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TAG PÅ FESTIVAL
Guide til de nye alternative festivaler 
med både musik, mad, kunst og talks

E-KLASSE CABRIOLET
Kan man gøre den ny E-Klasse endnu 

mere forførende? Ja, man kan

JAGTEN PÅ
MICHELIN
Vi har mødt de 
nye nordiske 
gastronomer
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800 YEARS IN BUSINESS

BUSINESS & MICHELIN PÅ SLOTTET

På Dragsholm Slot er det let at booke et møde til din 
direktion, bestyrelse eller afdeling. Vi tilbyder en basis 
mødepakke, hvor du kan tilvælge yderligere forplej-
ning eller aktiviteter. Slottet tilbyder optimale rammer 
om jeres møder, hvor de historiske saloner og stuer er 
indrettet med moderne mødefaciliteter, avanceret AV- 
udstyr og hurtigt internet. Dagsmøder koster fra kr. 750 
pr. deltager. 

På det 800-årige slot mødes fortid, nutid og fremtid i et 
harmonisk samspil mellem historie, terroir og gastro-
nomi. Vi arbejder tæt med naturen, både i og omkring 
slottet, gennem alle årstiderne. Vi er nemlig overbeviste 
om, at naturen er nøglen til vores velbefindende. Og det 
skal både ses, opleves og smages. 

Dragsholm Slot ligger midt i Danmarks første og  
eneste UNESCO-udnævnte Geopark, der indbyder til 
aktiviteter som fx frisk luft på løbesko og mountainbike, 
yoga, bue- og lerdueskydning i Slotsparken, træning på 
vores OutdoorFitness-bane, golf, jagt, sejlads, helikopter- 
ture eller en dukkert i Sejerøbugten. 

Med udgangspunkt i sæsonens råvarer fra baronens 
inddæmmede Lammefjorden skaber vores anerkendte, 
naturbevidste køkken de kulinariske rammer i vores 
Michelin-restaurant ‘Slotskøkkenet’ og i den uformelle 
bistro ‘Spisehuset’. Vinsmagningerne afholdes af vores 
ambitiøse sommelierer. Og slottets 34 hotelværelser er 
indrettet med Hästens-senge. Kontakt os for et uforplig-
tende tilbud på jeres næste mødeophold.

SLOTSHOTEL & GASTRONOMI
www.dragsholm-slot.dk · Dragsholm Allé · 4534 Hørve · +45 5965 3300 · info@dragsholm-slot.dk · Følg os på Facebook

- kun en times kørsel fra København og lufthavnen
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F O R S M AG  
PÅ  N Y E  T ID E R
Med konceptbilen EQ kører Mercedes-Benz ind i fremtiden. 
Designet, som er en blanding af SUV og coupé, markerer 
startskuddet til en helt ny generation af biler. Et kig på tegningen 
afslører, at EQ konceptbilen er udstyret med to elmotorer og 
batterikomponenter, som som har en systemydelse på til 300 kW. 
Køredynamikken er sikret med permanent firehjulstræk. Med en 
rækkevidde på op til 500 km og typiske stærke Mercedes 
egenskaber inden for sikkerhed, komfort og netværksforbindelse 
opfylder EQ alle krav til moderne mobilitet. Efter planen skulle den 
første serieproducerede EQ komme på markedet i 2019.
M B M A G . M E / C O N C E P T - E Q

L A D E SY S T E M

E L M O T O R

L I - I O N  B AT T E R I

E L M O T O R

I N N OVAT I O N

Det bedste inden 
for teknik, mobilitet 
og videnskab



QUICK MICK

ON THE GO

77

G R Ø N  OAS E 
I  S K Y E R NE

Den 22. marts fyldte racerkøreren 
Mick Schumacher 18 år – og 
øverst på ønskesedlen stod 

naturligvis et kørekort. I fem 
videoklip viser den nye 

ambassadør for Mercedes-Benz 
sine erfaringer med at gå på 

køreskole. Og mon ikke 
kørelæreren kigger ekstra 

opmærksomt på sønnen af den 
mangedobbelte Formel 

1-verdensmester. For allerede før 
køreprøven gav Quick Mick den 

for alvor gas i en Mercedes-AMG A 
45 4MATIC. Mick Schumacher er 

en af verdens mest talentfulde 
aspiranter inden for professionel 

motorsport. 
F A C E B O O K . C O M/

M I C K S C H U M A C H E R O F F I C I A L

Skru op for bassen med denne 
bærbare Bluetooth-højttaler. Det 

formskønne design og en vægt på 
blot 600 gram gør, at BeoPlay A1 

fra B&O Play passer lige ned i 
enhver bukselomme. Pris: 1.999 kr. 

B E O P L AY. D K

CONNECTED!
Med vores Mercedes me app er du altid netværksfor-
bundet med din bil og med Mercedes-Benz. Du kan 

bruge din smartphone til at få alle vigtige oplysninger 
om din bil, sende destinationer til navigationssystemet 

eller tjekke, om bilen nu også er låst.
M E R C E D E S . M E

For de fl este byplanlæggere er et højhus, 
der kan beplantes på samme måde som en 
park eller en have, en fremtidsvision. I Tai-
wans største by, Taipei, er den bel-
giske arkitekt Vincent Callebaut 
imidlertid i fuld gang med at op-
føre netop sådan et projekt – en 
’plantscraper’, som udven-
digt minder om dobbelt-
strengede DNA-molekyler, 
der snor sig 90 grader fra 
jorden og helt op til top-
pen. Formen giver mulig-
hed for at anlægge store 
terrasser og skyde dem 
hen over etagerne neden-
for. Vincent Callebaut 

sammenligner konceptet med en skov i by-
en. “Haven er ikke længere ved siden af byg-
ningen, den er selve bygningen,” siger han. 
Lejlighedskomplekset har fået navnet ’Tao 

Zhu Yin Yuan’ – opkaldt efter den revolu-
tionære Tao Zhu. Før indfl ytningen i sep-
tember skal der i alt plantes 23.000 træer. 

Husets beboere kan kigge 
direkte ud i naturen fra deres 
vinduer, trods de befi nder sig 
inde midt i Taipei. Haverne 
kan også være med til at be-
kæmpe smog. Når plantscra-
peren står færdig, kan den 
nemlig absorbere 130 tons 
CO2 om året. 
V  I N C E N T. C A L L E B AU T. O R G

BIOARCHITEK T
Vincent Callebaut entwickelt 
weltweit visionär-nachhaltige 
Architekturprojekte.

wans største by, Taipei, er den bel-
giske arkitekt Vincent Callebaut 
imidlertid i fuld gang med at op-
føre netop sådan et projekt – en 

Lejlighedskomplekset har fået navnet ’Tao 
Zhu Yin Yuan’ – opkaldt efter den revolu-
tionære Tao Zhu. Før indfl ytningen i sep-
tember skal der i alt plantes 23.000 træer. 
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Du kan bruge Moovels app til at få vist 
information om offentlig transport i hele 
verden og fi nde ledige car2go-biler. Den 
nye Moovel Chatbot viser som noget nyt 
også tilgængelige bus- og togforbindelser 
via Facebook Messenger. M O O V E L . C O M

M O B I L 
M E D  M O OV E L 

Med konceptbilen A sedan inviterer 
Mercedes-Benz til et kig på den kommende 
generation af den populære bilmodel og en 
eventuelt ny karrosserivariant. A sedan er 
som konceptbil det konkrete symbol på vide-
reudviklingen af Mercedes-Benz’ formsprog. 
Med sit fokus på minimalistiske designfl ader, 
reducerede linjer og sammenføjninger er 
showbilen hot og cool på én og samme tid. 
Skulpturen Aesthetics A (se artiklen på side 
78) har allerede bevist, at den kommende 

 generation markerer et opbrud og en endnu 
større konsekvens i realiseringen af ’Sensual 
Purity’ designsprog. “Formen og konturen 
består, når samlinger og linjer reduceres. Vi 
har modet til at gå denne puristiske vej,” for-
tæller Gorden Wagener, som er chefdesigner 
hos Daimler AG. “Med perfekte proportioner 
og et sensuelt overfl adedesign har den kom-
mende A-Klasse potentiale til at tage det første 
skridt ind i et nyt designårti.” 
M B M A G . M E / C O N C E P T - A - S E D A N

