København. Formålet med udstillingen har dog ikke ændret sig, forklarer
Signe Byrdal Terenziani, som har stået i spidsen for festivalen siden den blev etableret for
fem år siden. “Vi giver helt almindelige mennesker mulighed for at møde møbelbranchen
på en ganske uformel og mere personlig
måde. Mange forbrugere har et forhold til
design uden at være fagfolk, og her åbner vi
branchen op for dem, der normalt ikke opsøger showrooms og udstillinger. Vi lader dem
møde producenterne og designerne, som så
får taletid til at fortælle om deres arbejde,”
forklarer hun.
3 Days of Design, som i år fandt sted i
slutningen af maj, er åben for alle og tiltrækker både journalister, bloggere, designentusiaster og helt almindelige, nysgerrige
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Signe Byrdal Terenziani

Mercedes

Både klassikere og nye
designskud præsenteres
i smukke, historiske
omgivelser.

forbrugere samt indkøbere fra branchen. “På
den måde er eventen en fælles platform for
danske producenter, ikke kun overfor forbrugerne, men også for den internationale
møbelbranche.” Og festivalen har stadig
møblerne som omdrejningspunkt, selvom 3
Days of Design overordnet handler om at
vise, hvad der foregår på den danske
designscene. “Vi inviterer blandet andet
inden for i ellers lukkede showrooms og til
udstillinger og kreative workshops, hvor du
får indblik i fremtidens trends og tendenser.
Andre højdepunkter inkluderer pop-up
udstillinger, nye butiksåbninger og unikke
installationer præsenteret på bedste vis i
smukke historiske bygninger,” forklarer
Signe Byrdal Terenziani. “Og i modsætning
til traditionelle interiørmesser er 3 Days of

Mercedes

Design en elegant og kurateret oplevelse,
hvor dem, der er værd at kende fra den danske designscene, bliver præsenteret på fornemste vis.”
Med over 100 forskellige store og små
designvirksomheder på deltagerlisten blev
2018-udgaven af 3 Days of Design den hidtil største, og ligesom til de store internationale udstillinger, som møbelmessen i Milano,
skulle tempoet og intensiteten være høj, hvis
man ville nå at opleve alle de udstillinger,
pop-ups, talks og installationer, som blev
arrangeret rundt omkring i byen. 3 Days of
Design og Mercedes-Benz Danmark indgik
i år et samarbejde for netop at sørge for, at
pressefolk fra både ind- og udland blev transporteret effektivt og komfortabelt rundt mellem de mange forskellige events.
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3 Days of Design er en unik
mulighed for også at opleve
designerne fortælle om
produkterne.

“Vi giver helt
almindelige mennesker
mulighed for at møde
møbelbranchen på en
ganske uformel og
mere personlig måde.”
Signe Byrdal Terenziani
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“ Vi er 21 familier, der har købt
5 huse og lejligheder i
Paris, New York, Toscana,
Marbella og Chamonix ”
Lene Espersen, 21-5’er

21-5 opfylder drømme & skaber livsglæde
Kom til en kop kaffe eller kontakt os, hvis du vil vide
mere. Skriv til info@21-5.dk eller ring på 70 26 11 55.
Se flere skønne ferieboliger på www.21-5.dk

Imagine

PAD

Besøg på
fremtidsværkstedet
Medarbejderne er håndplukkede og målene ambitiøse, når CASE
afdelingen hos Mercedes-Benz udvikler fremtidens mobilitet.
Afdelingens chef, Wilko Stark, gav os lov til at kigge med bag de ellers
hermetisk lukkede døre.

AF: RÜDIGER BARTH
FOTO: RAMON HAINDL

Wilko Stark og hans
medarbejdere i gang med
at teste en af fremtidens
’sædekasser’.

J

uletræet står et sted, hvor
man ikke kan undgå at
bemærke det. Lige over for
kaffeautomaten: og i afdelingens midtpunkt, som også bliver
kaldt ’arenaen’. Nålene er lavet af
plastik. Da CASE projektet startede,
stillede chefen Wilko Stark sig op
og annoncerede over for medarbejderne: “Mit mål er, at vi får den første EVA 2 bil færdig til jul.”
Han mente dog ikke den kommende jul. Det måtte godt tage lidt
længere tid.
EVA 2 er den interne betegnelse
hos Mercedes-Benz for de elektriske biler, som Daimler udvikler i
øjeblikket. Det er de første biler,
som er konstrueret udelukkende
med udgangspunkt i batteridrift.
For udviklerne er EVA 2 et mål, som
forpligter. Og et trylleord, der skaber energi.
Kort tid efter Starks udmelding
til afdelingens medarbejdere, troppede en af dem op på jobbet med
juletræet.
Wilko Stark er chef for strategiområdet i Daimler koncernen og
samtidig også leder for afdelingen
CASE, der er en forkortelse for de fire
vigtigste mobilitetstrends (se boksen
til højre). Koncernchef Dieter Zetsche taler om et ’vendepunkt’ i bilbranchen. Elbilerne vinder indpas.
Antallet af digitale tjenesteydelser
eksploderer, og netværksintegration
bliver stadig mere vigtig. I horisonten er der desuden udsigt til, at
bilerne begynder at blive selvkørende, hvilket efter Starks mening
bliver samfundets største omvæltning. Samtidig er det nødvendigt at
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videreudvikle idéerne, integrere dem
med hinanden, så kunderne om en
årrække kommer til at få det, som
Wilko Stark kalder en ’intuitiv
mobilitetsoplevelse’.
Visionen er, at fremtidens
Mercedes skal være spækket med
førerhjælpesystemer og modtage
ekstreme mængder data i realtid.
Bilen bliver forvandlet til en lounge.
“I fremtiden vil kunden slet ikke
skulle bekymre sig om noget,” fortæller Stark. “Han eller hun skal
bare trykke på sin smartphone for
at få adgang til den mobilitetsløsning, der er brug for.” En vision,
som snart bliver til virkelighed.
Skal blive til virkelighed.
Topsikrede lokaler
De omkring 500 medarbejdere hos
CASE er fordelt rundt omkring på
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flere lokationer i EVA 2 projektet,
som er placeret i tyske Sindelfingen.
En arbejdsplads med flere ’tænkeøer’, der er opkaldt efter opfindere
som for eksempel James Watt. Og en
’arena’ med plads til, at 80-90 medarbejdere kan afholde workshops og
eksempelvis diskutere, hvordan
fremtidens batteri skal være konstrueret. “Vores mål er fasttømrede. Vi
ved hundrede procent, hvor vi skal
hen,” fortæller Stark. “Men der er
ekstremt store udfordringer forbundet med at realisere målene.”
En dør til et sikkerhedsklassificeret område åbner – hvilket almindeligvis ville udløse en alarm. Her
står en ’sædekasse’, som de kalder
det. En model fremstillet af træ. Den
er EVA 2 medarbejdernes udkast til
fremtidens eventuelle integration af
batteriet i bilens undervogn.

CASE er forkortelsen
for nutidens
fire største trends
indenfor mobilitet.

C

Connectivity:
Netværksforbundne biler

A

Autonomous:
Selvkørende biler

S

Shared & Services:
En række af forskellige
mobilitetstjenesteydelser

E

Electricity:
Udbygningen af den
elektriske mobilitet
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Derfor er siddepositionen højere,
end den normalt er i nutidens biler.
Hvad betyder det for loftshøjden, og
hvad med udsynet? Et dusin medarbejdere er i gang med at drøfte det.
De tester sædet ved at prøvesidde
det, streger linjer over og tegner nye.
Lidt længere fremme, på 9. etage,
har man udsigt ud over fabrikshaller, og i det fjerne skimtes en drejende Mercedes stjerne. Heroppe har
CASE medarbejderne deres kontorer,
og det er her, de udtænker ting, som
vi kommer til at opleve i 2020’erne.
Det kræver grundige forberedelser,
allerede i dag.

Wilko Stark er 45 år gammel og
har arbejdet hos Daimler siden 2012.
Han foretrækker åben dialog med sit
ledelsesteam. Han nævner navne
som for eksempel Jochen Hermann,
Oliver Wiech, Susanne Hahn, Stefan
Abraham, Jörg Heinermann, Christoph Starzynski og kunne tilføje
mange andre professionelle medarbejdere inden for udvikling, salg,
produktion og forskellige udviklingsgrene, som har det til fælles, at de
tænker ud af boksen. Det er der brug
for, uanset hvor i organisationen man
arbejder. Stark lader sine medarbejdere tale ud, lytter og afbryder kun

sjældent. Når han skal give instrukser, sker det altid på en venlig måde.
Tonen er uformel, der bliver talt
hurtigt, men der bliver også lyttet
intensivt. Ind imellem er der tid til
at få en sandwich, en banan eller et
stykke wienerbrød med en kop kaffe
til. Arbejdsmiljøet er højintensivt
med masser af idéer og lister af ting,
der skal gøres og krydses af, og med
blikket fast fokuseret på fremtiden.
“Det er et drømmejob,” siger
Wilko Stark. “Hver dag omgiver jeg
mig med mennesker, som er dybt
motiverede, er vilde med jobbet, og
som tør sige, hvad de mener.”

Trafikknudepunktet
Olgaeck i Stuttgart år 2036
– Daimlers fremtidsvision
indeholder førerløse biler,
en svævebane og ikke
mindst trafik uden stress.

KONCEPT DAIMLER AG, FUTURE TRENDS & INSIGHTS (RD/RIF) REALISERING XOIO GMBH
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Når den første elektriske bil fra
Daimler bliver introduceret på markedet i 2019, bliver det en skelsættende begivenhed, siger han. “Det er
noget helt nyt, så der er også brug for
et helt anderledes mindset.”
Mercedes har det som erklæret ambition inden 2022 at kunne tilbyde sine
kunder en elbilsmodel inden for alle
segmenter af sin portefølje. En historisk kraftpræstation.
Wilko Starks medarbejdere er
håndplukkede. Da CASE startede i
oktober 2016, hentede man de
bedste medarbejdere fra alle fagområder. Der er tale om enorme inve-
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steringer i fremtidens teknologi
med et budget på ti milliarder euro.
Stark refererer direkte til koncernchefen, Dieter Zetsche. Tanken er,
at beslutningsvejene skal være
korte og fleksibiliteten høj. En rapfodet kæmpe.
Wilko Stark går forrest, når
CASE begiver sig ud i hidtil ukendt
farvand. Han skal være diplomatisk
og kunne knytte bånd mellem forskellige ekspertområder samtidig
med, at han naturligvis også skal
dirigere og vise medarbejderne
vejen, fordi det også er ukendt farvand for dem.
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Begrebet ’intuitiv mobilitet’
lyder måske ganske ligetil. Men bag
dette begreb gemmer sig et minutiøst detaljearbejde. Politikerne er
først lige begyndt at beskæftige sig
med emner som for eksempel datahåndtering og selvkørende biler, og
mange detaljer er der slet ikke sat
ord på endnu. Desuden er der betydelige kulturelle forskelle på markederne rundt omkring i verden.
“Man skal kunne træffe beslutninger under usikre forhold,” siger
Stark, når han skal beskrive det.
Men han bruger ofte et ord, som
man nok ikke forventer at høre

Mercedes

Til venstre: En almindelig
dag på jobbet hos CASE.
Idéerne bliver ofte noteret
på kulørte Post-its. Til
højre: Medarbejderne har
adgang til tænkeøer, hvor
der er tid til refleksion.
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Midt i EVA 2 projektets
lokaler står dette juletræ i
plast. Det skal dagligt
påminde CASE
medarbejderne om det
ambitiøse mål, de skal nå i
en ikke så fjern fremtid.

forbindelse med udviklingen af selvkørende biler samarbejder Daimler
tæt med Bosch. “Det er sådan, vi tænker i dag,” siger Stark. “Barrierefrit.
I visse tilfælde vildt og vovet kombineret med et fokus på, at tingene skal
fungere i virkeligheden. Det er som
at gå i spagat, hver eneste dag.”
På dagsordenen er selvkørende
biler. Man drøfter en række nye
højeffektive sensorer. “Hvordan
skal vi gribe designet an?”, spørger
en medarbejder, mens en anden vil
vide, hvad de koster. Det er den
klassiske måde at udvikle biler på.
“Vi skaber et hurtigt overblik over,
hvad der er muligt,” siger Stark.
“Jeg vil have det maksimale oplæg.”
Og så tilføjer han alligevel: “Lad os
holde det simpelt. Kunden er ikke
interesseret i at skulle overveje
noget for længe. Kunden vil bare
have noget, der virker.”
Der er altid fokus på kundens
behov. I den digitale verden er det
alfa og omega. Hvilke smertepunk-
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ter er der? Skal fremtidens bil være
udstyret med et nødrat, så den for
eksempel skal kunne styres op på
en autotransporter, hvis den havarerer? “Hvad betyder det for konstruktionen?” Spørgsmålet bliver
hængende i luften. “Det er en
beslutning, som er relevant for konceptet,” siger Stark, adskillige år før
det overhovedet bliver virkelighed.
De finder en løsning.
I forbindelse med et andet
spørgsmål diskuteres der højlydt.
“Kan I ikke dæmpe jer lidt,” råber
en af medarbejderne fra økonomiafdelingen til dem. De begynder at
grine, og Stark svarer: “Men det er
jo sjovt at diskutere.”

Læs mere om besøget fra
Stanford University her:
mbmag.me/
case-stanford

FOTO DIRK BRUNIECKI

så ofte i denne branche: Mavefornemmelse. Skal man kunne forstå
det hele ned i detaljen? Det er umuligt, når noget er så komplekst. “Men
med den rigtige mavefornemmelse
kan jeg stille de relevante spørgsmål
og træffe de rigtige ledelsesmæssige
beslutninger,” siger han. Går alt efter
planen? Hvis ikke, hvor halter det
så? Wilko Stark er ikke typen, der let
giver op. Skal man gå forrest, er man
også nødt til at være stædig.
Man fornemmer det konstante
fokus på at skabe overblik, på at
holde det enkelt. Først når noget bliver virkelig komplekst – i teknisk,
økonomisk og juridisk henseende –
spørger produktionschef Abraham:
“Set fra helikopterperspektiv, skal
vi så gå til venstre eller højre?” Men
undervejs i processen er det vigtigt
at holde takten uden at standse for
meget op. For kort tid siden fik
CASE besøg af professorer fra Stanford University i Californien. De
beskrev Wilko Starks opgave som et
revolutionerende puslespil (se linket) og bemærkede, at “tyskerne er
besat af topkvalitet, præcision og
succes.” Er disse dyder en ulempe i
en branche, hvor tingene skal gå
stærkt? “Nej,” siger Stark. “Jeg anser
det helt klart for at være vores fordel i forhold til konkurrenterne.”
For CASE arbejder målrettet,
fokuseret og intenst. En kollega er
kommet for at præsentere en app fra
et datterselskab i koncernen. Det
tager maksimalt et kvarter. Appen er
smart og simpel, og netop meget intuitiv at betjene. “Hvordan har I gjort
det?” CASE er interesseret i at lære,
hurtigst muligt og uanset af hvem. I

Rüdiger Barth tilbragte
to dage hos CASE teamet.
En ingeniør kan, som han
siger, vel næppe få et mere
spændende job end her.
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The Art of Travel

EMIRATES

The Oberoi Beach Resort
Al Zorah H H H H H
Al Zorah is a unique luxury destination, only 25 min. to downtown. Long white
sandy beaches, mangroves covering parts of a beautiful 18 - holes golfcourse.
Perfect destination for a private vacation, and we highly recommend
their luxurious oversized beach pool villas and luxury rooms with
a perfect view of the ocean. Breakfast and dinner included.

Summer offer period from 01 jun. – 30 sep. 18.
Price per person in a Premier Room with terrasse
Price per person if/ 4 pax in a 2 bedroom beachpool villa

EUR 1.995
EUR 2.780

Price includes: Flight Copenhagen/Stockholm/Norway to Dubai r/t
VIP escort through the airport • Privat chauffeur r/t • 7 nts incl. breakfast and dinner

Special packages for autumn and golfers, please contact Voya Travel

Voya Travel - www.voyatravel.com - info@voya.dk - tlf. +45 33 34 33 33

Lewis Hamilton. Han er firedobbelt verdensmester.
Gør det ham til den perfekte Formel 1-kører? Nej, siger han selv.

“Findes der noget,
der er perfekt?”
INTERVIEW: STEPHAN DRAF
FOTO: PAUL RIPKE
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Barcelona, marts 2018.
Mercedes-AMG Petronas
køreren er klar til den
nye sæson i Formel 1.

Lewis Hamilton, da du vandt det britiske Grand Prix
Ægte teamwork:
sidste år, bar dine fans dig rundt på deres hænder.
Hamilton hjælper
Hvordan føltes det?
ingeniørerne med at
Jeg vil nok kalde det for en interessant følelse. De tabte
finjustere bilens setup
for at finde mere fart.
mig i det mindste ikke.
Du har nu vundet Formel 1-verdensmesterskabet fire
gange og anses af flere medier og eksperter for at være en perfekt racerkører. Men for nylig sagde du: “Perfekt? Jeg er ikke
perfekt. Ikke tilnærmelsesvist.”
Det er rigtigt. Prøv at se Muhammad Ali. Eller, hvis vi går lidt længere frem i tiden, Roger Federer. Det er sportsfolk, som er betydeligt tættere på at være perfekte. Når jeg hører ordet ’perfekt’,
tænker jeg snarere på musikere, der rammer den perfekte lyd, hver
gang de optræder. Og desuden – så er det perfekte ikke konstant.
Perfektion er i min verden noget bevægeligt.
Der findes vel ingen fast målestok til at måle perfektion?
Man genopfinder løbende begrebet. Man bliver ældre – og definerer det på en ny måde. Man bliver klogere, og finder igen en ny definition. Og til sidst bliver kræfterne færre, og så tænker jeg, at man
nok igen ændrer sin opfattelse af, hvad perfektion er.
Så er det måske perfekt, hvis man overhovedet staEr et rat ikke rundt? Ikke i
dig kan dyrke lidt sport. Har du en ny måde at foren Formel 1-bil, hvor det
til gengæld rummer en
tolke perfektion på, når du tager hul på en ny sæson?
masse funktioner.
Sæsonen begynder jo tidligt med en masse forberedelser. Sidste år begyndte ingeniørerne at arbejde med den
DRS
nye bil allerede midt på sæsonen. Når jeg ankommer til
åbner hækspoileren for
fabrikken i Brackley i januar måned, er der allerede et
at give mere fart
mylder af nye idéer og komponenter fra alle afdelinger.
Det er fascinerende at se, hvordan teamet får samlet dette
I displayet vises gearet,
omgangstiden, olie- og
komplekse puslespil – ingen dele mangler, alt passer
vandtemperaturen
sammen. For mig er det nærmest en gåde, at de lykkes
med det hver gang.
Mark bruges til at fortælle,
Hvad tænker du på, når du sætter dig ind i sådan en bil?
at der er noget galt
Det er som at skulle knække en kode. Hver eneste bil
Reguleringshjul
har forskellige ligninger, som det gælder om at løse. Og
for eksempel til
jeg sidder midt i det hele. Og matematik var ikke ligebenzinblandingen
frem mit yndlingsfag i skolen.
Er det learning by doing-princippet, du bruger?
Strat vælger mellem forDer er ikke plads til at lave fejl. Hvis jeg laver en alvorlig
skellige motoropsætninger
bremsefejl, blokerer hjulene, bilen skrider ud, og så er
Tyre indstiller de
der stor risiko for at beskadige bilen. Derfor kan det være
aktuelle dækværdier
dyrt at fejle. Det handler om at tage millimetersmå skridt
for ikke at miste kontrollen. Og det kan også være sjovt.
Jagter du stadig rekorder?
Det har jeg aldrig gjort.
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Seriøst?
Aldrig. Jeg har aldrig målt mig selv i forhold til andre kørere. Ayrton
Senna var min helt, da jeg var barn. Jeg ville være Formel 1-kører
som ham. Og så drømte jeg også om at blive verdensmester som
ham. Og da jeg blev det, ville jeg se, hvor langt jeg så kunne komme.
Du stræbte ikke efter at blive den mest succesfulde kører i
historien?
Nej, det er ikke min opfattelse af perfektion. Virkelig ikke.
Forsøger du at slå bestemte rivaler?
Jeg forsøger til enhver tid at slå alle. Uanset, hvem det er. Og jeg
vil også vinde, når jeg spiller basketball med min bedste ven. Sådan
har det altid været.
Det lyder anstrengende.
Nej, nej – det er det, jeg elsker! Derfor foretrækker jeg også løbene
frem for kvalifikationerne – for så er der mere direkte konkurrence.
Jeg har heller aldrig brudt mig særligt meget om at samle modelbiler. Jeg vil meget hellere køre om kap.
Du har engang fortalt mig, at når du kører en perfekt omgang
i bilen, føles det som et spil på din PlayStation. At du har en
’ghost car’ foran dig...
… som du egentlig ikke kan overhale. Og på en helt perfekt
omgang indhenter du den. Ja, det er frem for alt under testDen øverste LED-række
kørsel eller i kvalifikationen – hvor man kører mod uret, at
viser gearskiftet
man har en ghost car (en virtuel modstander, som hele tiden
LED-sidepanelet
er hurtigere end dig, red.). I selve løbet er det noget andet.
aktiveres af løbskontrollen
For en ghost car i et spil oplever jo ikke uventede ting som
ved afbrydelser eller fare
eksempelvis en konkurrent, der pludselig kommer ud foran
dig efter et pitstop, så du er nødt til at bremse. Og så mister
Pit Confirm bruger
du pludselig det halve sekunds forspring til bilen bag dig,
køreren til at bekræfte
som du har brugt 15 omgange på at opbygge. Så er det ikke
et kommende pitstop
computerspil længere. Du kan sammenligne det med en
måned, hvor du har lagt et godt budget og sørget for, at alle
Pit Limiter
regninger kan blive betalt – hvorefter vaskemaskinen går
sænker farten i pitten
i stykker og skal udskiftes. Så kan man planlægge nok så
RS justerer motoren
meget. I et løb gør det lige så ondt. Hver eneste gang.
og gearkassen ved start
Tog du imod gode råd fra ældre kørere, da du var
yngre?
Talk aktiverer
Formel-kørere har altid været meget selvcentrerede. Så
radiokommunikationen
der bliver ikke givet gode råd til de unge.
med teamets ingeniører
Men din far har tidligere givet dig tips.
BBAL indstiller
Selvfølgelig. Han observerede altid de hurtigste kørere,
bremsebalancen
vinderens bremsepunkter i kurverne, da jeg kørte gokart.
Så viste han mig, hvad jeg skulle gøre, og sagde: “Du skal
bremse derhenne.” Og så pegede han på et punkt to meter efter
det sted, hvor de hurtigste bremsede. Det fik mig selvfølgelig til
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at køre af banen utallige gange. Men på et eller andet tidspunkt så
lykkedes det. Derfor bremser jeg også stadig meget sent.
Var du og din far okay med at fejle? Altså på den måde, at det
er okay at fejle, så længe du analyserer fejlen og ikke
gentager den?
Lewis Hamilton har
Så mange chancer fik vi aldrig. Hvis jeg ikke kvalificerede
alsidige interesser og
mig til de rigtige løbsserier, løb vi alt for hurtigt tør for
har især en passion
for mode og design.
penge. Det er kun de kørere, som ikke absolut skal vinde
hvert eneste løb, der kan tillade sig den tilgang til at fejle.
Dem, der har penge nok til stå igennem de svære tider. Familien
Hamilton foretrækker at køre fejlfrit.
Har din fortid gjort dig til en bedre kører?
Ja, helt bestemt.
Hvordan klarede du at komme helt til tops?
Vi har altid bare fortsat med at kæmpe.
Kan du huske et tidspunkt fra den tid, hvor du tænkte: “Wow,
jeg klarede det, nu bliver det ikke bedre?”
Nej. Aldrig. Det kan altid blive bedre.
Du har tidligere fortalt, at det motiverer dig at kunne
betale din far og din familie tilbage, for at de har ofret
F1 W09 EQ Power+ er
sig så meget for dig. Er det stadig sådan?
den hurtigste Formel-1Jeg har altid forsøgt ikke at tage noget for givet. Jeg kombil i Mercedes’ historie.
mer fra relativt beskedne kår, og der var meget, som ikke
var muligt for os. Frem til slutningen på min karriere vil
Teamkollegaen
jeg altid køre hvert eneste løb med en bevidsthed om, hvad
Valtteri Bottas (tv.) er
min familie har gjort for mig. Min far havde flere jobs sammodsat Hamilton den
mere introverte type.
tidig og lange arbejdsdage for at kunne finansiere min
sport. Og han kunne jo ikke være sikker på, at det var en
god investering. Det er utroligt inspirerende at tænke på.
Du har fokuseret på at køre i 25 år. Er der andre ting, du kunne
være blevet god til?
Jeg har altid været et nysgerrigt menneske. Også da jeg var ung.
Men det er først for nylig, jeg er begyndt at tænke på, at jeg har
lagt alle mine æg i den samme kurv. Nu kan jeg begynde at fordele dem til andre kurve.
Du går ofte til modeopvisninger. Kunne du selv tænke dig at
designe tøj?
Ja.
Og du har en seriøs tilgang til det.
Ja, helt sikkert. Jeg tager noter, når jeg går til opvisninger. Hvilke
materialer bliver der brugt? Hvilke farvekombinationer? Jeg tager
mange billeder af materialerne. Nogle gange får jeg også lige to
minutter til at tale med designerne bag scenen.
Er der paralleller til Formel 1?
Der ligger utroligt meget arbejde fra utroligt mange mennesker
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bag sådan et stykke tøj. Sådan er det også med racerbiler. Og det
er lige så hurtigt overstået: Modeopvisningerne er knapt færdige,
før designerne begynder deres arbejde på den næste kollektion,
der skal være endnu bedre. Det er det samme med Formel 1. Allerede inden sæsonen begynder, er vi i gang med at gøre bilen bedre.
Er modeverdenen en slags helle for dig i forhold til den højteknologiske Formel 1-verden?
Nej. Jeg synes egentlig bare, at kreativitet er meget vigtig for samfundet. Ethvert samfund skal give plads til, at kreative
mennesker kan udleve deres evner. Det gælder også for
Ritual som optakt til den
børn: Hvis man tager den mulighed fra dem – så tager
nye sæson: Portræt af
de skade af det.
den selvsikre kører i den
sidste nye kørerdragt.
Er din egen familie et forbillede på det område?
Min far gav os meget kærlighed. Og han var så ekstremt
uselvisk. Han er et forbillede for mig, selv om jeg selvDen nye sikkerhedsbøjle,
følgelig ville have gjort visse ting på en anden måde.
som kaldes ’Halo’,
øger kørernes
I har sammen oplevet masser af succes.
sikkerhed markant.
Men det er ikke det, der er vigtigt for os. Det er ikke pengene og succesen. Det er som et isbjerg: Du kan kun se
de 10 procent, som er over vandoverfladen – for os repræsenterer
det succesen. Pengene. Men under overfladen ligger en langt større
arbejdsindsats. Det ser folk ikke. Og det ønsker de måske heller
ikke at se. Derfor er alle disse superstjerne- og X-Faktor-programmer også så populære. De får folk til at tænke, at man bare lige kan
træde op på scenen, og vupti, så er man rig og berømt. Men sådan
fungerer det bare ikke. Og slet ikke i sportens verden.
Hvad beundrer du hos tennisspilleren Roger Federer?
Han arbejder ekstremt hårdt. Og jeg er naturligvis imponeret over hans sportslige resultater. Og når du møder
Hamilton gør sig umage
ham i virkeligheden, så er han helt nede på jorden og
for ikke at bruge floskler,
når han bliver interviewet.
utroligt venlig. Jeg er sikker på, at han er en fantastisk
Og det lykkes han med.
ægtemand, en god far. Jeg beundrer de taler, han holder
efter sine sejre på tennisbanen – de er virkeligt gode
med masser af følelser, men også sproglig præcision.
Og Muhammad Ali?
Ali kæmpede for det, han troede på. Han satte sin karriere på spil
for politik – det har jeg altid beundret ham for. Han er et forbillede
og et bevis på, at sorte børn har en stemme trods dårlige odds. Og
at det betaler sig at kæmpe for det, man tror på.
Du engagerer dig meget i velgørenhedsprojekter uden for
offentlighedens søgelys. Har det på noget tidspunkt fået dig til
at tænke, at du er med til at gøre verden en lille smule bedre?
Nej. Jeg har stadig ikke gjort verden bedre. Jeg er stadig på udkig
efter et projekt, som virkelig kan gøre en forskel – det ville være,
ja – perfekt.
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Men du besøger for eksempel alvorligt syge børn.
Gør det ikke en kæmpe forskel?
Jeg lærte en gang en lille dreng at kende, og han åbnede
virkelig mit hjerte op, hvilket jeg er ham taknemlig for. Jeg
har jo allerede oplevet så mange gode ting. Mens han ikke
nåede at opleve sin seksårs fødselsdag.
Har du ikke oplevet noget godt i forbindelse med disse
projekter?
Jo, det har jeg selvfølgelig. Der var engang en kvinde, som sagde,
at hun havde læst en bog om mig, og at det havde hjulpet hende
igennem hendes leukæmi. Jeg sagde med det samme: “Det har du
selv klaret uden min hjælp.” Men hun var meget overbevisende.
Hjælper din tro dig til at leve et godt liv?
Den giver mig håb. Håb er en meget stærk kraft – hvis man håber,
at der sker gode ting. Det hjælper mig meget. Troen på noget så
kraftfuldt som en Gud samler så mange mennesker i hele verden
med helt forskellige baggrunde. Religion kan være et meget værdifuldt kompas gennem hele livet. Jeg har fået tatoveret et kompas – det symboliserer mit livssyn.
Et kompas i livet må være en perfekt fornemmelse, er det ikke?
Det er en god fornemmelse. For findes der noget, der er perfekt?

KORT OG GODT
Fakta

De næste løb

Lewis Hamilton, født i 1985 og
har kørt Formel 1 siden 2007.
I 2008 blev han for McLaren den
yngste verdensmester
nogensinde, og i 2013 skiftede
han til Mercedes, hvor han siden
har vundet VM-titlen yderligere
tre gange. Den britiske kører
holder sine fans opdateret på
lewishamilton.com, hvor han
også giver et indblik i sit privatliv.

24. juni: Le Castellet, Frankrig
1. juli: Spielberg, Østrig
Du kan finde mere info om
Mercedes-AMG Petronas teamet
på mercedesamgf1.com
Vi portrætterede Valtteri Bottas i
magasinudgave 2.17. Den artikel
kan du finde sammen med
tidligere udgaver af magasinet i
App Store under mbmag.me/
ios/mbmag.me/android

8. juli: Silverstone,
Storbritannien
22. juli: Hockenheim, Tyskland
29. juli: Budapest, Ungarn
26. august:
Spa-Francorchamps, Belgien
2. september: Monza, Italien

For nogle år siden interviewede Stephan Draf den firedobbelte
Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton til ugemagasinet “stern”.
Denne gang mødte forfatteren Mercedes-piloten i Barcelona til et nyt
dybdegående interview. “Lewis har fået blik for andre ting i livet,”
fortæller Draf. ”Man kan mærke, at han er blevet mere moden.”