H O T  O G  C O O L

Hvad er mest stressende? At køre inde i 
byerne eller på motorvejen?
Egentlig vil jeg mene, at det er mest stres-
sende at køre inde i byerne. Det bliver især 
anstrengende, når man kører i fremmede 
omgivelser. Men en kø på motorvejen kan 
også være ekstremt stressende.
Hvordan kan førerassistentsystemerne 
være med til at mindske stress?
De får os til at slappe mere af i vanskelige 
situationer i trafi kken, for eksempel ved 
stop-and-go-kørsel eller under dårlige 
lysforhold. Fordi vi ved, at de griber ind i 
nødsituationer, føler vi os mere sikre.
Hvilke tekniske muligheder fi ndes der 
ellers for at afl aste bilister?
Ergonomi er et af de vigtigste aspekter i en 
bil. Hvis sædet for eksempel ikke er indstil-
let korrekt, og man ikke sidder behageligt, 
kan køreturen blive meget anstrengende. 
Mange undervurderer, hvor meget bilens 
sædekvalitet betyder for vores stressniveau.
Hvad kan ellers stresse os?
Støj. Jo mindre larm, vi oplever, når vi kører 
bil, desto bedre. God luftkvalitet er også en 
afgørende faktor. 
Kan du beskrive det nærmere? 
En bil med et behageligt indeklima bidrager 
under alle omstændigheder til mindre stress. 
Undersøgelser har vist, at vores koncentra-
tion i biler med dårlig luftcirkulation ligger 
på niveau med en alkoholpåvirket bilists. 
God luftcirkulation giver helt sikkert et øger 
velvære, så vi bliver mere afslappede. 
Men stress kommer også indefra. Hvad 
er dit gode råd til bilister, som presser 
andre i trafi kken?
De skal mærke rigtig godt efter og fi nde ud 
af, hvad det skyldes. Er det fordi, jeg lige nu 
og her kommer for sent, eller afreagerer jeg 
måske på de andre bilister på grund af pri-
vate problemer?

Trafi kpsykologen Peter Kiegeland har i 
samarbejde med Daimlers forskningscen-
ter i Berlin gennemført studier af trætheds-
tegn hos bilister. I dag er han formand for 
foreningen af tyske psykologer. Vi har 
interviewet ham om stress i trafi kken.

K ØR UDEN STRESS
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me Convention

INSPIRERENDE 
IA A
Fra den 15.-17. september 2017 
afholdes ’me Convention’ for før-
ste gang på den internationale bil-
udstilling i Frankfurt. 
Mercedes-Benz inviterer i samar-
bejde med festivalen South by 
Southwest (SXSW) den kreative 

klasse til Frankfurt for at udveksle 
idéer om relevante fremtidsemner. 
Der fokuseres på interaktion, net-
working og entertainment i et 
moderne afslappet festival-setup. 
Visionære ’doers’ og iværksættere 
deler deres spændende viden og 
inspirerende idéer i foredrag, 
paneler og workshops med de fem 
defi nerede overskrifter for denne 
convention: New Creation, New 

Leadership, New Realities, New 
Urbanism og New Velocity. me 
Convention er et af 
Mercedes-Benz’ mange tiltag for 
at videreudvikle måden at deltage i 
messer på. Med det nye messe-
koncept bestræber 
Mercedes-Benz sig på at gøre 
messegæster til messedeltagere. 
Billetsalget er begyndt. 
M B M A G . M E / M E - C O N V E N T I O N

D IG ITALT

USA

V E J E N 
T I L 
LY K K E

K ØRE TUREN –  Fra Long Point Key 
til Florida Keys

TURENS L ÆNGDE –  181,9 kilometer
TURENS VARIGHED –  2,5 timer

At køre på ’Overseas Highway’ i 
Florida er som at fl yve hen over vand. 
Især i aftentimerne er turen ekstra 
romantisk, når den rødglødende sol 
forsvinder bag horisonten over havet. 
Tag dig god tid! 

USA

Mexico

PÅ BESØG I TEXAS
Foroven: Dieter Zetsche, bestyrelsesformand for 
Daimler AG, besøger festivalen South by Southwest i 
Austin, Texas. Til venstre: Sammen med 
Mercedes-Benz’ varemærkeambassadør Guy Kawasaki FO
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MASCULINITY.DK

FORVENT MERE AF DIN HUDPLEJE

NYHED

Ny hudplejeserie 
til mænd fra 

Beauté Pacifique



FRIHED
Den tyske kunstner 
Daniel Zerbst kører den 
ny E-Klasse cabriolet 
gennem Cadaqués. 

BUGTEN VED CADAQUÉS er efter sigende en af Cataloniens 
og Costa Bravas smukkeste. Her søger adskillige kunstnere 

inspiration ved at følge i de store surrealisters fodspor. Vi har 
bedt et par af dem om at prøvekøre den ny E-Klasse cabriolet.

AF  ALE X ANDROS STEFANID IS  FOTO  JAN FR IESE

N Y E  S T J E R N E R

12

I fodsporene 
på Dalí



13



INSPIRATION
Promenaden ved 
Cadaqués, Costa Bravas 
lys og den helt rigtige bil 
er inspirerende for sjælen.

14

“Jeg opfatter  
ikke mig selv  

som surrealist.  
Alt, hvad jeg maler,  
er eller har været  

virkelighed og  
ikke bare noget,  

jeg finder på.”
D A N I E L  Z E R B S T

N Y E  S T J E R N E R



DALÍ -HÆDER
Salvador Dalí er bogstavelig 

talt hævet over det hele i 
Cadaqués. Bronzestatuen 

af den berømte kunstner på 
promenaden er godt tre 

meter høj.

STAMCAFÉ
For de lokale er caféen 

Casino (øverst til 
venstre) første stop på 
vejen om morgenen – 

også for Daniel Zerbst.

15

<

DANIEL ZERBST
Blev født i 1974 i 
Braunschweig. Han har 
boet i Cadaqués i 22 år. 
Her er han på vej til sit 
atelier, som ligger i det 
gamle Dalí-museum. Han 
kalder selv sin kunst for 
’magisk realisme’ for ikke 
at forveksle den med 
surrealisme.

S alvador Dalí smiler. Han står i sit sti-
veste puds på en betonsokkel på 
stranden, støbt i bronze. Benene er 
placeret over kors, og han støtter sig 
til en stok. Med sin markante mousta-
che, der snor sig surrealistisk over 

læberne, ser han stadig ud som noget, der er faldet 
ud af tiden. Men måske smiler han slet ikke. Måske 
er hans ansigtsudtryk i virkeligheden lige så 
mystisk som hans fantasifulde værker. Måske morer 
han sig blot over sin egen tilstedeværelse som et 
surrealistisk og nedarvet tidsbillede. For det er svært 
at forestille sig Cadaqués uden Dalí. “Den skøre” 
kaldte de ham tidligere her, fordi han ikke var bange 
for at bryde med det konventionelle. Han gjorde bug-
ten og byen verdensberømt, han poserede på utal-
lige fotos og plakater på væggene i restauranter og 
barer, og han satte ofte dagsordenen i samtaler 
rundt omkring ved borde og ved baren. 

Det var takket være Dalí, at den tidligere fisker-
landsby med de hvidkalkede huse og røde tegltage 
blev et sted, der i det 20. århundrede tiltrak et utal 
af betydningsfulde kunstnere som for eksempel 
René Magritte, Marcel Duchamp og Richard Hamil-
ton. I dag er byen kendt for sin dyrkelse af Dalí og 

for at være den smukkeste by på Costa Brava. Det 
var her, Dalí tilbragte sine sommerferier i barn-
dommen. Det var her, han løb gennem de smalle 
gyder, der snor sig op ad den stejle kysts sider 
langs den muslingeformede bugt. Det var her, han 
i 1930’erne valgte at slå sig ned og købe et par 
fiskerhuse i nabobugten Portlligat, som han for-
vandlede til bolig og atelier. Og det var her, i nati-
onalparkens klippeformationer ved Cap de Creus, 
han hentede inspiration til sit excentriske udtryk. 