Formel 1-sæsonen, som i år
indeholder 21 løb, slutter den
25. november 2018 med
Abu Dhabis Grand Prix.
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Med på sidelinjen:
Anthony Hamilton
har altid været en
afgørende støtte
for sin søn.

Tryk på
knappen og
fokusér
Brian Holm har en delete-knap, som han trykker på, når han ikke skal
tænke på sin familie. Det lyder kynisk, men cykelsporten er nådesløs,
og de bedste ryttere er dem, som kan lukke alt ude og vende smerten
til noget godt. Vi har mødt den 55-årige sportsdirektør til en snak om
cykling, fokus og disciplin.
AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: DAVID ROHDE HENNINGS

H

an voksede op på Amager og skulle egentlig
have været murer, men Brian Holm var bedre
til at cykle end de fleste og endte med en glorværdig karriere som professionel rytter i firserne og halvfemserne, da cykelsporten gik fra niche til
gigantisk. I dag er den 55-årige amagerdreng stadig involveret i cykling på topplan som sportsdirektør hos et af
verdens største hold, og så er han vært i sin egen podcast, Radio Godefroot, som er en hyldest til manden, der
aldrig klappede ham på skulderen, men som alligevel var
verdens bedste chef.
Brian, du bliver altså nødt til at fortælle om ham
Walter Godefroot.
Det må være en af de mest ikoniske sportsdirektører gennem tiden. Han var ekstremt hård, men en retfærdig mand.
På mange måder den bedste chef, jeg har haft. Han var
hård og kontant og ikke typen, som tog lederkurser. Han
sagde for eksempel aldrig tillykke, når du vandt et løb. Og
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på et tidspunkt spurgte jeg ham hvorfor. Han svarede, at
hvis han skulle gøre det, skulle han jo også brokke sig,
hver gang det gik dårligt. Og det var sådan set rigtigt nok.
Han skældte aldrig ud. Han kunne kigge på dig, så dit blod
frøs til is. Men han hævede aldrig stemmen. Der er nok
mange, som vil sige, at en chef, som aldrig roser én, er en
dårlig chef. Men i virkeligheden havde jeg ikke rigtig
behov for det. Jeg passede mit arbejde, og det var godt nok
for ham. Jeg har aldrig haft behov for at være gode venner
med min chef. Eller få ros. Det var der nogle, som havde,
og de endte med at forlade holdet. Walter sagde, at hvis
der var nogle af hans ryttere, som havde brug for en psykolog, så skulle de da finde én – men så skulle de også
finde et andet hold at køre for. Han havde ikke brug for
svage mennesker. Og sådan var det.
Men hvad var det, han var så god til?
Han var meget ligefrem. Et ord var et ord, og du kunne
stole på ham. Han var egentlig det, man vil kalde for
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en gentleman. Han var min chef i seks år, og så arbejdede jeg senere sammen med ham som sportsdirektør.
På et tidspunkt spurgte jeg, hvorfor vi egentlig aldrig
havde talt sammen, sådan rigtigt, og han svarede, at han
foretrak sine ansatte en armslængde fra livet. Når man
skal fyre folk, er det meget nemmere, hvis man ikke er
blevet gode venner. Alle bliver fyret i cykelsporten på et
eller andet tidspunkt, sådan er det. Og hvis man som chef
tænker for meget med hjertet, tager man de forkerte
beslutninger. Jeg synes godt, at man kan have et velfungerede hold, hvor man kender reglerne, og hvor man
ryger ud, når man ikke præsterer længere. Forstår du,
hvad jeg mener?
Er det en ledelsesstil, du har taget med i dag?
Det er der ikke nogen grund til, for jeg vil aldrig kunne
være som Walter Godefroot. Jeg forsøger da at være som
ham, når det gælder om at bevare mit temperament, at
opføre mig ordentligt og holde mit ord. Men jeg vil aldrig
kunne blive den samme sportsdirektør, som ham. Han er
en af de få rigtig store legender i cykelsporten.
Du er egentlig udlært murer. Hvordan endte du i
cykelsporten?
Jeg kom i lære som murer i et betonfirma ude på Bryggen efter ottende klasse, fordi lærerne ikke mente, jeg
var egnet til skolen. Hvilket jeg var ked af, for jeg kunne
godt lide timerne og undervisningen. Men det var fint
nok, for min far var også murer, og jeg så meget op til
min far. Men jeg var allerede startet med at cykle i Amager Cykle Ring i begyndelsen af halvfjerdserne, og jeg
havde fået min første racercykel som niårig. Til at
begynde med var det nok bare fordi, jeg ikke var særlig
god til håndbold og fodbold. Så jeg cyklede i stedet. Jeg
gik også til boksning ude på Christianshavn, men cykling var ligesom det eneste, som hang fast. I virkeligheden så jeg det mest af alt som en ungdomsklub med fede
venner og gode ledere. Der var dartskiver og keglebillard i kælderen, og jeg var egentlig nok bedre til at spille
billard, end jeg var til at cykle. Samtidig var min mor og
far lykkelige over, at jeg havde noget at gå op i. Dengang
kunne der ske mange dårlige ting ude på Amager, hvis
man gik rundt og kedede sig.
Hvornår blev det seriøst?
Det gjorde det i 1979, da klubben fik en træner, som hed
Leif Mortensen, og som havde været verdensmester. Indtil da havde det bare været noget med at sætte sig ind i en
Ford Transit med de andre om søndagen og køre til Jylland og køre løb. Men så kom Leif, og han spurgte mig,
hvor meget jeg trænede. Jeg trænede slet ikke, svarede
jeg, men det lavede vi om på, og pludselig begyndte jeg at
vinde langt størstedelen af de løb, jeg kørte som amatør.
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“Man siger, at
cykelryttere er
sindssyge. Men de
er bare ekstremt
dedikerede.”
Brian Holm

Derfra var der en naturlig overgang til at blive professionel, og i 1986 blev jeg holdkammerat med Jesper Skibby
og Bjarne Riis. Så gik det ligesom step by step dérfra.
Hvad er det cykling kan, som andre sportsgrene ikke
kan?
For mig personligt handler det om, at jeg er meget individuelt anlagt og aldrig ville kunne fungere på et hold.
Min præstation skal ikke afhænge af andres. Jeg ville
aldrig kunne leve med at være på et hold, hvor andre ikke
trænede lige så meget som mig. Jeg foretrækker at træne
alene og passe mig selv. Selv når du cykler på et hold,
skal du jo gøre dig uundværlig, og så er det igen en individuel præstation. Og jeg elskede at cykle. Jeg fandt ud
af, at jeg åbenbart fra naturens side havde gode anlæg for
det, især hvis jeg også fik trænet. Til at starte med var det
ikke så glamourøst. De første år som professionel tjente
jeg 70.000 kroner om året og levede på et hummer. Havde
du spurgt mig dengang, ville jeg nok hellere have kørt
Formel 1. Jeg er ked af at sige det, men den eneste sportsgren, som er federe end cykling, det er motorsport.
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BRIAN HOLM

Brian Holm (f. 1962) voksede op på
Amager som søn af en murer og en
stewardesse. Dyrkede i ungdomsårene både fodbold, håndbold
og boksning, men mest cykling
i Amager Cykle Ring. Mødte i
1979 den tidligere verdensmester
Leif Mortensen, som gjorde den
talentfulde Holm til en hurtig amatørrytter, og i 1986 blev han parret
med Jesper Skibby og Bjarne Riis
på det belgiske Roland-hold.
Højdepunktet var sejren i ParisBruxelles i 1991, og han har gennemført Tour de France syv gange,
blandt andet i 1996, hvor han på
Telekom-holdet hjalp Bjarne Riis til
sejr. Brian Holm stoppede karrieren
som professionel landevejsrytter i
1998 efter 13 sæsoner, og har siden
fungeret som sportsdirektør for
flere cykelhold – i dag for det belgiske Quick-Step Floors Cycling
Team, som med mere end 25 ryttere er et af verdens største professionelle cykelhold. Brian Holm, som
i dag bor med sin kone og to børn
på Frederiksberg, hvor han også er
med i byrådet, etablerede efter en
kræftbehandling den velgørende La
Flamme Rouge, som via cykelsporten gør en forskel for kræftramte.
i laflammerouge.dk

Men jeg må også sige, at cykelryttere har bedre stil end
racerkørere. Cykelryttere er oftest pænere klædt.
Hvad vil du betegne som din største sportslige bedrift?
Da jeg vinder Paris-Bruxelles i 1991. Jeg havde nogle rigtig gode år i slutningen af firserne og i starten af halvfemserne. Men jeg kan også huske følelsen, da jeg fik det første
tilbud om at køre professionelt i 1983. Det var nok dér, det
gik op for mig, at jeg var bedre end de fleste.
Du indstillede karrieren som rytter i 1998 efter
13 sæsoner og syv Tour de France-deltagelser. Cykler
du stadig?
Ja, meget. Typisk tre-fire gange om ugen. Og det sker da, at
folk spørger, hvorfor jeg som 55-årig stadig cykler så meget.
Men det er ret simpelt, for jeg elsker at cykle. Jeg kan lide
den friske luft. Jeg kan lide at få ondt i benene. Jeg kan lide
at køre hurtigt gennem svingene. Jeg kan lide udstyret, skoene, hjulene og solbrillerne. Jeg kan lide alt ved cykling, og
jeg kan også lide at få en kop kaffe, når vi er færdige. For
mig er det medicin for sjælen. En form for yoga.
Du har været involveret i professionel cykelsport i over
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30 år, og i dag er du sportsdirektør på et af de største hold.
Hvad er det, du kan give videre til de nye talenter?
Min opgave er at få dem til at vinde. Vi er tre sportsdirektører med tilsammen mere end 100 års erfaring.
Vi ved, når tingene sker, før de sker. Vi ved, når en rytter knækker sammen fysisk eller psykisk. Jeg kan se tegnene et par dage før, når de sidder og hænger ved maden.
Vi ved, når præstationsangsten nærmer sig. På den måde
har vi erfaringen. For vi har selv prøvet det, og vi har selv
været der. Vi har prøvet at vinde rigtig stort, men vi har
også prøvet at tabe rigtig stort.
Hvad er det vigtigste, du har lært?
At man aldrig nogensinde skal føle efter, hvordan man
har det. Gennem hele mit professionelle liv har det stort
set handlet om at gøre ting, jeg ikke har haft lyst til. Hvis
du er træt og det regner, og du ikke har lyst til at træne,
så skal du gøre det. Hvis du har lyst til at holde fri og
drikke en stor øl eller spise en burger, så skal du lade
være. Det er sjældent, man har lyst til at tage ud og løbe
10 kilometer eller lave regnskaber, men du bliver nødt
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til det. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at rejse
dig op og holde en tale for din ven til hans bryllup, men
du bliver fandeme nødt til det. Det er din opgave, og så
øver du dig, til du kan. Du kan godt leve efter det, du
føler, du har lyst til, men så bliver du ikke en til skid.
Var det Godefroot, som lærte dig det?
Både ham og et samsurium af alle de tosser, som jeg har
omgivet mig med hele mit liv. Og det giver jeg så videre til
de unge mennesker. Noget andet er, at man skal have den
dér indbyggede delete-knap. Man skal fokusere på det gode
og glemme det onde. Glemme nederlagene. Glemme de
dårlige ting. Lukke ned for tankerne og komme videre.
Ellers rykker du dig ikke. Når du rejser hjemmefra til Tour
de France og står i lufthavnen, så skal du kunne trykke på
knappen, så du ikke længere tænker på familien, konen
eller kæresten. Hvis du ikke kan det, så kan du lige så godt
blive hjemme, for så kan du ikke præstere.
Det lyder ret kynisk.
Det er det også – men det er nu engang sådan, det er. Og
du bestemmer jo selv. Jeg går ikke rundt og har hjemve,
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for ellers kunne jeg ikke holde til det her job. Jeg rejser
160 dage om året, og under Tour de France ser jeg ikke
min familie i tre uger. Men jeg elsker dem jo, selvfølgelig
gør jeg det. Og et par dage, før jeg er hjemme igen, begynder jeg da at glæde mig til at se dem. Og i lufthavnen, når
ungerne kommer løbende mod mig, kan jeg være grædefærdig af lykke. Heldigvis. Men jeg kan godt lade være med
at tænke på dem i en måned. For det gavner jo hverken
dem, mig eller mit arbejde. Forstår du, hvad jeg mener?
I et afsnit af din podcast taler du om angst med en
psykolog. Har du selv mærket angsten?
Dét afsnit startede egentlig lidt for sjov, for som sagt har
jeg altid hadet psykologer. Men så mødte jeg ham her
sportspsykologen, Jens Hansen, og jeg syntes, han var
god at høre på. Han sagde blandt andet noget med, at
hvis man ikke var nervøs engang imellem, så var man
en idiot. Så tager man ikke sit job seriøst. Og det kunne
jeg godt lide. Hvis jeg har været bange for noget, har det
været for at skuffe min træner. Jeg har da været så nervøs, at jeg ikke har kunnet sove, specielt da jeg var helt
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Brian Holm stoppede
karrieren i 1998 efter
13 sæsoner som
professionel
landevejsrytter. I dag
er han sportsdirektør
for et af verdens
største cykelhold.
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ung. Så lå man og tænkte på kontrakter eller forberedte
sig på massespurter, hvor man reelt satte livet på spil.
Eller brugte tre måneder på at sætte sig op til et cykelløb, hvor man helt seriøst hellere ville brække arme og
ben end slutte uden for de 10 bedste. Vi levede som
munke. Gik tidligt i seng, havde intet socialt liv, cyklede
hele dagen og kørte videre med brækkede knogler og
blødende sår. Det er jo egentlig bare en form for fokus.
Og man siger jo, at hvis man vil opnå noget her i livet,
kræver det fokus, planlægning og disciplin.
Kræver det ikke også lidt sindssyge?
Man siger, at cykelryttere er sindssyge, men de er bare
ekstremt dedikerede. Du lærer at gå sulten i seng, for hvis
du først er mæt, har du spist for meget. Og så lærer du at
nyde sulten. Sulten er din ven, det er godt for dig at være
sulten. Ligesom smerterne. Og lidelserne. Når du træner
og det gør ondt, er det godt for dig. Og når du lærer at lide,
kan du begynde at vinde. Det er dén indre samtale med
dig selv, du skal have styr på. Det er dén, der gør, at du
ikke er en tøsedreng og giver op. I dag er det noget, jeg
tænker over – dengang gjorde man det jo bare. Og ja, umiddelbart tænker man, at vi var fuldstændig idiotiske, men
hvad er konklusionen? Vi var dedikerede. Og fokuserede.
Din podcast, Radio Godefroot, kaldes for 'Et portræt af
den utæmmede cykelsport'. Hvad mener du med det?
Vi taler om den mere tossede del af sporten. Man siger
jo, at cykelsporten altid har tiltrukket de gale og utilpassede, og så inviterer jeg folk ind til at forklare deres syn
på forskellige emner. På et tidspunkt fik jeg for eksempel sagt, at det værste, der kan ske for en sportsmand,
er at få kone og børn. Dengang jeg selv kørte, måtte man
slet ikke have konen eller kæresten med på arbejde. Der
var en holdning om, at hvis man havde brug for familien,
ville det være bedst, hvis den slet ikke var der. Det mener
jeg stadig. Den perfekte cykelrytter bor hjemme, til han
er 36 år. Dét hørte Matti Breschels kone, Maria, tilfældigvis, og det blev hun lidt stødt over, så hun spurgte,
om hun ikke måtte komme ind i studiet. Nu skal det siges,
at Maria er én af dem, som ved, hvad det handler om, og
hun fik mig til at se tingene på en anden måde. Der findes de koner, som er klar over, at manden har den ene
chance i livet for lave de penge og derfor lever helt på
hans præmisser. Men der er også de koner, som vil have,
at manden kører børnene i vuggestue og børnehave og
vil have, at han står op om natten. Og det forkorter mandens karriere. Godefroot sagde til mig, hvis du nogensinde skal blive til noget, skal du holde dit arbejde og
privatliv adskilt. Du bliver nødt til at være en hård hund.
Men derfor kan du jo godt holde af din familie alligevel.
Nu er jeg jo selv familiefar, og når jeg stopper som sports-
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direktør, vil det også være fordi, at jeg savner min kone
og mine børn for meget, og så bliver jeg en dårlig sportsdirektør. Det er bare fakta.
Så du stiftede ikke ligefrem familien, mens du cyklede, kan jeg næsten regne ud?
Jeg har kørt dårligst alle de år, jeg havde kærester.
Som sagt, det har aldrig gavnet nogen.
Din podcasten handler om cykelsport på godt og ondt.
Hvad er det onde?
Det onde er afsavn. Og smerte. Det er de ting, som de færreste kan håndtere. Det opfatter man nok ikke, når man
er der, men i dag kan jeg da godt se, hvor ekstremt det
var. Ekstrem smerte. Ekstrem træthed. Og så er det farligt. I motocross brækker man nok flere knogler, men ellers
er vi da klart oppe i den tunge skala hvad angår skader.
Men igen, hvis man er fokuseret, mærker man det ikke.
Og det gode?
Det er alle de drømmene, man har. Det er troen på, at det
lykkes. Fascinationen. Friheden. At være sin egen herre.
Og så bliver cykelsport aldrig nogensinde kedeligt. Hver
dag sker der noget.
Hvornår stopper man?
For mig skete det, da jeg begyndte at køre med hjelm og
trække mig i spurterne. Da vidste jeg, at jeg var ved at
være for gammel. Når man er ung, skal man være usårlig
og tro på, at der aldrig sker noget. Men når man begynder at trække sig mere og mere, så kommer de unge og
uovervindelige. Det sker for alle. Og det skete for mig i
1998. Dét år holdt jeg op med at tro på det. Jeg elskede
stadig at cykle, men jeg troede ikke længere på, at jeg
kunne blive en af de bedste. Og hvis du ikke har drømmen om, at du vinder den helt store, så kan du heller ikke
træne 200 kilometer om dagen i regnvejr. Så kører du bare
fordi, du ikke har andet at lave. Og så skal du videre. Længere er den ikke. Forstår du, hvad jeg mener?