Cadaqués ligger nordøst for Barcelona ved græn-
sen til Frankrig og kan i den ny E-Klasse cabriolet 
nås på omkring to timer. Regionen formår stadig at 
tiltrække unge, ambitiøse kunstnere. Visse af dem 
ankom til byen for flere årtier siden og er i mellem-
tiden kommet godt op i årene, mens andre bruger 
Cadaqués som en absolut nødvendig mellemstation 
på vejen til en international karriere. Når man kig-
ger ind i de mange atelierer, kan man ved første blik 
godt forledes til at tro, at surrealismen lever videre 
som i en drømmeagtig tidslomme. 

Den tyske kunstner Daniel Zerbst er 42 år og 
elsker den frihed, der er forbundet med at opholde 
sig i Cadaqués. Han kører med åben kaleche og 
funklende lyseblå solbriller langs promenaden og 
hilser med et vink på kunstnerkolleger og venner. 
“De plejer ellers altid kun at se mig på cykel,” for-
tæller han, mens han smiler på samme skælmske 
måde som Dalí ved synet af de mange overraskede 
ansigter. Hænderne kæler forsigtigt for instru-
mentpanelets bløde, vinrøde nappalæder. Frihed 
er ganske vist blot et ord, men nogle gange kan 
man røre ved den. 



JOAQUÍN LALANNE
Den blot 28-årige kunstner aspirerer 
blandt kunstkendere til at blive det næste 
store navn på den spanske malerscene. 
Han kom til Spanien i 2009 på et 
kunststipendium fra sit hjemland Uruguay. 
I dag koster hans værker fra 5.000 euro 
og op. Lalanne blander stilarterne pop art, 
surrealisme og renæssance. Han har boet 
i Cadaqués siden 2010.

I OLIE
Lalannes “Drømmen 

om det fornuftige”,  
65 x 81 cm, 4.800 euro 

(er allerede solgt).

ATELIER
Joaquín parkerer 

i en af byens 
mange snoede 

små gader – 
foran sit atelier.

LUKSUS
Skålformede sæder med 

integrerede nakkestøtter – 
i eksklusiv forarbejdning – 

og en enestående rummelig 
E-Klasse cabriolet.
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Daniel Zerbst var 20 år gammel, da han i 1995 
kom til Cadaqués for at undslippe de trange omgi-
velser i Braunschweig og forældrenes ambitioner 
om, at han skulle begynde at undervise. Han var 
uddannet guldsmed og havde gået på kunstskole, 
men kunne ikke forestille sig en fremtid i et klasse-
værelse. Derfor valgte han at arbejde som byg-
ningsarbejder og tjener, mens han lærte sproget 
– og malede morgen og aften. Han står sjældent 
op før klokken 10 om formiddagen. Jeg er natar-
bejder, fortæller han med antydningen af sorte 
rande under øjnene. 

Derfor nyder han at drikke kaffe efter køre-
turen, og han tager sig også god tid til at rulle en 
cigaret mellem hænderne med solbrillerne skub-
bet op i håret og med åbenstående skjorte. Som 
om tiden var noget, der løb på samme måde som 
de smeltende ure på et af Dalís berømte malerier. 
Daniel Zerbst sidder nu på sin stamcafe, Casino, 
ved havnen. Der er syv meter til loftet, og vindu-
erne er næsten lige så høje. Ved træborde og ved 

en lang bar kan man nyde byens vel nok bedste 
café con leche for så lidt som halvanden euro og få 
den serveret af en venligt mumlende barista. 

“Jeg opfatter ikke mig selv som den klassiske 
surrealist,” siger Daniel Zerbst, som har sit flotte 
atelier på første sal i det gamle Dalí-museum, kun 
to minutters gang fra Casino. Der hænger omkring 
tre dusin billeder på væggene. De fleste fremstår 
i naturlige, jordfarvede grundnuancer, men en af 
billedserierne stikker ud. Den strækker sig over 
adskillige meter, er malet i gråblå farver og bærer 
titlen ’Analogue Cyber Frieze’. Motivet er et arkaisk 
landskab før eller efter civilisationen, med Star 
Wars-analogier og introverte aboriginer. På et af 
dem fodrer Joseph Beuys et rådyrkid. Billederne 
skifter mellem utopi og dystopi, skiftevis forenet 
og adskilt, og man er aldrig helt sikker på, om man 
kigger ind i fortiden, i nutiden eller i fremtiden. 
Daniel Zerbst kalder selv sin kunst for ’magisk rea-
lisme’. “Alt, hvad jeg maler,” fortæller han, “er eller 
har været virkelighed, det er ikke bare noget, jeg 
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finder på.” Han er også allerede blevet inspireret 
af sin seneste køretur i cabrioleten, men vil endnu 
ikke afsløre noget om hvordan. “Inspiration er 
noget magisk,” siger han blot. 

Han koketterer ikke, når han siger, at stilen ikke 
skal forveksles med Salvador Dalís surrealisme. For 
hvis man vil opnå accept som kunstner i Cadaqués, 
skal man finde sit eget billedsprog, en original måde 
at se verden på. Dalís berømthed og det faktum, at 
denne fiskerlandsby er blevet til et mødested for 
internationale kunstnere, er et vigtigt aspekt. 
Richard Hamilton opmuntrede i sin tid Daniel Zerbst 
til at male det, han ser, og ikke at spilde sit talent 
på at male noget, som andre allerede har malet. 
Daniel Zerbst kalder Hamilton for en ven. 

Solens stråler falder ind gennem caféens høje 
vinduer. Man kan indimellem godt mærke, at han 
udlever sin drøm, når man taler med ham. Men man 
kan også fornemme de modsatrettede kræfter, der 
kan få ham til at arbejde til langt ud på natten. Han 
er et menneske med en rolig og følsom natur. Med 

langt gråt hår, der engang var blondt, bundet sam-
men i nakken. Han sælger sine billeder for op til 
4.000 euro stykket, og alligevel er pengene knappe. 
Det kan nærmest virke, som om han stadig går og 
venter på sit helt store gennembrud. 

Hvis man vælger at besøge havnerestauranten 
L’Hostal, der havde Dalí som stamkunde (og som han 
ifølge indehaveren også har indrettet), og kigger på 
billederne på væggen, kan man ikke undgå at lægge 
mærke til hans blik. Dalí stirrede virkelig – ofte med 
vidt åbne øjne – direkte ind i kameraet. Som var det 
tæt på at slå klik inde i hovedet på ham. 

Joaquín Lalanne spiser gerne på restaurant 
L’Hostal. “Her får man den bedste fisk,” siger den 
28-årige uruguayer, som flyttede til Spanien i 2009 
på et kunststipendium. Han har boet i Cadaqués 
siden 2010 og er det, man kan kalde et lovende 
talent, og af kendere en shooting star. Hans sene-
ste udstilling i Barcelona blev udsolgt på én dag 
med en mindstepris på 5.000 euro per billede. Han 
nævner Rafael, Dalí, Fernando Botero og René FO
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Model: E 400 4MATIC
Farve: Rubellit Red Metallic

Gearkasse: 9G-TRONIC
(9-trins automatgearkasse)

Motorstørrelse: V6, 2.996 cm3

Ydelse: 333 hk (245 kW) ved 
5.250-6.000 o/min

Tophastighed:  
250 km/t  

(elektronisk begrænset) 
Forbrug:  

12,0-11,6 km/l (blandet)
CO2-emission:  

183–189 g/km (blandet kørsel) 
ECO start/stop-funktion: Ja

INGEN STRESS
Lalanne gør stop i 
E-Klasse cabriolet langs 
bugten ved Cadaqués 
på vej til Cap de Creus.