OM RADIO GODEFROOT
En gang lå han selv nederst i
bunken efter et styrt og frygtede
for sit liv og førlighed. I dag er
han ofte første mand henne ved
de væltede ryttere, som på dramatisk vis ofrer liv og lemmer for
at få succes. Brian Holm har
taget ophold i den professionelle
cykelsport i mere end 30 år, og
han forstår at trække tråde fra
fortiden til i dag. Det kommer lytterne til gode i podcastserien
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Radio Godefroot, hvor forskellige
gæster og Brian Holms uforudsigelighed vil bringe lytterne ind og
ud af cykelsportens mange rum
og afkroge. “Podcasten handler
om at gå lidt bag kulissen på
cykelsporten. Altså ikke bare
tale om sejre og hvem der kørte
godt. Vi taler med folkene bag
stjernerne altså rytterkoner,
journalister, psykologer og løbsarrangører for at se sporten fra

en anden, interessant vinkel.
Man siger at cyklingen altid har
tiltrukket de gale og utilpassede
mennesker, vi prøver, med glimt
i øjet, at finde ud af, om det passer,” forklarer Brian Holm.
Radio Godefroot, som er produceret af Heartbeats i samarbejde
med Mercedes-Benz, kan høres
direkte på Heartbeats.dk
eller via iTunes, Spotify eller
Sonos.
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Lift off
Den ligner noget fra en fjern fremtid,
men den selvflyvende Volocopter er
allerede i gang med at blive testet i
Dubai. Vi har mødt iværksætteren
Alexander Zosel, som her fortæller
om den helt elektriske, flyvende taxa.
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M

ange mener, at Volocopter kommer
til at revolutionere bytrafikken. Og
andre mener, at den under alle
omstændigheder er et spændende
nyt mobilitetskoncept.

Det var ikke noget
luftkastel, da ingeniøren
Alexander Zosel (52)
realiserede sin
drengedrøm om en
bemandet Volocopter.

3

6

Læs mere om Volocopters
konstruktion på
mbmag.me/volocopter
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Alexander Zosel, hvordan finder man på at
bygge en selvflyvende taxi?
Faktisk var det oprindeligt min ven og forretningspartner Stefan Wolf, der fik idéen. Hans søn ønskede
sig på et tidspunkt en fjernstyret drone, og Stefan
overvejede, hvordan man mon kunne bygge sådan
én i stor størrelse. Altså en bemandet version. Han
kom til mig med idéen, fordi jeg på et tidspunkt
havde arbejdet som paragliderinstruktør, og så har
jeg også lidt sans for det forretningsmæssige.
Dit CV er sprængfyldt med spændende erfaringer. Du har læst til bygningsingeniør, har spillet
basketball i den tyske Bundesliga, kørt snowboard på World Cup-niveau og været diskoteksejer
... Men har du overhovedet beskæftiget dig med
luftfart, og har du erfaring fra branchen?
Ha, ha – som jeg nævnte tidligere, så har jeg
været paragliderinstruktør. Men jeg har generelt
bare mange interesser og en utroligt god fantasi.
Og jeg kunne derfor med det samme forestille
mig en flyvende taxi.
Din vision er blevet til Volocopter. Hvor lang
tid har I brugt på at udvikle den?
Vi lettede i 2011, hvilket var knapt ét år fra vi fik
den første idé. Vi var de første i verden til at flyve
lodret i luften helt på strøm i et bemandet luftfartøj. Og det gav os en plads i Guinness Rekordbog.
Dengang så Volocopter imidlertid ikke helt så
smart ud som i dag...
Nej, det er sandt. Vi ville først bevise, at vores
projekt var teknisk muligt. Visuelt mindede den
snarere om Baron von Münchhausen på sin flyvende kanonkugle. Vi vandt ikke mange designpriser på det tidspunkt.
Hvem har tegnet den aktuelle prototype?
Når det gælder designet, så har jeg fået realiseret
adskillige af mine egne idéer. Og vores dygtige
teknikere har sørget for, at den også kan flyve.
Kan du forklare, hvordan Volocopter virker?
Der er tale om et rotorfly med ni uafhængige batterisystemer og 18 rotorer samt en række miniprocessorer, der får det hele til at spille sammen. To rotorer
over for hinanden forsynes altid samtidigt med strøm
fra et enkelt af batterierne. Hvis et af batterierne
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skulle svigte, så er det på den måde kun to rotorer,
der standser. Og fordi de er placeret over for hinanden, holder den flyvende taxi balancen i luften.
Hvad er forskellen på Volocopter og en almindelig helikopter?
Vores model fungerer næsten udelukkende elektronisk, den indeholder ikke tilnærmelsesvis lige
så mange mekaniske dele som for eksempel en redningshelikopter. De 18 motorenheder er udelukkende forbundet med hinanden med komponenter
af glasfiber. En motor kan derfor ikke påvirke en
anden, hvis den svigter. Volocopter er også langt
mere støjsvag. I en sammenlignende måling støjede en almindelig helikopter i 500 meters højde
mere end Volocopter gjorde på 75 meters afstand.
Hvornår vil mennesker kunne have tillid til
denne nye teknik?
Når det gælder ny teknologi, så bliver folk ofte
lidt bange. Men Volocopter er testet grundigt af
strenge luftfartsmyndigheder – for eksempel i
Tyskland og Dubai – og har hver gang bevist, at
den fortsætter med at flyve, selv når flere rotorer eller flere batterier kobles fra.
Og derfor har I fået lov til at teste den i ægte
omgivelser i Dubai?
Præcis. Netop her kunne vi skaffe vores første
kunder. Dubai er en moderne storby med en målsætning om, at omkring en fjerdedel af den
offentlige nærtrafik skal være selvkørende inden
2030. Vi har indgået en aftale med den statslige
trafikmyndighed, Roads and Transport Authority,
om regulær test af selvflyvende taxier. I efteråret
2017 blev den første offentlige flyvning udført
med Volocopter i centrum af Dubai.
Vil der være en pilot ombord i starten?
Det vil indledningsvis være tilfældet i de fleste
byer for at skabe tillid til teknikken. På lang sigt
vil Volocopter imidlertid flyve uden pilot, ikke
mindst fordi det er mere sikkert.
Hvilke distancer er Volocopter konstrueret til
typisk at kunne klare?
Vi regner med, at den de næste to til tre år vil
begynde at flyve kommercielt over en strækning
på ti til 15 kilometer. Batterierne har aktuelt
kapacitet til at flyve 30 minutter, og det tager
omkring to til fire minutter at skifte dem. Det kan
man gøre uden større forsinkelser, mens passagererne stiger ind og ud.
Så i stedet for en tankpasser skal man i fremtiden forvente at se en batteriskifter?
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INTERVIEW: INA BRZOSKA
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Når smykker er mere end guld
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7 1. Perlearmbånd i 18kt guld med akoyaperler kr. 9.400 • 2. Viklering i 18kt guld som vist kr. 18.800

3. Guldring med turmalin i hjertegreb kr. 9.800 • 4. Guldring med ametyst i hjertegreb kr. 15.800
5. Alliancering “Beautiful” med 0,21ct brillanter kr. 12.530 • 6. Solitairering i 18kt guld med 0,74ct kr. 41.650
7. Eventyrlig ring i 18kt guld med Akoyaperle og 0,16ct brillanter kr. 15.240

Kompagnistræde 8 I 1208 København K I +45 33 13 19 07 I www.milas.dk

TRE SPØRGSMÅL

Støjsvag: I 75 meters højde
over byen hører man ikke
længere Volocopter.

Susanne Hahn er chef for
Daimler koncernens innovationskoncept, Lab 1886.
Volocopter projektet hører til
under hendes afdeling.
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Fra utopi til virkelighed:
Volocopter gennemgik hundredvis
af testflyvninger, før den begyndte
af flyve med mennesker.

Fleksibel styring:
Volocopter kan både
flyve selv eller styres
med et joystick.

Det vil sandsynligvis være tilfældet i starten.
Men vi er også i gang med at udvikle koncepter,
hvor robotter kan klare dette arbejde. For at
kunne håndtere en lang række volocoptere inden
for kort tid forestiller vi os en slags opladningsstation, hvor den ene volocopter efter den anden
lander, bliver opladet automatisk og derefter flyver ud igen. I stedet for busholdepladser eller
tankstationer vil der være et netværk af den slags
stationer fordelt ud over hele byen.
Hvad koster Volocopter?
Den prototype, vi aktuelt flyver med, koster adskillige millioner euro. Men ved serieproduktion vil
prisen naturligvis blive betydeligt lavere.
Daimler koncernen ejer i dag elleve procent
af virksomhedens aktier. Men hvordan har du
i sin tid finansieret prototypen?
Før vi stiftede virksomheden, investerede vi vores
egne penge i udviklingen, og derefter brugte vi
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crowdfunding – i dag har vi førsteklasses partnere som for eksempel Intel og Daimler.
Hvad siger dyreværnsforeninger til fremtidens øgede flytrafik inde i byerne og påvirkningen af fuglelivet?
Visse synes, at det er en super idé, for så kan
man flyve over storkereder og tælle dem fra luften. Andre er naturligvis bekymrede for, at
trængslen ender med at blive lige så problematisk i luften som på vejene.
Hvad er dit argument over for kritikerne?
Volocopter er ikke tænkt som noget, folk skal flyve
rundt i for deres fornøjelses skyld. Forestil dig
hundred- eller tusindvis af flyvende taxier som et
supplement til de taxier, der kører på vejene. Det
ville betyde, at mange mennesker ikke behøvede
at køre bil. Vi ønsker at mindske belastningen på
nærtrafikken inde i byerne og samtidig bidrage til
at skabe mangfoldige mobilitetsmuligheder.
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Hvad håber I på at få ud
af jeres investering?
Volocopter passer perfekt til
vores CASE strategi og dermed også til de fire megatrends inden for mobilitet
– nemlig at vores mobilitet
skal være netværksforbundet, selvkørende, kunne
deles og foregå elektrisk.
Volocopter rammer plet, når
det gælder alle fire trends.
Det er derfor, konceptet er
så attraktivt for os.
Hvordan understøtter
Daimler udviklingen
af den?
Visionen om en tredje dimension af mobilitet er modig –
men Volocopter er tæt på at
gøre den til virkelighed. Vi kan
bidrage med vores tekniske
knowhow. Og samtidig kan vi
hjælpe med at ekspandere
forretningsmodellen. Et andet
samarbejdsområde er motorteknologien. Volocopter kan
aktuelt flyve cirka 30 kilometer på en opladning. Vi kan
overveje at anvende hybridmotorer for at øge rækkevidden. Det er spændende
spørgsmål, som vi gerne
skulle finde et fælles svar på.
Hvordan ser person
befordringen ud i
fremtiden: Kommer den
til at foregå på vejene
eller i luften?
I byområder skal vi skabe et
intelligent samspil mellem alle
koncepter. Så mobiliteten kan
blive effektiv og bæredygtig.

buffalo horn
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LAG PÅ LAG
Idéerne står i kø for at blive realiseret med 3D-printteknologi,
som skaber nye muligheder indenfor design og konstruktion.
Kommer vi mon en dag også til at opleve 3D-printede biler?
INTERVIEW: JÖRG HEUER
ILLUSTRATION: CHRISTOPH KLEINSTÜCK

E

r komplette og køreklare biler, der
kommer ud af en 3D-printer, ikke
bare en skør idé, som aldrig bliver
til virkelighed? “Det er i princippet
teknisk muligt.” Det mener i hvert fald Thomas Behr, chef for Hardware & Digital
Technologies hos Daimlers forskningsafdeling. Og han antyder dermed potentialet i
den fascinerende teknologi.
I starten af 1980’erne opfandt amerikaneren Charles Hull stereolitografiet, og han
skabte dermed fundamentet for moderne
3D-prints. Daimler har beskæftiget sig med
den digitale teknologi siden starten af
1990’erne.
I dag er det muligt at anvende en lang
række forskellige materialer og metoder som
for eksempel lasersintring, digital lysbehandling og smeltning med elektronstråler.
3D-print bruges allerede nu i luft- og rumfartsindustrien, inden for medicinteknik, kunst,
mode- og smykkeproduktion. I dag kan man
endda få pizza fra en 3D-printer, og bilindustrien har naturligvis også brugt teknologien
målrettet igennem længere tid.
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Dr. Behr, du er ansvarlig for Daimler-koncernens forskning i 3D-printteknologi.
Hvad er efter din mening det mest fascinerende ved teknologien?
Det er nok den maksimale frihed, som
3D-prints giver inden for teknisk design af
biler, både af det indvendige og udvendige
design. Jeg ser et stort potentiale for i fremtiden at kunne integrere funktioner direkte i
produktkomponenter eller udvikle nye
designs, som det hidtil slet ikke har været
muligt at producere, og som derfor muligvis
heller ikke for alvor er kommet forbi idéstadiet – eksempelvis individuel produktion i
mindre serier og inden for motorsport.
På hvilke områder begyndte man først at
bruge teknologien hos Mercedes-Benz?
Vi har beskæftiget os med det i omkring 25
år, både når det gælder forskningen og produktionen. Specielt inden for prototyper har
vi længe brugt 3D-printteknik.
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Kan du give os nogle eksempler på det:
Hvilke dele printes i dag?
Mercedes’ printportefølje har i de senere år
indeholdt så forskelligartede komponenter
som rammer til head up-displays, bagageholdere til busser, afdækninger til sprinklervæskedyser og også aerodynamiske dele.
Vigtige dele, men altså…
… kunderne synes måske nok, det er lidt
beskedent. Men Mercedes-Benz lastbiler og
busser er faktisk førende i branchen, når det
gælder brugen af dele. Vi har i mere end et
år kunnet opfylde kundernes særlige ønsker
ved hjælp af 3D-prints. Det er vigtigt for os,
at kunderne kan vælge noget individuelt, og
det bliver endnu mere vigtigt i fremtiden.
Bliver 3D-print også brugt til klassiske
biler?
Ja, absolut! Til visse af vores sjældne historiske modeller kan vi kun i begrænset
omfang tilbyde reservedele, og det er efterhånden blevet et problem. Visse dele ville
slet ikke længere være tilgængelige uden
den digitale printteknik – og en række af
disse smukke biler ville derfor slet ikke
kunne køre uden 3D-printteknologi.
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Dr. Thomas Behr
er chef for Hardware &
Digital Technologies hos
Daimlers forskningsafdeling
i Tyskland.

Når først en bestemt komponent er blevet
programmeret, kan printeren dermed
skabe den ønskede reservedel fleksibelt
og så ofte, der er behov for det?
Ja, vi taler faktisk om et digitalt reservedelslager, der giver kæmpestore fordele. Vi
sparer plads, skal ikke lagerføre delene og
behøver ikke at tænke på minimumsmængder. Det betyder, at vi producerer, når der er
behov for det. Vi er fleksible og dermed også
servicemindede, og endelig opnår både vi og
kunden økonomiske fordele.
Så det er muligt at producere hurtigt og i
små mængder?
Det er lige bestemt det, der er vigtigt i dag.
Og reservedelene fra 3D-printeren skal som
minimum leve op til de samme krav som de
konventionelt producerede. Det er vi nødt til
at kunne garantere kunderne i tæt samarbejde med produktionen og reservedelsorganisationen. Og det gør vi blandt andet ved
konstant at optimere med nye materialer.
Hvilke materialer bruger man i 3Dprinteren?
Den første godkendelse til additivt producerede plastdele fik vi i 2016, og den første
reservedel af metal til lastbiler – et ekstremt
robust termostatdæksel til ældre lastbils- og
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Unimog-modeller – har vi siden 2017 kunnet levere som 3D-printdel til vores kunder.
Og udviklingen fortsætter i hastig fart.
Kan du afsløre særlige ønsker fra kunderne?
Et godt eksempel er forskellige varianter af
pengebeholdere til bybusser. Vi har til dags
dato printet mere end 1.000 forskellige specialdele til kunderne i forskellige mængder.
Hvilke mængder kan man klare at
3D-printe i dag?
Den aktuelle metode er mest egnet til små
mængder, men det vil helt sikkert også
komme til at ændre sig.
Og hvornår tror du, at vi får vores biler
fra en printer?
Det er selvfølgelig en utroligt krævende
opgave. Vi følger udviklingen nøje på dette
område – og hos Mercedes-Benz bestræber
vi os altid på at være på forkant med udviklingen. Så snart det er teknisk muligt og giver
mening økonomisk, kan visionen om større
printede komponenter og hele biler efterhånden blive realiseret. Og vi er jo en af de virksomheder, der altid går forrest.
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KORT OG GODT
Sådan fungerer 3D-printere – og de
mest almindelige materialer
Ved 3D-prints bruger man en lag på lagmetode, hvor materialer – for eksempel
plast, keramik eller metal – påføres i
tynde lag, som derefter størkner. Det
kalder man også additiv produktion.
I modsætning til den filament-/
dysemetode, der er almindelig på
forbrugerområdet, foretrækker man i
industrien at bruge pulverbaserede
systemer med lasere til produktionen.
Det er ganske vist betydeligt mere
komplekst og kostbart, men har hidtil
været den eneste måde at sikre
komponenternes kvalitet på.

Se, hvordan
Daimler Evobus
bruger metoden:
mbmag.me/3d-druck
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City Escapes er et nyt unikt dansk koncept, som gør det
muligt for alle at få en kultur- eller naturoplevelse bag rattet i
den ny A-Klasse. Alle kan være med – og du bestemmer selv,
hvilken af de 30 mulige destinationer køreturen skal gå til.

Røsnæs Fyr ved
Kalundborg er en af de
destinationer, du kan
besøge i den ny
Mercedes A-klasse.

AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: MERCEDES-BENZ DANMARK

Escape
the ordinary
S

ildefrokost på Gilleleje Havn? Bjergtagende natur
på Møns Klint eller picnic i en båd på Esrum Sø?
City Escapes er et nyt, spændende og anderledes koncept, som handler om at køre ud af storbyen og opdage den fantastiske natur og de utallige
kulturdestinationer, der ligger på hele Sjælland. Altsammen bag rattet i den ny Mercedes-Benz A-Klasse.
“Mercedes-Benz City Escapes hylder den ultimative frihed,
og med udgangspunkt i vores pop-up-shop på Købmagergade i København udlåner vi kvit og frit 20 helt nye A-Klas-
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ser, så folk selv kan tage på eventyr uden for byen. På den
måde giver vi nysgerrige, som kommer forbi, mulighed for
en anderledes tilgang til at opleve natur og kultur og i det
hele taget nyde den bevægelsesfrihed, som kun en bil kan
give,” lyder det fra Signe Christiani, Marketing Manager
hos Mercedes-Benz Danmark. Du kan frit vælge mellem 30
forskellige destinationer inden for kultur, natur og gastronomi. “København er den første by, hvor vi afprøver City
Escapes-konceptet, og den er valgt, fordi man ser den som
en af de mest kreative og trendsættende byer i verden.”
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Eventyr for enhver smag

1

Kulturelt
Hvad der ligner et strandet skib på en ø midt
i vandet på Københavns Vestegn, er i virkeligheden en unik mulighed for at opleve en
af Skandinaviens største og fineste samlinger
at nutidskunst. Arken ( 1 ) rummer foruden
den permanente udstilling af værker fra
Damien Hirst lige nu også schweiziske Ugo
Rondinones Ensomhedens Sprog – et drømmelandskab af 45 naturtro klovnefigurer.
I kan også køre nordpå mod Louisiana,
hvor arkitektur, kunst og landskab mødes på
stedet, der anses som et af verdens smukkeste kunstmuseer. Alene udsigten derfra giver
gåsehud, og rammer du en af de hyppigt
afholdte fredagslounges, kan du nyde den til
en lækker aftenbuffet.

Naturligt
Lej en kano og tag på sejltur på Esrum Sø ( 5 )
– den næststørste af sin slags i Danmark. Her
kan stilheden nydes med blå himmel foroven
og klart vand under jer. Tag madpakken med
ombord, eller læg til ved en af de mange grillog lejrpladser. Med Gribskov på hele den vestlige side og et fuglereservat mod syd er søen
omgivet af den smukke, nordsjællandske natur.
I kan også køre sydover mod Møns Klint ( 6 ),
hvor naturen viser sig fra sin mere ekstreme
side. Den kridhvide klint er i konstant forandring, fordi havet æder af de rå klinter og skaber et landskab, man ikke forventer at finde i
det ellers så flade Danmark. Gå på jagt efter
fossiler i vandkanten, eller få ny viden om fortiden på det interaktive geocenter.

Aktivt
Hvis du drømmer om at ride på bølgen som
en surfer på Hawaii, kan du snuppe den
lokale genvej på Magreteholmen i København. Her finder du Copenhagen Cable
Park, hvor wirer udspændt fra høje pyloner
trækker jer gennem vandet på et wakeboard.
De øvede svinger sig op over banens ’rails’,
’kickers’ og andre forhindringer.
I kan også snuppe en skovtur i 16 meters
højde i Klatrebanerne i Frederiksdal Skov
( 2 ), hvor man kan mærke trætoppene svaje
og kigge ned på de små menneskemyrer i
skovbunden. Fugleperspektivet er fascinerende, og udfordringerne undervejs til toppen giver et friskt adrenalinkick.

Smukt
Efter en kort køretur til toppen af Sjælland,
på kanten af Kattegat, venter en fredfyldt
naturoplevelse, så langt øjet rækker.
Heatherhill ( 7 ) er et typisk hedelandskab,
som man ellers skal til Jyllands vestkyst for
at finde. Området blev fredet i 1960, og landskabet er derfor helt fri for sommerhuse og
sommerhusgæster. Ofte har man kun hyggeligt selskab af de græssende får.
I kan også køre til Frederiksborg Slot ( 8 )
og opleve en pragt og storhed, som vi ellers
ikke er vant til i Danmark. Slottet, som ligger
midt i en sø, er overvældende både indenfor
og udenfor, og I kommer frem til det via snævre
gyder og en bro, indtil den kæmpe slotsplads
pludselig åbner sig. Snyd ikke jer selv for en
gåtur i den imponerende barokhave med de
smukke bassiner og springvand.

Smagfuldt
Da Dragsholm ( 3 ) blev bygget for mere end
800 år siden, lå slottet på et drag omgivet af
vand på tre sider, indtil man inddæmmede
Lammefjorden. Nu er slottet på det vestlige
Sjælland i stedet omgivet af gulerødder, verdens måske bedste asparges og mange andre
grønne lækkerier, som serveres på slottets tre
spisesteder, Madbar, Spisehuset og Michelin-restauranten Slotskøkkenet.
Eller kør til Rabarbergården ( 4 ) i Nordsjælland, hvor det økologiske landbrug forsyner gårdens egen restaurant med grøntsager,
korn til brødet samt får, grise, høns og ænder.
Her sørger de passionerede ejere, Louise og
Thomas Køster, for at du oplever, hvordan rigtig mad skal smage.
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SÅDAN KOMMER DU PÅ CITY ESCAPE
Start med at finde inspiration til din tur ud af byen
på cityescapes.dk, eller i pop-up-shoppen på
Købmagergade 42 i København, hvor du også finder
den trykte guide.

8

Book din foretrukne tur og inviter familien, din
kæreste eller vennerne med.
Hent en A-Klasse – kvit og frit – i pop-up-shoppen i
Købmagergade og kør afsted. Husk at dele jeres
oplevelser undervejs med hashtagget
#CityEscapesDK.
Aflevér bilen, når I er tilbage fra jeres køretur – en
oplevelse rigere.
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Ambassadørerne – vores bedste ture og tips

Peter Falktoft, radiovært:
Sejl en tur på Mølleåen
Med sine 36 km er Mølleåen Nordsjællands
længste å. Den udspringer helt oppe ved
Bastrup Sø og strømmer herfra på en scenisk rejse gennem både Farum Sø, Furesøen
og Lyngby Sø, inden den løber ud i Øresund
mellem Skodsborg og Taarbæk. Hos kanoudlejningen i Frederiksdal kan I både leje
kanoer, kajakker og stand up paddleboards.
Det kræver ikke mange minutter, før storbyen er bag jer, og naturens ro sænker sig,
når I glider gennem vandet og ud i stilheden.
“Jeg er fuldstændig færdig efter sådan en tur
på paddleboard. Det er ikke, fordi det er særligt fysisk hårdt. Men indtrykkene, den friske luft, roen og det at være udenfor dræner
mig på en måde, jeg ikke oplever til crossfit.
Man er drænet og træt på en ekstremt rar
måde. Det er terapeutisk.”
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Emilie Lilja, blogger:
Nyd livet på Gilleleje Havn
Frisk luft, saltvand og masser af sol og
strand. Toppen af Sjælland har masser af
naturglæder at byde på, men der er også al
mulig grund til at kigge forbi nogle af områdets seværdigheder. Start med at kravle til
vejrs i Nakkehoved Fyr, hvor I oplever en fantastisk udsigt over Sjællands nordkyst og
Kattegat. Afslut på Krostuen på Gilleleje
Havn – deres hjemmelavede sild er i en
klasse for sig. “Min hverdag er hektisk og
travl. Når man arbejder med sociale medier,
som jeg gør, er man altid på – så jeg har brug
for kontrasten. På havnen er alle nede i gear.
Her er helt vildt hyggeligt, og de lokale er
venlige. Det betyder ikke noget, hvad du
laver, hvad du har på, eller hvor du kommer
fra. Det handler om de basale ting i livet, og
det er rart.”
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Felix Smith, TV-vært:
Oplev saunagus i Skodsborg
Besøg Nordens riviera kun 30 minutter nord
for Rådhuspladsen og opdag, hvor fantastisk
spa, saunagus og et dyp i Øresund kan føles,
når rammerne er i særklasse. For der er intet
sted som Strandvejens imposante Kurhotel
Skodsborg. Baseret på en jordbunden holdning til frisk luft og sunde kurbade og velbesøgt af kongelige, kendte og alle os andre
gennem 115 år. “Når jeg træder ind i omklædningsrummet og vælger et skab, lægger uret
og mobiltelefonen. Så handler det kun om den
næste time – og om mig. Verdensmesteren i
gus er ansat på Kurhotel Skodsborg. Han er
simpelthen verdens bedste til at svinge håndklæder inde i en sauna. Når det bliver så
varmt, at man får kuldegysninger, så ved
man, at saunagusen virker. Så er det tid til at
hoppe i Øresund.”
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OM A-KLASSEN – BILEN DU KAN LÅNE
Med sit strømlinede design og den frække ’shark nose’
bevæger den ny A-Klasse sig mod strømmen. Den stejlt
skrånende kølergrill og lave motorhjelm giver bilen et
dynamisk og sporty udtryk, der understreges af de smalle
LED-forlygter. Og ligesom City Escapes handler om dine
oplevelser, er den ny A-Klasse skabt til én eneste person
i verden, nemlig til dig. Med det nyudviklede infotainmentsystem MBUX – eller Mercedes-Benz User Experience –
lærer bilen dig og dine vaner bedre at kende, jo mere du
kører. Du kan endda tale med bilen – sig “Hey, Mercedes”,
og systemet vågner. Alt fra temperatur til navigation kan
kontrolleres alene ved mundtligt at bede bilen om det.

Le Gammeltoft, stifter af Heartbeats.dk:
Rid en tur i Dyrehaven
Der er ponyridning, og så er der ponyridning
fra Fortunen ved Dyrehaven. Her bliver I
ikke bare trukket rundt i en lille indhegning,
men har hele Dyrehaven som legeplads. De
helt små kan få en godmodig pony, som I selv
kan trække, og de større bliver sluppet fri på
egen hesteryg. Under alle omstændigheder
får kongens gamle jagtmarker en ekstra
dimension, når de opleves fra hesteryg. “Jeg
har mange barndomsminder fra Dyrehaven.
Når jeg lukker øjnene og mindes min barndom, kan jeg både huske duften af efterår og
høre kronhjortenes brøl. Selvom Dyrehaven
er en park, er det natur for mig. Den vildeste sansepause, jeg kan få, er at køre herud.
Når du sidder på hesten, er du pakket ind i
skoven og bliver en del af den. Det er helt
vildt at opleve.”