<
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“E-Klasse cabriolet har fire fuldgyl-
dige siddepladser,” siger E-Klas-
sens chefudvikler, Christian Früh, 
“Den er 14 centimeter længere end 
C-Klasse cabriolet, og det mærker 
man især på bagsædet.” De vigtig-
ste funktioner i den ny E-Klasse 
cabriolet fra Mercedes-Benz: 
 
Design: Store luftindtag dominerer 
det ekspressive frontparti, som er en 
nyfortolket udgave af E-Klasse cabri-
olets karakteristiske frontdesign. 
Designet med en enkelt lamel i 
kølergrillen og integreret 
Mercedes-stjerne giver et dynamisk 
og sportsligt udtryk. Det er muligt at 
åbne og lukke den strømlinede stof-
kaleche på blot 20 sekunder, mens 
du kører op til 50 km/t. 
Undervogn: Som ekstraudstyr kan 
du vælge den unikke AIR BODY CON-
TROL luftaffjedring med tre luft-
kamre og adaptivt dæmpersystem, 
der sørger for optimal komfort og høj 
kørestabilitet – og kan efter ønske 
indstilles til at levere et endnu mere 
komfortabelt eller sportsligt setup. 
AGILITY CONTROL undervognen ind-
går som standardudstyr og sørger for 
en harmonisk balance mellem kom-
fort og dynamik. Den aktive dæmp-
ning giver en bedre dæmpningseffekt 
ved mindre ujævnheder og forbedrer 
kørekomforten.   
Interiør: De sølvfarvede luftdyser, 
kombiinstrumentet med tre runde 
instrumenter og instrumentpanelets 
integrerede farvedisplay forstærker 
det sportslige udtryk. Det aerodyna-

miske design og det innovative AIR-
CAP system, der fås som 
ekstraudstyr, mindsker effektivt vind-
turbulens og giver et markant redu-
ceret støjniveau i kabinen, så alle 
personer i bilen nemt kan kommuni-
kere med hinanden – også når kale-
chen er nede. 
Dimensioner: Længde: 4.826 mm. 
Bredde: 1.860 mm. Højde: 1.428 mm. 
Netværk med på turen: Netværks- 
og entertainment-mulighederne er – 
som det generelt er typisk for 
E-Klassen – topmoderne, og NFC-tek-
nologi gør det eksempelvis muligt at 
bruge din smartphone som digital bil-
nøgle. Du kan betjene en lang række 
vigtige displayfunktioner i kabinen via 
touch control-knapper på rattet, 
stemmestyring eller ved hjælp af en 
touchpad i midterkonsollen, som 
også kan genkende håndskrift.  
Intelligente systemer: Den aktive 
bremseassistent er standard og kan 
advare dig om at holde afstand og 
om truende kollisioner samt automa-
tisk hjælpe dig med at bremse i for-
bindelse med forankørende køretøjer 
og fodgængere, der krydser vejen. 
Ekstraudstyr er blandt andet fører-
assistentsystemet DISTRONIC PLUS 
med styreassistent samt parkerings-
pakken med 360-graders kamera. 
Motorvarianter: Ved markedsintro-
duktionen tilbydes en dieselmotor  
(E 220 d) eller tre forskellige benzin-
motorer (E 200, E 300 og E 400 
4MATIC). 
Priserne på den ny E-klasse cabrio-
let kan findes på mercedes-benz.dk

Magritte, når man spørger ham om hans forbille-
der. “Men de er jo kæmpestore, og jeg er en dværg 
til sammenligning,” siger han beskedent. “Mine 
billeder er en blanding af pop art, surrealisme og 
renæssance.” 

Ved sit seneste statsbesøg forærede den uru-
guayske præsident, Tabaré Vázquez, den spanske 
konge et af Joaquín Lalannes billeder som gave – 
og det hele blev sendt live på uruguaysk tv. “Min 
mor var ved at revne af stolthed,” fortæller han 
med et smil. Joaquín Lalanne smiler meget. Hans 
vindblæste frisure, det vildtvoksende fuldskæg, 
malingen på hans hænder, hans rodede atelier – i 
Lalannes verden drejer alt sig om malerkunsten. 
Hans kalender er fyldt op resten af året, og han 
maler mellem 12 og 14 timer om dagen. “Det er 
godt at komme lidt ud og tænke på noget andet en 
gang imellem,” siger han.

DALÍS CUCURUCU - MALERI
Mens vi langsomt kører igennem Cadaqués i vores 
cabriolet, viser Joaquín Lalanne os først havneba-
ren Meliton, hvor Marcel Duchamp tidligere spil-
lede jazz hver sommer, og derefter huset, hvor 
Richard Hamilton boede – og endelig, lidt længere 
uden for byen, en klippe ude i havet. “Det er Cucu-
rucu,” fortæller han. Cucurucu? “Den klippe kan 
du se på mange af Dalís billeder.” Lalanne forvand-
ler sig til en begejstret turguide. Han standser bilen, 
parkerer den i vejkanten, googler efter Dalís Cucu-
rucu-malerier. Man kan også se klippen på nogle 
af hans egne billeder, som en hyldest til fortidens 
surrealistiske mester. 

“Dalí gjorde Cadaqués udødelig,” siger han 
efter en pause, hvor han foruden at vise Cucu-
rucu-billeder også viser klipper med navne som 
for eksempel ’Ørnen’ eller ’Den store Masturbant’, 
de bizarre klippeformationer ved det nærliggende 
Cap de Creus, som Dalí var fascineret af. Lalannes 
fascination kredser her og nu om den behageligt 
varme luft, han kan mærke i nakken og omkring 
halsen på vej ud til halvøen. Han har aldrig tidli-
gere hørt om nakkevarmesystemet AIRSCARF. 
“Som et usynligt tørklæde?” spørger han nysger-
rigt, hvorefter han drilagtigt tilføjer “Er det ikke 
temmelig surrealistisk?” 

Ude omkring fyret ved Cap de Creus blæser 
den friske Tramuntana-vind. Halvøen indgår i en 
nationalpark, som kan takke vinden og regnen for 
sine indimellem ekstremt bizarre klippeformatio-
ner. Også Daniel Zerbst kan godt lide at betragte, 
hvordan solens stråler får klipperne til at ændre 
udseende. “Det her brutale, arkaiske landskab med 
skarpe takker virker så langt væk fra resten af ver-
den, at jeg altid falder helt til ro herude,” fortæller 
han. Han kigger på den blå og skyfri himmel og 
misser med øjnene. For nylig valgte NASA at 
anskaffe et af hans kunstværker. Et eller andet sted 
derude flyver et rumskib omkring i verdensrum-
met med et af hans motiver ombord.



UNIK KØREGLÆDE
For Joaquín Lalanne er køreturen 
en jomfrutur. “Mine forældre har 
altid haft Mercedes. Men aldrig 
cabriolet,” fortæller han.

SKINNER SMUKT
Dagens sidste varme solstråler 
skinner på bagpartiet af 
E-Klasse cabriolet på vejen 
tilbage fra Cap de Creus.
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“Salvador Dalí har  
gjort Cadaqués 

udødelig.”
J O A Q U Í N  L A L A N N E



GODT KØRENDE
Britta Seeger,  
som er medlem af 
direktionen hos 
Daimler AG, med 
den ny E-Klasse 
coupé fra 
Mercedes-Benz

N Y E  S T J E R N E R
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BRITTA SEEGER blev 
medlem af direktionen hos 
Daimler AG i januar 2017. 

Hun er ansvarlig for salget af 
Mercedes-Benz personbiler. 