Juni 2018

Kenneth Nguyen, fotograf:
Kig på flyvemaskiner
Først når man oplever den særlige atmosfære
og de inkarnerede flyspottere, forstår man
den unikke charme, Flyvergrillen har. Find
den for enden af Amager Landevej. En lille
ydmyg grillbar, der til gengæld kan bryste sig
af en terrasse med 180 graders vue over en
af Nordeuropas travleste lufthavne. Der er
noget fascinerende over at betragte de mange
indkommende og afgående fly – naturligvis
med en flæskestegssandwich mellem hænderne. ”Når man ser flyene lette og lande,
tænker man: Hvor skal de hen, hvor kommer
de fra? Det er det samme, man tænker som
gadefotograf. Man skaber sin helt egen fortælling om de ting eller de ukendte personer,
man fotograferer. Jeg kan gå herude ved lufthavnen i mine egne tanker og skabe mine
egne historier. Det er mit ’private place’.”
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Om Købmagergade 42
City Escapes tager udgangspunkt i den nye pop-up, som
er opført på Købmagergade 42 i København. Her, midt i
storbyens hektiske mylder, kan du droppe ind og tage et
hvil. Vi har skabt et anderledes sted med fokus på organiske materialer, der bringer naturen ind til centrum. Lad
dig inspirere af billederne fra de mange spots, du kan
besøge på din city escape, book en tur direkte på tabletten eller blive klogere på den ny Mercedes-Benz A-Klasse,
som naturligvis også er at finde her. Pop-up-shoppen har
åbent hver dag frem til 31. juli 2018.
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Polo er kommet til Danmark, og
i Nordsjælland dyrkes den tusinder af år gamle
kampsport til hest med voksende interesse.
Vi har været på besøg hos Danmarks eneste poloklub
for at blive klogere på den ældgamle disciplin.

Kongernes
sport

Juni 2018
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“Der er ingen opdeling
mellem aldre og køn, og
der er også en del
kvinder i polosporten”

AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: SOPHIA HVIID

Christian Friis Johansen

G

ada-gung-gada-gung-gada-gung. Et halvt ton
veltrænet polohest kommer galoperende henover det enorme græsareal. På ryggen sidder
spilleren iført hjelm og tandbeskytter. Med
sin hammer dribler han med højre arm den lille hvide,
massive kugle. Venstre hånd har et fast greb i tøjlerne.
En konkurrent kommer ind fra siden og forsøger at overtage linjen og snuppe kuglen. Det foregår ikke helt udramatisk. Hestene maser deres anspændte kroppe mod
hinanden, mens de galoperer om kap. Publikum holder
vejret. Det er ikke ualmindeligt, at en spiller ryger af sin
hest og ruller rundt i et kaos af galoperende hestehove.
Så vildt går det ikke denne gang. Den udfordrende spiller må opgive sin tackling og lade konkurrenten få frit
løb. Det lyder som et pistolskud, da han med en perfekt
baghånd rammer kuglen, så den flyver gennem målet
med over hundrede kilometer i timen. Endnu en sejr. Jublende galoperer han tilbage til sit hold, før han rider ud
på sidelinjen og skifter til en ny hest. Straks er han i sadlen og klar til en ny omgang – eller chukka, som det hedder på polosprog. Det lyder dramatisk, men dramatikken
er bestemt også en vigtig del af polosporten, der er relativt ny i Danmark, men som i virkeligheden er mere end
to tusinde år gammel. Christian Friis Johansen er en af
dem, som blev bidt af bacillen og i dag træner flere gange
om ugen hos Copenhagen Polo Club i Nordsjælland.
Christian, kan du kort forklare, hvad polosport handler om?
Jeg plejer at sige, at det er en blanding af golf og ishockey,
bare til hest. En kampsport, hvor du har nærkontakt med
dine modstandere, og hvor du i fuld galop skal forsøge
at ramme en lille, massiv trækugle med en lang hammer, som kaldes en mallet, mens du hele tiden risikerer
at blive tacklet.
De fleste kender Ralph Lauren-logoet og forbinder
polo med den britiske overklasse.
Korrekt, og både briterne og amerikanerne har store traditioner indenfor polo. I dag anses det typisk for at være
en elitær sport, som man forbinder med velhavere, men
faktisk kan sporten dateres over 2.000 år tilbage til
Persien, da den opstod som krigstræning for soldater.
Flere århundreder senere stiftede kolonimagterne
bekendtskab med sporten, og i dag er især Argentina
et kæmpe pololand. Man plejer at sige, at hvis man vokser op på Hawaii, lærer man at surfe. Vokser man op i
Argentina, lærer man at spille polo.
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Hvordan foregår spillet?
Man kæmper to hold af fire personer på en bane, som
arealmæssigt svarer til ni fodboldbaner. Vores bane er
noget mindre, hvilket gør den mere publikumsvenlig,
og vi spiller typisk tre mod tre. Der er ingen opdeling
mellem aldre og køn, og der er også en del kvinder i
polosporten. Det handler om at få bolden i mål, som er
to pinde i hver sin ende af banen. Så længe du dribler
med bolden, har du retten til den. Men du kan blive tacklet ved at blive skubbet, eller en modstander kan nå hurtigere frem til bolden og snuppe den fra dig. Du skal ikke
bruge din krop mod din modstander, du skal bruge
hesten. På den måde er det i princippet hestene, som
kæmper. Og i fuld galop løber de omkring halvtreds-tres
kilometer i timen. Nogle poloheste er endda målt til op
mod halvfjerds kilometer i timen.
Det lyder ret voldsomt.
Det kan det også blive. Nogle kalder polo for verdens farligste sport, og du ønsker heller ikke at falde af hesten,
når du bliver forfulgt af et ’tog’ af heste, som består af
både dine modstandere, som vil tackle dig, og dine holdkammerater, som skal være parat til at overtage bolden,
hvis du misser den. Men det er intenst og actionfyldt og
får adrenalinen op at pumpe, hvilket er årsagen til, at
selv folk, som aldrig før har reddet på en hest, bliver bidt
af det. Og så er vi naturligvis iført en masse sikkerhedsudstyr som hjelm med gitter, tandbeskyttere, knæbeskyttere, albuebeskyttere, rygskjold, tykke læderstøvler
og handsker med kulfiberindlæg. De fleste af spillets
regler er netop til for at højne sikkerheden. Når det så
er sagt, så er polo under kontrollerede forhold ikke
farligere, end at vi bruger hestene til teambuilding
for virksomheder. Folk helt uden rideerfaring ender
med at spille en polokamp efter et par timer. Det er
meget populært.
Det lyder også som nogle stærke heste?
Uden tvivl. Hesten er firs procent af spillet, og det tager
seks-syv år, før en polohest er fuldt udviklet og klar. Til
sammenligning kan en dressurhest være klar på tre år.
Det siger sig selv, at det er ekstremt udmattende for
hestene at kæmpe, og derfor skifter man ofte hest
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HERRE TIL HEST –
EN NETVÆRKSGRUPPE
For at gøre det nemt og fleksibelt at
komme i gang med polo, har Christian
Friis Johansen taget initiativet til en lidt
utraditionel netværksgruppe med polo
som omdrejningspunkt. Som navnet på
netværksgruppen antyder, er det kun for
herrer, hvilket ganske enkelt skyldes, at
Copenhagen Polo Club gerne vil tiltrække flere mænd til sporten. Man kan
starte helt uden rideerfaring, og da klubben stiller hest og udstyr til rådighed,
skal man blot møde op. Det koster et
klip på klippekortet, hver gang man har
været med til træning, og på den måde
behøver man ikke tænke på at købe
hest eller have dårlig samvittighed over,
at man ikke bruger sit medlemskab nok.
Gruppen spiller polo og netværker hver
tirsdag kl. 19.30, og som regel efterfølges poloen med hygge og en drink i
klubhuset. Interesserede kan skrive en
mail til cfj@cphpolo.com for mere info.

I polo kæmpes der i to hold af
fire personer på et areal svarende
til ni fodboldbaner. Holdet, som
får den lille hvide bold flest gange
i mål, har vundet.
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“Hesten er firs procent af
spillet, og det tager seks-syv
år, før en polohest er fuldt
udviklet og klar”
Christian Friis Johansen

midt i en chukka, som totalt varer syv og et halvt minut.
Alt afhængigt af niveau spiller man op til otte chukkaer,
hvilket betyder, at hver spiller skal have mange heste til
rådighed i en turnering. Verdens mest kendte professionelle polospiller lige nu er argentineren Ignacio
Figueras, som har over 300 heste og selv opdrætter dem.
På den måde sikrer han sig de allerbedste heste.
Hvad kendetegner en god polohest?
Den skal ikke være for stor, dels fordi der bliver for langt
ned til kuglen, dels fordi en mindre hest er mere adræt.
Den skal kunne standse på få meter, vende hurtig og
tordne den anden vej. At træne en polohest kræver tid
og forståelse, fuldstændig som når man udvikler en racerbil. Nogle mener, man mister kærligheden til hesten, når
man spiller polo, men det er lige omvendt. Du opnår kun
den optimale performance, hvis du har et godt partnerskab med din hest. Du skal kunne styre den med én
hånd, og de dygtige kan styre den helt uden hænder. En
god polohest er så sensibel, at den kan mærke, i hvilken
retning, du kigger. Den reagerer på, hvordan du bevæger din krop. Læn dig lidt frem, så løber den afsted, læn
dig tilbage, så standser den. Faktisk har jeg altid været
lidt forbeholden overfor heste, måske fordi jeg blev smidt
af første gang, jeg sad på én. Men stille og roligt kom
fascinationen for dyret og dets kræfter, og i dag betragter jeg hesten som min ultimative wing man. Når jeg stiger på hesten, har jeg taget 500 kilo ekstra muskler på,
og så er det hesten og mig mod de andre. Det er en helt
fantastisk følelse, og man glemmer alt andet udenfor
banen, når spillet fløjtes i gang.

At træne en
polohest kræver tid
og forståelse. Den er
din partner i spillet
og reagerer på de
mindste bevægelser
med din krop.

Største polo-event i Skandinavien til sommer. Copenhagen Polo
Club har efter fire vellykkede events
i 2017 planlagt den største poloevent nogensinde i Skandinavien.
BDO Polo Open 2018 bliver afviklet
den sidste weekend i august på
klubbens egen bane ved Strandvejen i Nivå. Med den smukkeste
udsigt over Øresund vil danske og
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udenlandske spillere på toptrimmede heste dyste om trofæet over
hele weekenden, og der forventes
omkring 5.000 besøgende. Foruden polo på højt plan byder eventen blandt andet på gastronomiske
oplevelser for hele familien. Billetter kan købes på Ticketmaster fra
starten af sommeren.
i cphpolo.com
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ADVERTORIAL PRODUCERET AF GROHE

MENS DIN MERCEDES BESKYTTER DIG I TRAFIKKEN,
SÅ BESKYTTER ALM. BRAND OG GROHE SENSE
GUARD DIT HJEM
Vi kender det alle sammen. Den lille utæthed fra opvaskemaskinen
eller brusebadet, der startede som et par dråber bag en lukket
dør, bliver til en oversvømmelse, der siver ned i rummet nedenunder. Lyder det bekendt? Halvdelen af alle boligejere har oplevet en vandlækage ved en eller flere lejligheder*. Og i de fleste
tilfælde kunne 93 procent af reparationsomkostningerne være
blevet forhindret, hvis lækagen var blevet opdaget tidligere**.
Derfor har GROHE udviklet GROHE Sense Guard, det nyeste
inden for smart vandteknologi til hjemmet. Og lige nu kan du
hos Alm. Brand få en ekstra god rabat på din Husforsikring, hvis
du har installeret GROHE Sense Guard. Det giver ro i sindet for
dig og din familie.
Den optimale måde at forebygge lækager på
Det er ikke alle lækager, der er synlige udefra. Nogle af de værste
lækager opstår inde i væggene eller under gulvet. GROHE Sense
Guard er monteret direkte på hovedvandsrøret i dit hjem og opdager, hvis der opstår et uventet vandspild. Hvis der sker noget
usædvanligt, vil du modtage en besked direkte via GROHE Ondus
appen. Systemet kan registrere selv de mindste udslip - og kan

endda slukke vandforsyningen automatisk, hvis lækagen bliver
for stor. Det måler også dit vandforbrug og giver dig bedre kontrol over, hvor meget vand du bruger.
Den nemmeste måde at få ro i sindet på
GROHE Sense er lige så smart som den er simpel. Du skal blot
placere den på gulvet i dit køkken, bryggers eller badeværelse,
og via GROHE Ondus appen vil du straks modtage en besked,
når den kommer i kontakt med vand. Det betyder, at eventuelle
lækager fra bad, brusebad, vaskemaskine eller opvaskemaskine
kan stoppes og repareres, før de skaber en oversvømmelse – og
du kan spare tusindevis af kroner på reparationer og udbedringer.
GROHE Sense måler også rumtemperatur og fugtighed og sender,
for en sikkerheds skyld, en besked, hvis de forandrer sig.
Lad ikke en dråbe blive til en oversvømmelse. Få GROHE Sense
eller GROHE Sense Guard til dit hjem og spar tusindvis af
kroner til unødvendige reparationer – samtidig med at du kan få
en ekstra god rabat på din Husforsikring hos Alm. Brand. Løs
det, før det lækker.

*The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe. **ACE-Group:http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identi es-Type

Foto: GROHE

Bestil hos Alm. Brand på almbrand.dk/Grohe
eller læs mere på grohe.dk

Santa Claus AMG Vision
Gran Turismo (december)
Oliver Samson,
Advanced Exterior Designer
Future Wheel (januar)
Lukas Rossnagel,
praktikant hos Interior Design
AMG Helicopter (februar)
Janis Ufheil,
praktikant hos Exterior Design

MORGENDAGENS IDÉER
Gorden Wagener
Chief Design Officer hos
Daimler AG. Har arbejdet
for Mercedes-Benz siden
1997, og siden 2008 har
han været designchef
for mærket.

Hvad sker der, når de mest talentfulde designere hos
Mercedes-Benz får lov til at give fantasien frit løb?
Hos designbureauer
i hele verden arbejder
mange yderst kreative
designere for
Mercedes-Benz.
Chief Design Officer
hos Daimler, Gorden
Wagener, har udskrevet
en fremtidskonkurrence
blandt designerne –
og kårer det mest
spændende udkast på
Instagram hver måned.
Her er vinderne fra
december 2017 til
februar 2018.
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FOTO DAIMLER AG

Se galleriet med alle
prismodtagere på Instagram:
#mbsketchofthemonth

Mercedes-Benz

Drive

62 – C-Klasse cabriolet og coupé
66 – E-Klassen

Siderne om køreglæde i
Mercedes me magasinet

72 – S-Klasse cabriolet

E-Klassen

FOTO DAIMLER AG

Den klassiske bestseller sætter stadig standarden i
klassen med sin førerløse teknologi og et hav af features.
Vi stiller skarpt på udstyrsmulighederne.
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To gange C
i topform
AF: JÖRG HEUER
FOTO: DAIMLER AG
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Lange, lyse dage og lune aftener giver perfekte
kørebetingelser for den ny C-Klasse cabriolet
og den ny C-Klasse coupé. De to familiemedlemmer er i topform, så du ud over at opleve
endnu mere køreglæde og dynamik også får
et friskere design, en endnu mere sportslig
undervogn og et helt nyt digitalt cockpit. Både
coupéen og cabrioleten brillerer blandt andet
med førerhjælpesystemer på samme niveau
som i S-Klassen. Og med nye, moderne firecylindrede motorer med e-boost-funktion. LED
High Performance forlygterne er nu standard
og giver dig endnu bedre udsyn i mørke. Og

62

hvis det skal være endnu mere avanceret, kan
du vælge MULTIBEAM LED forlygter med
ultra-lang rækkevidde som ekstraudstyr. Det
nye multifunktionsrat har touch control-knapper, og du er garanteret den maksimale atmosfære og komfort i kabinen, hvis du bestiller
ambientebelysning med 64 forskellige farver
og Energizing komfortstyring som ekstraudstyr. Rendyrket wellness! Hvis du vil forstærke
køreglæden endnu mere, kan du desuden
vælge at tilføje den nye DYNAMIC BODY CONTROL undervogn med tretrins justering af
dæmpningsegenskaberne.

Mercedes-Benz

Interiøret i C-Klasse
cabriolet med de adskillige
digitale muligheder og det
sportslige design er
overbevisende – og det er
de gode pladsforhold også.

AIRCAP windbreaker
sikrer markant mindre
vindturbulens i kabinen.

Vind i håret og behagelig
loungefornemmelse:
Ambientebelysningens
64 forskellige farver,
refleksbehandlet læder og
AIR SCARF cabrioletvarme
indbyder til at cruise med
åben kaleche i C-Klasse
cabriolet.
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For entusiasterne med ekstra benzin i blodet er
Mercedes-AMG C 43 4MATIC coupé det rigtige
valg. Og hvis du vil have vind i håret, kan du
glæde dig over muligheden for at komme til at
eje en C 43 4MATIC cabriolet. Både coupéen og
cabrioleten er i AMG versionen udstyret med
markante detaljer som eksempelvis en AMG
kølergrill med karakteristisk dobbeltlamel, en
aggressiv frontspoiler og en ny bagkofanger
med to dobbelte udstødningsrør. Den stærke
3,0-liters V6-motor med biturbo har fået tilføjet
23 ekstra hestekræfter i forhold til sin forgæn-

Mercedes

ger og imponerer med sine 390 hestekræfter
og intense køreegenskaber. AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G gearkassen har en ekstremt hurtig
respons, og et hurtigt tryk med fingeren på en
knap giver nu adgang til et femte DYNAMIC
SELECT køreprogram udviklet til kørsel i glat
føre. Endelig sikrer AMG RIDE CONTROL
undervognen med elektronisk reguleret dæmpning dig foruden en eminent køredynamik også
høj komfort på længere ture. Så gør det måske
knap så meget, hvis du har lang vej til den nærmeste trackday-bane...
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Energisk og elegant:
Den ny MercedesAMG C 43 coupé med
opgraderede dynamiske
køreegenskaber og
designdetaljer.

Mercedes-Benz

Model
Mercedes-AMG C 43
4MATIC coupé
Farve:
Obsidiansort
metallic
Gearkasse:
AMG Speedshift
TCT 9G
Motorstørrelse:
V6, 2 996 cm3
Ydelse:
287 kW ved
6.100 o/min
Tophastighed:
250 km/t
(elektronisk
begrænset)
Brændstofforbrug
(km/l)
8,1 - 7,9 km/l
(bykørsel)
13,7 - 13,0 km/l
(landevejskørsel)
13,7 - 13,0 km/l
(blandet kørsel)
CO2-emission
212 - 217 g/km
(blandet kørsel)
Værdierne varierer alt
efter den valgte hjul-/
dækkombination.
Energiklasse:

Stilfuldt: De flotte AMG
letmetalfælge med unik
geometri er optimeret i
en vindkanal.

Harmonisk: Det
moderne cockpit har
fuldt digitalt
kombiinstrument og et
elegant mediedisplay,
som du kan betjene
intuitivt via
multifunktionsrattets
touch control-knapper.

Din smartphone forbinder dig digitalt
med resten af verden. Og også med
din Mercedes-Benz. Du kan nemt
tjekke din bils status og data eller
bestille de ønskede mobilitetstjenester online. Mulighederne er allerede
mange – og vi tilføjer løbende ﬂere.
Opret en brugerkonto og få adgang til
Mercedes me inklusive den gratis
Mercedes me App til iOS og Android.
mercedes.me

Juni 2018

i
Find detaljeret information
om den ny C-Klasse fra
Mercedes-Benz på
internetadressen:
mbmag.me/c-klasse
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EKSTRA ELEGANT
E-Klassen kombinerer det sportslige, komfortable og
luksuriøse i én samlet elegant pakke, som i nyeste version er
mere intelligent og selvkørende end nogensinde.
AF: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: DAIMLER AG
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-Klassen er lige så innovativ, som den er klassisk. Det er tiende generation af en modelserie,
som har været på programmet i mere end 60 år,
og den er igennem tidens løb solgt i mere end
13 millioner eksemplarer. Hemmeligheden? Den enestående komfort pakket ind i elegant design er et godt bud.

Men det er også de nytænkende løsninger og teknologiske færdigheder, som alle dage har fået E-Klassen til at
fremstå som det bedste valg i sin klasse. I dag er den
mere intelligent end nogensinde og kun til ære for dig.
Her er et overblik over de features og udstyrspakker, som
kan fås til den seneste version af E-Klassen.

E
Førerassistentpakke Plus
En milepæl på vejen mod sikker
og førerløs kørsel

Kan bilen virkelig køre selv? Ja, stort set.
Med Førerassistentpakke Plus kan
E-Klassen køre delvist automatisk på
motorvejen, landevejen og inde i byen.
Og skulle en fodgænger eller cyklist pludseligt bevæge sig ud foran bilen, bremser
bilen også for dig. På dét område er
E-Klassen unik i sin klasse, og tilføjelsen
af et ’Plus’ giver dig endnu mere intelligent sikkerhedsteknologi i form af
PRE-SAFE Impuls Side, som optimerer
beskyttelsen af dig og dine passagerer i
tilfælde af sidekollision.
Men hvad indeholder
Førerassistentpakke Plus egentlig?
Den indeholder blandt andet Active
Distance Assist DISTRONIC – en funktion, som ved hjælp af radarer og sensorer automatisk holder afstand til de
forankørende biler. Samtidig får du hjælp
til at accelerere, bremse og styre, så
rejsen bliver så komfortabel og smidig
som muligt.
Den indeholder også en aktiv bremseassistent med vejkrydsfunktion, som kort
fortalt registrerer, hvis der er kø eller
langsomkørende biler forude. Bremseassistenten advarer dig både visuelt og
med en lyd, og hvis du ikke reagerer,
bremser den selv bilen.

Parkeringspakke
med 360° kamera

MULTIBEAM LED

Med parkeringspakken får du også parkeringsassistenten PARKTRONIC, som
hjælper dig med at finde og udnytte en
ledig parkeringsplads. 360° kameraet
viser nemlig et virkelighedstro livebillede
i fugleperspektiv i infotainmentsystemets display – så bliver det altså ikke
nemmere og hurtigere at manøvrere
bilen på plads!

Med 84 dioder fordelt på tre rækker er
MULTIBEAM LED forlygterne til E-Klassen
ikke bare i stand til at lyse selv den mørkeste nat klart op. De intelligente lygter
kan også helt præcist tilpasse lysstyrken
og lysretningen til forholdene, hvilket
blandt andet betyder, at bilen selv blænder op og ned for modkørende, cyklister
og fodgængere, ligesom lygterne drejer
med ind i svingene og gør køreturen
endnu mere behagelig og sikker.

Lad nat blive til dag

Når du vil parkere så
let som ingenting
Så er der undvigestyreassistenten, som
hjælper dig, hvis du for eksempel forsøger at undvige en fodgænger. Undvigestyreassistenten registrerer automatisk din
hurtige bevægelse med rattet og forstærker straks denne.
De aktive assistentsystemer Active Lane
Keeping Assist og Blind Spot Assist hjælper, hvis bilen uden vilje forlader vognbanen, eller hvis systemet registrerer, at du
er ved at ramme et andet køretøj eller en
cyklist. I de tilfælde trækker bilen sig
automatisk til den sikre side ved at
bremse det modsatte sæt hjul.
Med PRE-SAFE PLUS har du øjne i nakken. Systemet registrerer nemlig, hvis en
bil nærmer sig bagfra i høj fart og advarer føreren ved hjælp af blinklygterne.
Samtidig aktiverer PRE-SAFE PLUS en
række sikkerhedsfunktioner i kabinen, for
eksempel selestrammere. Hvis du holder
stille, sørger PRE-SAFE PLUS desuden for
at bremse bilen og mindsker derved risikoen for piskesmældsskader.
Og så er der PRE-SAFE Impuls Side, som
skubber førerens og forsædepassagerens hoved og overkrop ind mod bilens
midte, hvis der registreres risiko for en
sidekollision. Det øger afstanden mellem
personen og bilens dør og gør kontakten
med dørbeklædningen mindre voldsom.

i
De viste pakker og features er
ekstraudstyr til E-Klassen.
Få mere info om priser og
udstyr hos din Mercedes-Benz
forhandler – eller hop ind på
mercedes-benz.dk.
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AIR BODY CONTROL

Widescreen cockpit

9G-TRONIC

Ambientebelysning

E-Klassen fås med tre forskellige typer
undervogne: Den behagelige standardundervogn, den dynamiske sportsundervogn og den ekstra komfortable
AIR BODY CONTROL – et flerkamret
luftaffjedringssystem, som takket være
trinløs dæmpningsregulering skaber en
suveræn komfort og dynamik, som konstant tilpasses køresituationen og
underlaget.

E-Klassen fås med det fascinerende
widescreen cockpit, som strækker sig
over det meste af instrumentbordet og
gengiver en digital verden af informationer. Det brede, frit svævende display
dækker over to 12,3” HD-skærme med
et førerdisplay foran rattet og et multimediedisplay over midterkonsollen. Du
kan konfigurere cockpittet helt, som
du vil – og vælge mellem de grafiske
opsætninger Classic, Sport og Progressive. Cockpittet styres blandt
andet med en touchpad på midterkonsollen eller med de trykfølsomme
knapper på rattet.

Har man virkelig brug for hele ni gear? Ja,
for det gavner både kørekomforten, støjniveauet, dynamikken og ikke mindst
brændstofforbruget. E-Klassen er som
standard udstyret med den seneste version af 9G-TRONIC automatgearkassen,
som både gør det muligt at køre komfortabelt med lave omdrejningstal – og
effektivt, når det skal være mere
sportsligt.

Med ambientebelysning i kabinen kan
du vælge mellem 64 forskellige farver,
der, foruden at fremhæve interiørets
smukke design, skaber en helt særlig
stemning i kabinen. Belysningen er
skabt af LED-teknik, som indstilles,
dæmpes eller slukkes på displayet.

Komfort på højeste klasse

Mercedes

Et fascinerende midtpunkt

Muligvis verdens fineste automatgear
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Når stemningen skal være perfekt
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Aktiv multikontursædepakke

Panoramatag

Memorypakke

Stationcar

Rygmassage undervejs? Det er skam også
muligt i E-Klassen, som fås med adaptive
forsæder med massagefunktion. Via 14
luftkamre i ryglænene og fire luftkamre i
siddepuderne stimuleres rygmuskulaturen, mens du kører derudaf, hvilket gør
lange køreture ekstremt behagelige. Du
kan vælge mellem otte massageprogrammer, og fører og forsædepassager kan
naturligvis indstille sæderne individuelt, så
de passer til lige præcis deres kropsbygning. Aktiv multikontursædepakke omfatter også sædevarme Plus med hurtig
respons og ekstra bløde komfortnakkestøtter foran.

Panoramataget er løsningen, hvis du
ønsker en ekstra lys og venlig atmosfære i kabinen – og naturligvis perfekt
til stjernekiggeri på de lange aftenture.
Glasset dækker hele taget og består
bagtil af en fast del, mens den forreste
del kan skydes tilbage og lade den friske
luft ventilere kabinen.

Med Memorypakken kan du sige farvel til
besværet med at skulle indstille sæde,
rat og sidespejle, hver gang en anden har
kørt i bilen. Du kan nemlig gemme op til
tre forskellige positioner for sæder, rat og
sidespejle og kalde dem frem igen ved
tryk på en knap – hurtigt og nemt. Pakken indeholder desuden automatisk
sænkning af sidespejlets position, når du
skifter til bakgear samt individuelt justerbart firevejs-lændestøtte.

Den første elegante stationcar i prestigeklassen var en Mercedes-Benz E-Klasse,
og i sjette generation er det stadig den
bedste, du kan vælge. Ved hvert eneste
modelskifte er den blevet forbedret og
forfinet med nye intelligente indretningsløsninger og naturligvis grænseløst
meget plads i bagagerummet. Helt op til
1.820 liter, hvilket (stadig) gør E-Klasse
stationcar til den største i sin klasse.
Vælger du E-Klasse som stationcar, får
du i øvrigt luftaffjedring med niveauregulering på bagakslen.

For en endnu lysere hverdag

Når I er flere om at dele bilen

Til den store familie

Ren forkælelse til din krop
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Findes der noget skønnere
end at cruise afsted på de
californiske kystveje med
kalechen nede i den ny
S-Klasse cabriolet?

California Dreamin’
Vi snupper en S 560 cabriolet og tager på guidet tur i Los Angeles
med den lokalkendte filmproducent Thomas Nickel.
AF: PATRICK SOLBERG
FOTO: KYLE ALEXANDER
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Efter at have drukket to Spanish Latte er
den californiske morgen blevet mildere, så nu
kan turen for alvor begynde. Forude venter
en afslappet solskinsdag og en køretur mellem Hollywood Hills og Deer Canyon Road.
Thomas Nickel læner sig veltilpas tilbage med
469 hestekræfter i ryggen. “Det er min
strandstol i dag,” siger han med et smittende
bredt grin. Et tryk på knappen får den ﬂotte
stofkaleche til at køre næsten lydløst ned,
mens Nickel drejer ud på Crescent Drive.
Han bor blot et par minutters kørsel længere mod nord. Her i bakkerne over byen
købte han for seks år siden en tilgroet grund
med en gammel bungalow, som han nu har
forvandlet til et smukt hjem. Gennem de
glasbeklædte facader har man 270 graders
fri udsigt ud over Hollywood Hills, Burbank
og downtown LA her denne morgen, som
langsomt bliver varmere. En etage under
panoramaterrassen reﬂekteres solen stråler
i den gamle Airstream-campingvogn fra
1969, som Nickel boede i under renoveringen af bungalowen – og som han i dag udlejer via Airbnb. Når gæsterne vågner om
morgenen, kan de nyde udsigten til Hollywood-skiltet og desuden til hippiehøjborgen Topanga Canyon, hvor blandt andet The
Doors i tidernes morgen holdt til. Og for
enden af vejen står stadig det hus, som Jimi
Hendrix boede i.

Godmorgen. Tågen
letter, og Thomas Nickel
ser frem imod dagens
eventyr på ﬁre hjul.

Mercedes

Vandring i bakkerne
Nickel henter sin kæreste, ifører sig sit vandretøj, og så kan turen fortsætte. Vi sætter os godt
til rette i de mørkerøde lædersæder, nyder
synet af den klare blå himmel og ikke mindst
lyden af den ottecylindrede motors behagelige
brummen. Turen til naturreservatet i nærheden af den legendariske Mulholland Drive
tager kun et par minutter. Her skal vi hike i
raskt tempo i en halv times tid. Solen er nu
brudt helt igennem skydækket. Thomas
Nickel tager en stor slurk af sin vandﬂaske.
Engang boede han i tyske Recklinghausen, hvor han i starten af 1980’erne uddannede sig til politimand. Senere blev han
forfremmet og arbejdede med ambassadesikkerhed, før han fik nok og sagde sit
arbejde op. “Mine kolleger troede, jeg var
blevet skør,“ fortæller han, for nu var jeg jo
blevet tjenestemand i staten. Men det var
bare ikke nok for mig,” fortæller han.