Vi har interviewet hende  
om fremtiden.  
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B ritta Seeger, efter at du i lange peri-
oder har boet og arbejdet i Sydko-
rea og Tyrkiet, er du nu tilbage i 
Tyskland. Findes der efter din 
mening et sådant begreb som en 
global kunde – altså kunder med 

globale fællesnævnere, uanset om de kommer 
fra Seoul, Istanbul eller Stuttgart? 
BRITTA SEEGER: Man kan i hvert fald sige, at 
Mercedes-Benz kunder i hele verden har én ting til 
fælles, nemlig ensartede krav til service og kvalitet. 
De lader sig ikke nøje med andet end det bedste. 
Disse forventninger er de samme overalt, og det er 
de standarder, som hver eneste Mercedes-Benz med-
arbejder følger i deres arbejde. På andre områder har 
jeg imidlertid erfaret, at kundernes krav varierer 
enormt, og at de bliver stadig mere individuelle.
Kan du give os nogle specifikke eksempler på, 
hvordan de varierer?
Prøv for eksempel at tage Asien med en by som 
Seoul, der har omkring 10 millioner indbyggere. 
Her skulle man tro, at efterspørgslen efter kom-
pakte bilmodeller som eksempelvis en smart ville 
være høj. Men faktisk har koreanere snarere ten-
dens til at vælge store biler som eksempelvis  
E- eller S-Klasse. I Kina er der ekstraordinær stor 
efterspørgsel efter biler med syv sæder. Bilbehovet 
er anderledes her, og bilerne skal kunne rumme 
flere mennesker end for eksempel i Tyskland. Vores 
kunder i Europa og i USA hælder i stadig højere 
grad til nogle helt andre mobilitetsløsninger.  
I Asien er brugen af digitale tjenester meget 
udbredt, og andre regioner begynder at følge i 
deres fodspor. Hvordan vælger Mercedes-Benz 
at imødekomme det?
På tværs af alle lande er vi drevet af et vigtigt  
spørgsmål, nemlig hvordan vi bedst og nemmest kan 
sørge for, at kunderne kommer i kontakt med os. På 
den ene side vil vi gerne give dem individuelle valg-
muligheder, for eksempel via vores forhandlere og 
vores Mercedes me Stores, som har en moderne arki-
tektur og attraktiv gastronomi med et designkoncept, 
som appellerer til nye målgrupper. Vi har især eks-
trem succes med vores me Stores i Kina og Japan, og 
kunderne har virkelig taget disse butikker til sig. På 
den anden side øger vi samtidig løbende vores fysi-
ske tilstedeværelse med vores digitale serviceydel-
ser. Mercedes me app’en er en af de måder, vi gør det 
på. Den er nem at downloade og anvende, alle kan få 
den, og den giver brugerne adgang til et personligt 
konfigureret digitalt Mercedes-Benz univers. 
Mercedes-Benz fokuserer på en fremtidig  
strategi, der er forkortet C.A.S.E. Hvad betyder 
det, og hvordan skal strategien tilgodese  
kundernes behov?
CASE fokuserer på de udfordringer, folk har i hver-
dagen, uanset om de kører i en smart eller en 
Mercedes-Maybach. C.A.S.E står for netværk (Con-
nected), selvkørende biler (Autonomous), fleksibel 
brug (Shared) og elektriske motorer (Electric). Den 
udvikling, vi arbejder med på alle fire fokus-
områder, kredser primært om kunderne og deres 

BR I T TA  S E E G E R
Er 47 år og født i Bonn.  

Hun har arbejdet for  
Daimler AG siden 1989. 
Blandt andet i stillinger i 

Sydkorea og i Tyrkiet.  
Hun har tre børn.

“HVILKE 
UDFOR-

DRINGER 
ER DET, 

FOLK  
HAR I 
HVER- 

DAGEN?”

behov samt ønsker. Vi kalder dette princip for ’inno-
vation for mennesker’. Og i den forbindelse er der 
masser af fascinerende udfordringer, som vi ønsker 
at finde løsninger på for vores kunder. Hvordan kan 
jeg være netværksforbundet hele tiden, så jeg kan 
styre alle de ting, min bil kan, ved hjælp af min 
smartphone? Eller tænk på førerløs kørsel, den 
kommende generation af selvkørende biler. Hvor-
dan vil jeg bruge tiden i bilen, når jeg ikke længere 
behøver at styre den? Vi fokuserer også indgående 
på E’et, dvs. den elektriske mobilitet. Hvordan kan 
jeg komme fra A til B på en økologisk bæredygtig 
måde – altså uden at forurene på lokalt niveau – 
der samtidig er komfortabel og ikke kræver genop-
ladning af batterierne på længere køreture? S’et, 
der står for ’Shared & Services’, handler også om 
mennesker og har den delte mobilitet som et af sine 
fokusområder. Hvordan kan vi bedst tilpasse vores 
skræddersyede mobilitetsløsninger, så de imøde-
kommer folks øgede behov for fleksibilitet bedst 
muligt? Vi har mange kloge mennesker, som arbej-
der med disse og en række andre spørgsmål.
Hvordan vil Mercedes-Benz gøre den  
ultramobile generation af digitalt indfødte til 
loyale kunder?
Ved at tilbyde dem de rigtige produkter og service-
ydelser. Netværksopkoblingen i vores biler spiller 
en stadig vigtigere rolle. Når kunderne bruger 
Mercedes me, er det nemt at få adgang til vores ser-
viceydelser, uanset tidspunkt og sted.
Mener du, at begrebet ’kunde’ er i gang med at 
ændre betydning?
Ja, bestemt. I fremtiden vil vores kunder ikke nød-
vendigvis kun være defineret ved, at de ejer en af 
vores biler. Vi fokuserer i stigende grad på mobili-
tetsserviceydelser som for eksempel car2go. Det er 
en serviceydelse, som kunderne kan bruge til at 
booke en Mercedes eller smart, når de har brug for 
det. Og moovel, som er en ekstremt individualise-
ret mobilitetsløsning. Tendenserne går mere og 
mere i den retning.
Hvordan holder du dig opdateret med den digi-
tale udvikling?
Hos Mercedes-Benz sørger vi generelt for at følge 
udviklingen meget nøje. Derudover har jeg mine 
helt personlige ’trend scouts’, nemlig mine 15-årige 
børn og deres venner. De behøver ikke aviser eller 
blade, de ser ikke nyheder på tv, men er alligevel 
ganske velorienterede. Og de er fuldstændigt kom-
promisløse kritikere, hvis jeg beder dem om at vur-
dere Mercedes-Benz’ tilgang til de sociale medier. 
Du er selv fortaler for, at den personlige kunde-
kontakt er nøglen til forretningsmæssig succes. 
Kan du forklare hvorfor?
For det første er direkte kontakt og dialog meget 
vigtig for mig personligt. For det andet så er vores 
mål hos Mercedes-Benz at tilbyde vores kunder de 
bedst mulige produkter og serviceydelser. Kun-
derne skal kunne mærke både vores stærke inno-
vative sjæl og vores passion for virksomhedens 
historie og traditioner i alt, hvad vi gør for dem. Og 
det opnås bedst ved direkte dialog. 



FØLG OS PÅ: 

ALLE MOCCAMASTER KAFFEMASKINER 
 ER GODKENDT AF 

EUROPEAN COFFEE BREWING CENTRE

MOCCAMASTER ER HÅNDSAMLEDE 
OG INDIVIDUELT TESTET PÅ

FABRIKKEN I HOLLAND

MULIGHED FOR 10 ÅRS GARANTI 
VED REGISTRERING PÅ 

WWW.MOCCAMASTER.COM/DK

MOCCAMASTER ER FREMSTILLET AF 
MILJØVENLIGE OG 

GENANVENDELIGE MATERIALER 



More Power

0 - 125 cl. på 6 minutter
-Stjernen blandt kaffemaskiner

WWW.MOCCAMASTER.COM/DK



“DET GÆLDER  
OM AT HAVE  

STYRKEN TIL ALDRIG 
AT GIVE OP”
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Jorden rundt nonstop. 74 dages solosejlads. Nummer to over målstregen.  
ALEX THOMSON var den store helt ved den benhårde kapsejlads Vendée Globe. 

Men hvordan klarede han ensomheden, frygten og tilbageslagene?
INTERVIE W  M A RC B IELEFELD
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RIGTIG SØMAND
Inde på land er den britiske 
skipper og eventyrer Alex 
Thomson en karismatisk 
historiefortæller. 
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TAKEOFF 
Skipperen på ’Hugo Boss’ er 
knapt til at få øje på, når han 
står i cockpittet. De 
spektakulære sejlbåde, der 
deltager i Vendée Globe, er 60 
fod (omkring 18 meter) lange 
– og det er kun få skippere, 
som kan sejle disse både helt 
alene. Bådens styrbords foil, 
som blev voldsomt beskadiget 
under sejladsen, kan ses på 
billedet til venstre. 
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BYGGET TIL RÆS
For fulde sejl: Alex Thomson nåede 
op på hastigheder over 37 knob 
under sejladsen – det svarer til  
knap 70 kilometer i timen. Han satte 
også verdensrekord for ene mand at 
være den, der har sejlet længst 
nogensinde på 24 timer:  
Hele 536,8 sømil (næsten 1.000 
kilometer), nåede Thomson, som 
noterede sig for i alt 40.000 
kilometer under sejladsen. 
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FANSKAREN
Øverst: Folk valfarter til  
Les Sables d’Olonne  
på den franske 
Atlanterhavskyst for at 
opleve bådene stævne ud.

FELTET
Til venstre: 29 både  
krydsede startlinjen i 
november. 11 skippere 
måtte give op undervejs.

DAGLIGSTUEN
Nederst: Alex Thomson 
under dæk. Ved hjælp af 
en satellittelefon havde 
han kontakt til familien og 
teamkollegerne undervejs.
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A lex Thomson, har du fået ind-
hentet den manglende søvn? 
“Mere eller mindre. Men jeg er sta-
dig træt. Mere træt end jeg plejer 
at være.” 
Virkelig? Du har ellers været til-

bage på land nu i seks uger. 
“Ja, det har jeg godt nok. Men i løbet af mine  
74 dage til søs sov jeg aldrig mere end en time ad 
gangen. Faktisk sov jeg de fleste dage blot 20 til  
40 minutter hver anden til fjerde time. I hvert fald 
ikke mere. Det tager et stykke tid at komme tilbage 
til et normalt søvnmønster.”
Det lyder uudholdeligt. 
“Det er en del af det at være med i en sådan kapsej-
lads. Du er alene ude midt på havet på en 18 meter 
lang sejlbåd, som ligger og zigzagger derudad med 
en sindssyg fart. Der er altid noget at se til.”
Er det ikke vigtigt at sove i denne situation? 
“Du sover skam også – det er 
bare en anden måde at sove 
på. Før sejladsen trænede jeg 
med to søvnforskere, som jeg 
kaldte ’sovepolitiet’. Jeg 
begyndte at træne tre uger før 
sejladsens start, så jeg kunne 
klare mig med blot 20 minut-
ters søvn hver anden time.” 
Det siges, at manglende 
søvn er at sammenligne 
med tortur. 
“Du er nødt til at lære din 
krop at klare sig uden den 
dybe søvn. Og det kan den. 
Men det er klart, at du kæm-
per med konstant træthed 
under en sejlads som denne. 
Du befinder dig hver dag på 
kanten af total udmattelse. Det er som den fornem-
melse, dykkere får nede i dybet. Din hjerne lukker 
ned, når du for eksempel skal løse en simpel regne-
opgave – 45 divideret med 9 – og du kan ikke løse 
opgaven. Det er som en tåge.” 
Tabte du dig under sejladsen? 
“Efter en tidligere sejlads fandt jeg ud af, at jeg havde 
tabt ti procent af min kropsvægt. Så jeg tog mere 
mad med denne gang. Primært tørre rationer.” 
Hvordan laver du mad ombord? 
“Du kan se mit køkken her (viser et foto på sin 
mobiltelefon). Et lille gaskomfur – og ikke andet. 
Jeg opvarmer vandet, rører maden i ... og så er der 
serveret. Sejlbåden er trimmet til det yderste for at 
maksimere ydelsen. Skåret helt ind til benet. Der 
er ikke et eneste gram overflødig vægt. Ingen seng, 
ingen skabe, ingen vask. Toilettet er en lille kulfi-
berspand designet specielt til at holde sig oprejst, 
når båden krænger i en vinkel på halvtreds grader. 
Der er en lille madras, som jeg kan placere afhæng-
igt af sejlbetingelserne. Båden er en kulfiberkiste. 
Jeg lytter ikke en gang til musik ombord. 

AFGANG
Thomson med sin hustru Kate før start 
(øverst). Ombord minder fotografier af 
familien ham om livet derhjemme. 
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ENDELIG HJEMME!
Med knyttet næve krydser 
Thomson målstregen i Frankrig 
den 20. januar. Stoltheden, 
glæden og lettelsen står malet 
i ansigtet på ham. Han kommer 
ind i tiden 74 dage, 19 timer, 
35 minutter – blot få timer 
efter vinderen Armel Le 
Cléac’h. Thomson halede ind 
på den førende båd i løbet af 
kapsejladsens sidste dage. 



I DYBDEN
Forfatter og sejler Marc Bielefeld (til højre) 
tog til London for at interviewe Alex 
Thomson til Mercedes-Benz magazine.

LIVSTEGN
Thomson delte beskeder og videoklip på 
Facebook om sine oplevelser i Vendée 
Globe fra start til slut. Skipperen holdt 
tæt kontakt med sine fans, mens han 
sejlede alene i høj sø. 
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T H E  Y A C H T  C L U B
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Så der er slet ingen adspredelse ombord?
“Jeg foretrækker at være dybt koncentreret om det, 
der sker under sejladsen. Jeg bruger mine sanser og 
min mavefornemmelse. Jeg er nødt til at kunne for-
nemme fuldt ud, hvad båden gør, hvordan vinden blæ-
ser, fornemme havet. Musik ville blot afl ede min 
opmærksomhed. Hvis jeg får 
tang omkring roret, så kan jeg 
mærke det med det samme.” 
Det må være utroligt 
anstrengende. 
“Det er det også. Jeg kan blive 
rigtigt gnaven derude. Så 
råber jeg ad vinden og skæl-
der ud på skyerne. Men det 
er faktisk muligt at tvinge sig 
selv til at tænke positivt. Jeg 
gnider mig for eksempel på 
næseryggen – det minder mig om et særligt smukt 
øjeblik i mit liv. Det er et psykologisk trick. Det tager 
noget tid at træne den slags op. Men det virker.” 
For franskmænd er havet en kvinde, mens det for 
italienere er af hankøn. Hemingway kaldte engang 
havet for ’den mest fortryllende skøge’, han nogen-
sinde havde mødt. Hvad er havet for dig?
“Det er min legeplads.” 
Hvordan forbereder du dig på kapsejladsen ud 
over at sejle? 
“Jeg bruger ti timer i fi tnesscentret om ugen på at 
træne udholdenhed og muskelstyrke. Men mental 
træning er langt vigtigere, når du skal sejle om kap 
rundt om jorden. Jeg samarbejder med en 
sportspsykolog.” 
Og hvad gør I sammen? 
“Vi taler de ting igennem, som risikerer at ske 
under sejladsen. Hvordan bevarer jeg motivationen, 
hvis der sker noget forfærdeligt? Hvad kan jeg gøre 
for at holde hovedet koldt, når jeg sejler gennem en 
orkan i Sydhavet med ti meters søgang og uden et 
øje i nærheden de næste omkring 1.000 sømil? Når 
det sker, så skriger din hjerne: ’Det overlever du 
aldrig! Du bliver slået ihjel!’ Men der fi ndes teknik-
ker til at hjælpe dig med at klare situationen.” 
Kan du give et eksempel på det? 
“At gå under dæk, når båden sejler med fuld fart kan 
være ekstremt skræmmende. Bølgerne slår ind mod 
skroget, og det larmer helt forfærdeligt. Hvis det sam-
tidig er i bælgmørke og ved kraftig vind, så går det 
lige ind i sjælen på dig. Det er en slags primalfrygt. 
Jeg bruger en visualiseringsteknik. I stedet for at se 
mig selv ombord på sejlskibet i cockpittet eller på 
dækket, så ændrer jeg tankesættet, så jeg ser det hele 
ovenfra. Det sætter begivenhederne i et bredere per-
spektiv. Det er et trick, som hjælper meget, men som 
det tager adskillige måneder at lære.” 
Hvordan virker det helt præcist? 
“Jeg forestiller mig helt enkelt, at jeg ser båden oven-
fra. Og havet. Og jeg kan visualisere, at der ikke er 
isbjerge, tabte containere (fra fragtskibe, red.), der 
fl yder rundt, eller hvaler, som kan udgøre en fare. 