D

et er stadig køligt denne mandag
morgen i West Hollywood, og tågen
ligger lavt på Melrose Avenue. Så
kalechen forbliver lukket lidt endnu.
Thomas Nickel stiger ud af den sølvfarvede
Mercedes-Benz S 560 cabriolet og fortsætter
tre trappetrin op til Urth Caffé. Her spiser han
morgenmad ﬂere gange om ugen. Et sted med
fantastisk kaffe og hjemmebagt brød, og hvor
såvel lokale morgenjoggere som Oscar-præmierede skuespillere og internationale modefolk
hænger ud, fortæller han. Alt på den laminerede menu er økologisk. Et rigtigt in-sted.
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Kongelogen: Fra sin
bungalow kan
ﬁlmproducenten se ud
over englenes by med
Hollywood Hills og
downtown.

Concierge Service
Har du haft for travlt
og ikke nået at reservere et hotelværelse til
din næste weekendrejse? Og fik du heller
ikke bestilt bord på
den bedste asiatiske
restaurant med udsigt
ud over hele byen? Så
kan du få Mercedes
me connect Concierge
Service til at gøre det
og meget mere. Concierge Service er som
din egen helt personlige assistent, og du
kan bruge tjenesten
døgnet rundt og overalt – tryk blot på knappen i bilens loftkonsol
eller på Concierge-knappen i Mercedes
me App på din
smartphone.
mercedes.me

Mercedes-Benz

Efter en kort pause på
Urth Caffé er det tid til
at sætte sig godt til rette
med de obligatoriske
solbriller på næsen. Helt
uden stress.

Forventningens glæde:
Det er helt sikkert bedre
at stige ind end ud.
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Stjernemagnet. En
S-Klasse cabriolet
parkeret foran
kendissernes favorit
Urth Caffé i West
Hollywood tager sig ud
fra sin bedste side.

Shopping i Malibu
Country Mart. Et sæt
støvler i vintagestil går
aldrig af mode.

Mercedes
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Efter at have studeret informatik blev
Thomas Nickel introduceret til filmbranchen
via firmaet Arnold & Richter (Arri) i München.
Han begyndte at arbejde som producent, stod
i spidsen for forskellige biografprojekter
og endte efter et kort stop i Indien med at
bosætte sig i Los Angeles. Drømmenes by?
For Nickel, som i dag er 53 år gammel, var
det absolut en drøm, som gik i opfyldelse. I
begyndelsen af nullerne blev han desuden
amerikansk statsborger.

Model
Mercedes-Benz
S 560 cabriolet
Farve:
Iridiumsølv
metallic
Gearkasse:
9G-TRONIC
automatgearkasse
Motorstørrelse:
V8, biturbo,
3.982 cm3
Ydelse:
469 hk (345 kW)
ved 5.250 o/min.
Tophastighed:
250 km/t
Brændstofforbrug:
11,1 km/l
(blandet kørsel)
CO2-emission:
188 g/km
(blandet kørsel)
Værdierne varierer
alt efter hjul- og dækkombination.
Energiklasse:

Juni 2018

Smukt syn foran café
Efter et hurtigt brusebad hjemme i bungalowen sætter Nickel kursen mod Malibu,
hvor han skal klare et par ærinder. Solbriller, t-shirt og sko – han har allerede udskudt
shoppingen alt for længe. I dag, hvor han
ikke skal på arbejde i sit eget produktionsselskab og først har møder i kalenderen
senere på dagen, er køreturen på 45 minutter til Malibu behageligt afvekslende.
Først kører han via Highway 101 og derefter ad rute 405 i nordøstlig retning, før Las
Virgenes Roads mange kurver fører ham
videre ned mod Pacific Coast Highway til
Malibu Country Mart. Solens stråler er
begyndt at brænde, og derfor er det en god
idé først at slukke tørsten hos SunLife Organics. Mens vi venter på vores friskpressede
juice – der selvfølgelig indeholder kål – har
vi tid til at få en snak med ekspedienten.
Stemningen er familiær, og de fire medarbejdere bag disken er meget interesserede i
Nickels S 560, som holder parkeret med
kalechen nede uden for caféen. Så må
gæsterne lige vente et lille øjeblik mere, før
de får deres drikkevarer.
Thomas Nickel har adskillige biler, for
eksempel en Chevrolet Impala fra 1967 og
en mere moderne Nissan 300 ZX fra 1990.
Men månedens yndlingsbil er alligevel
Mercedes-Benz S 560 cabriolet, som i den
tyskfødte amerikaners øjne er den perfekte
bil til disse omgivelser. Med sin luksuriøse,
suveræne, tilbagelænede og dynamiske elegance er S-Klasse cabriolet indbegrebet af
californisk livsstil på fire hjul. Og Thomas
Nickel har været Mercedes-fan siden barnsben. Da han på et tidspunkt var indlagt på
hospitalet med en ledbåndsskade, lokkede
han den ældre medpatient i nabosengen til
at sælge ham sin næsten helt ubrugte 280 S,

typeserie W 116, og i 1980’erne og 1990’erne
foretrak han 123-modellerne. “Min favorit er
280 CE,” fortæller han. Og igen med et kæmpestort smil.
Vi krydser gaden for at komme over til
vintagetøjbutikken. Der er ikke overvældende mange kunder her mandag middag.
Nickel ender med ikke at købe noget, så vil
han alligevel hellere kigge sig lidt omkring
i en butik med surfudstyr, før turen går
videre til Zuma Beach. De lokales yndlingsstrand er her først på eftermiddagen endnu
mere mennesketom end Farmer’s Market. I
går summede begge steder af familier, som
nød det sidste af weekenden, og par, der så
hinanden dybt i øjnene, mens solen gik ned.
Nickel får lyst til at surfe i bølgerne, som
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Walk of Fame:
Hollywood Boulevards
berømte stjernespækkede fortove giver
os lyst til at stige ud..
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1

ser indbydende ud. Efter et par ture ud med
brættet sidder han på sandet med blikket rettet mod brændingen. En larmende renovationsbil river ham brat ud af dagdrømmene.

2

En dyb indånding
Forårsdagene er stadig korte ved den amerikanske Stillehavskyst, og solen bevæger
sig allerede ned mod horisonten her sidst på
eftermiddagen. Før han skal hjem og sidde
ved sit skrivebord igen, under Thomas
Nickel sig selv en sidste lille tur gennem de
øde canyons på Pacific Coast Highway i den
sølvgrå cabriolet. En af hans yndlingsture
går gennem Deer Creek et par miles længere
mod nord. Kort før ﬂådebasen Point Mugu
er der sjældent fartkontroller, og her kan
man næsten blive fristet til for alvor at få
vind i håret. Men ikke i dag. Ikke med denne
drøm af en cruiser.
Windbreakeren er nede, så Nickel nøjes
med at accelerere S-Klassens ottecylindrede
motor med biturbo op et kort øjeblik. En dag
kan næppe slutte bedre end med en køretur
i solnedgangen og udsigt over smukt skinnende Malibu Hills.

3

4

Tips
1 Drill Surf Skate
Upscale Malibu er
favoritstedet for en
surfer på udkig efter
et nyt bræt.
drillsurfskate.com

2 Hollywood Hills
Airstream
Nickel udlejer sin
Airstream Land Yacht
for 260 dollar i
døgnet. Ifølge L.A.
Weekly er det et af
byens hotteste
overnatningstips!
mbmag.me/
airstream

3 Malibu Kitchen
& Gourmet
Den tyskfødte producent er fan af deres
sandwiches. Og deres
chocolate cookies...
mbmag.me/malibu
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Beverly Hills

Malibu

Downtown

3
1

i
Santa Monica

4
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5 Urth Caffé
Her forkæler nogle
sig selv med en rustik
omgang ’hash & eggs’,
mens andre
foretrækker avocadobagels eller de lækre
morgenmadspizzaer.
Deres ’spanish latte’
er et must.
urthcaffe.com
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LOS ANGELES

Du kan ﬁnde mere
information om den
ny S-Klasse fra
Mercedes-Benz på:
mbmag.me/s-klasse
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4 Zuma Beach
En drøm af en strand.
Også de lokale elsker
den hvide sandstrand,
det turkisblå hav og
bølger, der indbyder
til at surfe.
zuma-beach.com

Thomas Nickels guidede tur i
og omkring Los Angeles i en
S 560 cabriolet lakker mod
enden. Visse dage måtte
gerne vare lidt længere.

Kalenderen

De bedste, sjoveste og vigtigste
events frem til september 2018

16.– 25.6.
Filmgal
På den internationale filmfestival
i Shanghai får du travlt, hvis
du skal nå at se de næsten
500 deltagende film.
i foodfestival.com

Svalende optakt til VM 2022 i
Qatar: Mens ørkensolen bager
udenfor, bliver der spillet
indendørs bold.
i dubaisportsworld.ae

29.6.–14.7
Cool Elton

29.6.–1.7.
Bogorm

Jazz, pop, rock eller
verdensmusik: Montreux Jazz
Festival er en af verdens største
af sin slags. Elton John lægger
vejen forbi som en del af sin
afskedsturne.
i montreuxjazz festival.com

Kurbadsbyen Leukerbad
inviterer til international
litteraturfestival
i smukke omgivelser.
i literaturfestival.ch

12.–15.7.
I rasende fart

21.–25.8.
Gigantisk legeplads

Et alternativt engelsk gardenparty: Festival of Speed lever
fuldt op til sit navn med halsbrækkende stunts og
dækafbrænding.
i goodwood.com

Gamere fra den digitale spilverden tager controlleren
under armen og mødes på den
gigantiske Gamescom i Köln.
Rendyrket underholdning.
i gamescom.de

7.–29.7.
Laid-back
Street Art og Performances:
Når festivalen AgitÁgueda løber
af stablen, forvandles hele byen
Águeda i Portugal til et kunstmekka.
Tjek for eksempel selv de flotte
paraplyinstallationer.
i agitagueda.com

10.– 12.8.
Slå ørerne ud
Her er der garanti for musikalsk mangfoldighed: På
Flow Festival uden for Helsinki samles kendte kunstnere og newcomers.
Charlotte Gainsbourg præsenterer sit fjerde album og
optræder for første gang i
Finland. Diverse kunstevents og internationale
restauranter sikrer en fuldendt sommerweekend.
i me-convention.sxsw.com

Mercedes

4.– 6.9.
Kig ind i fremtiden
Oplev den spirende entreprenørånd i den smukke svenske hovedstad og tilslut dig
tidens førende producenter og ledere i den store årlige me Convention – et tredages
kulturelt event, som udforsker fremtiden fra et teknologisk, kunst- og designmæssigt perspektiv. Med udgangspunkt i den hippe bydel Nacka Strand, som adskiller
storbyen og skærgården, vil en lang række spektakulære og inspirerende speakere
fortælle om den seneste udvikling indenfor eventens fem hovedtemaer New Society,
New Leadership, New Economies, New Creativity og New Bionomics. Registrér dig
og køb adgang på websitet.
i me-convention.sxsw.com
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17.5.–8.9.
Nedkøling

Udgiver
Mercedes-Benz Danmark
under licens fra Daimler AG
Postboks 130,
0900 København C

8.–11.8.
Elektrificeret

7.– 9.9.
Madglad?

For 12. år i træk fylder Strøm Festival
København og Frederiksberg med elektronisk musik af højeste kvalitet. Festivalen,
som løber over tre dage, bruger byens
urbane rum som scene for de mange
danske og udenlandske kunstnere.
i stromcph.dk

Food Festival i Aarhus er et samlingspunkt for alle madelskere med
nysgerrige smagsløg. Prominente
kokke, producenter, forskere og
formidlere kan gå på opdagelse i
madens forunderlige verden.
i foodfestival.com
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TÆ N K E TA N K E N

Erik Brynjolfsson er professor i
økonomi på MIT Sloan School of
Management i Boston, hvor han også
er director of Center for eBusiness.
Andrew McAfee er director of
MIT* Initiative on the Digital Economy og
director of Center for Digital Business
ved MIT Sloan School of Management.
De er to af den digitale tidsalders mest
indflydelsesrige personer. I deres bog
’Machine, Platform, Crowd: Harnessing
Our Digital Future’ (500 sider, fx online
hos Amazon) tager de to økonomer os
med på oplysningsrejse ind i fremtidens
økonomi.
*Massachusetts Institute of Technology
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Er vi mennesker stadig bedst til at få idéer, eller har maskinerne efterhånden
overhalet os? Økonomerne Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee fra MIT i Cambridge,
USA, mener, at de bedste idéer opstår, når menneske og maskine samarbejder!

V

il vi mennesker på trods af den
rivende teknologiske udvikling fortsat have evner, som er unikke for os?
Det er det spørgsmål, vi oftest bliver
stillet. Arsenalet af digitale værktøjer udfordrer menneskets suverænitet på adskillige
områder. Eksempelvis når det gælder dagligdags informationsbehandling og genkendelsen af mønstre, sprog, intuition, dømmekraft
eller evnen til at forudsige ting. Er der overhovedet noget tilbage, hvor vi ikke kan forvente at blive overhalet af teknologien?
Svaret på dette spørgsmål er ofte ’vores
kreativitet.’ Men de fleste mener trods alt, at
evnen til at få idéer er uløseligt forbundet med
mennesket. Det er der sikkert masser af sandhed i. Aktuelle eksempler inden for produktdesign, hvor kreativiteten er i højsædet, viser
imidlertid, at maskiner bliver stadig bedre til
selv at udvikle overbevisende nye idéer.
David Cope er en af de førende eksperter
i at komponere musik ved hjælp af kunstig
intelligens og siger: “Jeg hører og læser igen
og igen det samme nonsens. Folk taler kun
om modsætningerne mellem mennesket og
maskine og er bange for, at maskinerne
ender med at berøve os den sidste smule af
det, der kendetegner os som mennesker,
nemlig vores kreativitet? Det er efter min
mening ret anstrengende og udtryk for en
meget lidt kreativ synsvinkel.” Vi kan godt
forstå ham. På den anden side er spørgsmå-
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let om, hvorvidt computerne på et tidspunkt
virkelig kan blive kreative, noget, der interesserer mange. Men for os er det mere
spændende at finde ud af, om man i stedet
samlet set kan øge det kreative potentiale i
verden. Det kræver to ting: At man fortsætter med at udvikle computere, der kan skabe
gode idéer. Og så skal man finde ud af, hvordan disse computere kan interagere optimalt
med kreative mennesker. Det er i samspillet
mellem kloge hoveder og maskiner, vi finder
de bedste løsninger.
Mennesker vil stadig i lang tid fremover
komme til at spille en væsentlig rolle i den
kreative proces. Og samtidig vil de kreative
muligheder med computere vokse. Efterhån-

“Kreative maskiner vil
ofte finde helt andre
løsninger end mennesker”
Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee

den vil de ikke kun være i stand til at udvikle
dele, der opfylder bestemte behov. De vil
nemlig også ved hjælp af enorme datamængder selv kunne kortlægge disse behov. Kreative maskiner vil ofte finde helt andre
løsninger end mennesker. Og det er godt,
fordi de forskellige synsvinkler ofte medfører, at vi opnår bedre resultater.
Men essensen af den menneskelige eksistens har computere imidlertid endnu ikke
forstået, for de kan ikke opleve verden på
samme måde som vi. Vi forventer i hvert fald
ikke i nær fremtid at kunne læse en anstændig roman, der er skrevet af en computer.
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