Det hjælper mig med at få adrenalinen ned – 
adrenalinniveauet er normalt skyhøjt på disse sej-
ladser. Pulsen falder også, så jeg slapper mere af 
og kan få noget søvn. Ellers ville man ende med at 
gå fra forstanden.” 
Vinderen af sejladsen Armel Le Cléac’h nåede 
Kap Horn med et forspring på 800 sømil. Det lyk-
kedes dig mod slutningen at mindske forsprin-
get til så lidt som 60 km på trods af en knækket 
foil. Dit AIS-kollisionsadvarselssystem svigtede 
også til sidst. Hvordan reagerede du på det? 
“Efter at foilen knækkede, var de følgende 60 dage 
utroligt frustrerende. Jeg skulle kæmpe for at 
komme videre mentalt. Sakkede bagud, og indhen-
tede tid igen. Da jeg skulle igennem dødvandet 
omkring ækvator, fi k jeg ikke nogen god vind. Til 
sidst var mit eneste håb, at Le Cléac’h skulle fejle. 
I situationer som denne er du nødt til at bevare 
troen på, at du kan vinde – for ikke at miste moti-
vationen. Men det var selvfølgelig ret hårde odds.”
Mænd, der tilbringer megen tid til søs, kan blive 
lidt excentriske. Vil du fortsat beskrive dig selv 
som en helt almindelig fyr? 
“Ja, det synes jeg. Når jeg sejler, så skal jeg ud og 
udføre et stykke arbejde. Og jeg er blot et mindre hjul 
i hele teamets store maskineri. Jeg føler mig aldrig 
ensom ude på havet. Jeg har billeder af min familie 
overalt på sejlskibet. Og jeg behøver ikke mennesker 
omkring mig for at være sikker på, at der er nogen, 
som tænker på mig og savner mig. Så hvordan skulle 
jeg blive ensom? Alene, ja. Men ikke ensom. Og des-
uden kan jeg tale med dem på satellittelefonen når 
som helst. Hvis ellers signalet er godt nok. Under 
den seneste sejlads var der måske tre eller fi re dage, 
hvor jeg slet ikke talte med nogen.” 
Kan du overhovedet se land undervejs? 

“Kap Verde-øerne, Kap Horn, 
en af øerne i Azorerne. Og 
ikke andet. Heller ikke mange 
skibe. Jeg spottede en trawler 
på min radar syd for New Zea-
land. Ellers ser jeg bare havet 
og himlen.”
Og albatrosserne... 
“Åh ja, dem ser man hver ene-
ste dag i Sydhavet. Og jeg har 
et ritual i den forbindelse. Jeg 
navngiver altid den første 
albatros, som jeg møder på 
mine sejladser. Og den får 

altid navnet George. De gigantiske fugle ledsager 
dig i uger ad gangen. Så fl yver de ved siden af og 
over sejlbåden. Det er vidunderligt.” 
Har du nogle sikkerhedsprocedurer på dækket?
“Jeg forsøger at undgå dækket mest muligt. Hver 
eneste situation er forskellig, så du er nødt til at 
vurdere sikkerhedsrisikoen, når du er tvunget til at 
forlade cockpittet. Ved den seneste sejlads nåede 
båden en tophastighed på 37,2 knob – det svarer til 
knap 70 km/t. Når en bølge rammer skibet 
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Vi oplever i øjeblikket en stor interesse for 
ejerskab af disse luksusyachts, gennem vores 
dags-inspirationsture til Middelhavets kyster.

Kom med til vores uforpligtende infomøder, få 
en samtale med os, eller find ud af hvilken dag 
der passer dig, og tag med på en inspirerende 
dags-tur til Syden, hvor du med egne øjne kan 
se og opleve den luksus du på alle fronter står 
overfor.

Med The Yacht Club får du et ejerskab af to 
luksusyachts, mere tid til det og dem der 

betyder noget for dig, samt mulighed for at 
tilbringe dine ferier ved Middelhavet med ren 

forkælelse og luksus, på et niveau der normalt 
kun er forbeholdt de få.

The Yacht  Club vil tage sig af alt det administrative 
og praktiske forbundet med dit ejerskab. 

T H E  Y A C H T  C L U B  E R  E T  A N E R K E N D T  D A N S K  F O R R E T N I N G S K O N C E P T ,

 D E R  B Y G G E R  P Å  D E L E Ø K O N O M I E N S  M U L I G H E D E R .

T H E  Y A C H T  C L U B
W W W . T H E - Y A C H T C L U B . C O M
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MENTAL UDFORDRING
At stå til søs helt alene er en 

psykisk udfordring. Alex 
Thomson forbereder sig også 

minutiøst på den del.

ved den hastighed, bliver alt på dækket kastet over 
bord. Skibet accelererer og decelererer konstant, 
når det bevæger sig gennem bølgerne. Du bliver 
kastet ned mod dækket og rundt på skibet. Det er 
som at spille rugby. Jeg ifører mig en polstret hjelm, 
når jeg går under dæk ved høj fart.”
Hvad var de værste forhold, du oplevede? 
“På et tidspunkt blæste vinden 40 knob i timen og 
med vindstød på 50 knob – det svarer til vindstyrke 
10 til 11. Jeg befandt mig 1.300 sømil syd for Tasma-
nien i syv meter høje bølger og med en vandtempe-
ratur på omkring nul grader. Vindens chillfaktor var 
minus 15 grader. Det var bidende koldt.” 
Er det livsfarligt at deltage i Vendée Globe? 
“Du er alene ude på havet. Og sat på spidsen, så 
risikerer du at dø, når du sejler kapsejlads på åbent 
hav. Men jeg tænker ikke for meget over det – for 
så ville jeg slet ikke gøre det.” 
Hvorfor gør du det? Hvad driver dig? 
“En kapsejlads som denne er en meget speciel 
udfordring. Der fi ndes langt fl ere astronauter, end 
der fi ndes folk, som har sejlet kapsejlads solo rundt 
om jorden. Det er et privilegie at få lov til at opleve 
det. Og så er der også konkurrencemomentet i det. 
At kunne sejle så hurtigt og godt som muligt. At 
kunne styre båden og trodse havet. Det kræver mod 
at udfordre sig selv. Og elementerne.” 
Er der andet, der driver dig? 
“Ja, for eksempel mit sejlskib. Jeg elsker sejlskibe 
og bruger en 18 meter lang IMOCA 60 til kapsej-
ladserne. Den er bygget til at sejle hurtigt og spe-
cialfremstillet til mig med en prislap på adskillige 
millioner dollars. Jeg havde fuld medbestemmelse 
på designet, på bredden, længden, højden og sej-
lene. For ikke at tale om cockpittets indretning. Det 
lyder som en drøm, ikke sandt?” 
Der må være mere end det. 
“Ja, du har ret. Der er noget særligt ved både uan-
set deres størrelse. Når du sejler ud på havet og ikke 
længere har land i syne, så går det op for dig, hvor 
lille du er. Man bliver ydmyg, når man på den måde 
er alene i naturen.” 
Du nævnede konkurrencemomentet. Hvad ople-
ver du mere derude? 
“I 2004 var Vendée Globe den første kapsejlads, 
hvor jeg sejlede alene over Atlanterhavet, og jeg kan 
huske, hvor overvældende det var. Jeg tænkte, at 
okay, sådan bliver det de næste 90 dage. Vand så 
langt øjet rækker. Det var næsten mere, end jeg 
kunne klare at tænke på. Jeg lagde mig i cockpittet 
og – hvilket sandsynligvis skete helt ubevidst – rul-
lede mig sammen i fosterstilling. Jeg blev til en lille 
sammenkrøllet bold.” 
Selv garvede sejlere siger, at man skal være sinds-
syg for at deltage i den slags kapsejladser. 
“Jeg mener, at man blot udvikler sig selv til nye 
niveauer. I en kapsejlads som Vendée Globe får du 
den helt rene og uspolerede oplevelse. Du må ikke 
tage noget ombord eller gå i land, når først sejlad-
sen er skudt i gang. Det er ikke under nogen 

omstændigheder tilladt at få hjælp. Aktuelt er det 
den største sportslige udfordring, der fi ndes på jor-
den. En konkurrence, som udfordrer deltagernes 
fysiske og psykiske styrke.” 
Medbringer du en talisman?
“Ja, min ’Speedy, the Turtle’. Det er en nuttet skild-
padde, som jeg har fået foræret af min søn.” 
Hvad har du lært af disse kapsejladser?
“Indtil videre har jeg sejlet 400.000 sømil i mit liv. 
Jeg har forsøgt at sejle jorden rundt ni gange. Og lært 
en masse på vejen. For eksempel at det er menne-
skets natur at stræbe efter at være den bedste. Den 
bedste fotograf, den bedste fodboldspiller, den bed-
ste sejler. De fl este mennesker mener, at succes gør 
dig glad. Men jeg har lært at se tingene på en anden 
måde. Jeg mener, at succes udspringer af glæde. Det 
har lært mig at fokusere på at have det godt. Jeg har 
også fundet ud af, at succes ikke altid kan måles på 
resultatet. Det er rejsen dertil, som tæller. Og rejsen 
skal være udfordrende og hård, for ellers mister den 
sin betydning. Når alt kommer til alt, uanset om du 
er på land eller til søs, så er der én ting, som tæller, 
nemlig om du har styrken til at fortsætte. Styrken til 
aldrig at give op.” 
Skal du også deltage i den næste Vendée Globe? 
“Jeg har opnået en tredjeplads, og senest blev jeg 
nummer to. Så nu er det vist på tide at sætte alle 
sejl til!”

Det er et 
privilegie at 
få lov til at 
være med.”

A L E X  T H O M S O N
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Det er klassikere som Roskilde 
Festival, der har gjort Danmark til 
festivalernes land. De senere år er 
der imidlertid poppet en række 
nyskabende festival koncepter frem, 
som byder på et anderledes 
kulturelt fokus, og hvor musikken 
kombineres med oplevelser 
indenfor både mad, kunst og kultur.

FESTIVAL 
DISRUPTION

H
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N
D HVOR Egeskov Slot, Sydfyn 

HVAD  Musik, kunst, talks og kulinariske  
oplevelser i eventyrlige omgivelser

Kontraster mødes, når Heartland Festival kom-
binerer talks, samtidskunst, musik og kulinari-
ske oplevelser – og præsenterer det hele 
under åben himmel omkring et eventyrligt 
smukt slot fra 1500-tallet. Heartland, som blev 
afviklet første gang i 2016 og finder sted før-
ste weekend i juni, bygger på en idé om at 
kombinere flere kulturelle felter i én festival, 
således, at du kan bevæge dig fra oplevelse til 
oplevelse og dermed få stimuleret de fleste af 
dine sanser. Programmet bød i år på verdens-
berømte musikere som Pearl Jam-forsangeren 
Eddie Vedder og legendariske Bryan Ferry, 
mens rockmusikeren og R.E.M.-frontfiguren 
Michael Stipe gæstede festivalen sammen 
med forfatteren Douglas Coupland til en åben 
snak om store egoer, sociale medier, smart-
phone-kultur og Donald Trump. Også på mad-
området følger man idéen om at henvende sig 
til et kulturinteresseret og kvalitetsbevidst 
publikum og festivalen kokkererer eksempel-
vis den berømte ’Banquet’ – et treretters 
socialt måltid tilberedt af et sammensat hold 
kokke med en hovedvægt af lokale råvarer, og 
hvor Per Hallundbæk fra Michelin-ikonet Fals-
led Kro eksempelvis stod for forretten i år. 
“Heartland Festival er en festival, der ikke lig-
ner andre af de festivaler, vi kender i Danmark, 
men som har succes i andre lande, f.eks. Eng-
land og Holland. At kunne skabe en sådan 
type festival herhjemme og oven i købet at 
kunne gøre det på et af de smukkeste steder i 
verden er en drøm, der går i opfyldelse,” 
sagde direktør og idémand bag Heartland, 
Ulrik Ørum Petersen, ved Heartlands åbning. 
Festivalen, som blandt andet har 
Mercedes-Benz som strategisk partner, finder 
sted næste gang den 31. maj til 2. juni 2018. 
heartland.dk 1
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HVOR Thy, Nordjylland 
HVAD  Skvulpende Thy-pilsnere og  

lokal intimitet helt ude ved Vesterhavet 

Festivalen i det vindblæste Thy helt ude ved Vesterhavets 
bølger siges at gøre det umulige til skamme. Festivalen 
havde blot 300 gæster det første år, men er siden blevet et 
tilløbsstykke for dem, som elsker at kombinere økologiske 
Thy-pilsnere og lokal mad med nye danske up-and-coming-
kunstnere som Bisse, Katinka og elektroniske Blondage. 
Alive Festival, som har plads til omkring 1.000 gæster, har 
især fået stor ros for at implementere lokalmiljøet og har 
formået at skabe karakteristiske rammer med musikken i 
centrum. Festivalen finder nemlig sted i en hyggelig gammel 
gårdhave midt inde i Thisted og byder på omkring  
20 koncerter henover de tre dage. alivefestival.dk

HVOR København 
HVAD  Urban vibes og elektronisk musik i en 

gigantisk gadefest

Gadefesten, der startede som en 
undergrundsfestival, men som i dag har 
deltagelse af op mod 100.000 gæster, når det 
går løs i Københavns gader og stræder hvert 
år i begyndelsen af juni. Festivalens kulturelle 
fokus er klubkultur, urbane og elektroniske 
musikgenrer, men også gadeliv, street art og 
social kunst.  Det karakteristiske ved 
Distortion er, at den er mobil og dermed 
flytter sig fra bydel til bydel henover de fem 
dage, festivalen varer, hvilket skaber et utal af 
lokale pop-up-fester med artister fra hele 
verden på plakaten – plus de traditionelle 
overraskelser. distortion.dk

ALIVE
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HVOR Albertslund, København
HVAD  Minikoncerter, live-interviews – og en gigantisk pool

Hvis du synes, det kunne være hyggeligt at ligge og dase i en kæmpe 
pool en hel sommerdag, mens du lytter til musik fra kunstnere som The 
Savage Rose eller navne som den amerikanske komponist og musiker 
Peter Broderick – så skal du tage til København-forstaden Albertslund 
den sidste lørdag i juli. Her omdannes Friluftsbadet Badesøen nemlig til 
en endagsfestival, der beskrives som ’lige dele udflugt og musikfesti-
val’. Bag projektet står blandt andre den eksperimenterende internet-
radio The Lake, som har taget konceptet fra Berlin til Danmark og vil 
live-transmittere interviews med kunstnere mellem minikoncerterne. 
BADESØEN arrangeres i samarbejde med det lokale spillested For-
brændingen og kulturlaboratoriet Prxjects by Mercedes-Benz, som også 
har været involveret i andre kulturmæssigt nyskabende events som 
CHART ART FAIR. “Selve ideen med vores kulturlaboratorium er at 
skabe interessante og anderledes oplevelser, og BADESØEN er netop 
dét: En nytænkende kulturel udflugt, som ræsonnerer utroligt meget 
med, hvad vi ellers har lavet sammen med kunstnere og kulturelle aktø-
rer, hvor vi har været med til at skabe nyt sammen med kunstnere,” for-
tæller marketingchef hos Mercedes-Benz Danmark, Signe Christiani. 
“BADESØEN bliver det perfekte kulturelle udflugtsmål i sommeren 
2017, og vi glæder os til at skabe festivalen med de driftige mennesker 
bag The Lake og Forbrændingen.” badesoen.dk
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HVOR Refshaleøen, København
HVAD  Et kunstnerisk eksperiment,  

som involverer to rockmusikere,  
en kok og en ølproducent

Hvad sker der, hvis man sætter to rock-
musikere, en kok og en ølproducent sammen? 
Så får de idéen til at skabe HAVEN Festival, 
som er et kunstnerisk eksperiment mellem 
tvillingebrødrene Aaron og Bryce Dessner fra 
indie rockbandet The National, kokkeikonet 
Claus Meyer og bryggeren Mikkel Borg 
Bjergsø fra Mikkeller. Eksperimentet, som fin-
der sted for første gang den 11.-12. august i 
år, går ud på at tage det bedste fra hver deres 
disciplin, musik, kunst, mad og øl, og få det til 
at mødes i én samlet festival. Særligt Aaron 
Dessner har været med til at markedsføre 
festivalen, som finder sted på Refshaleøen i 
København, idet guitaristen er dansk gift og 
har et særligt forhold til det festivalglade Dan-
mark. “Jeg elsker at være i Danmark, og jeg vil 
rigtig gerne bidrage med noget til Danmark,” 
sagde han til Information ved offentliggørel-
sen af festivalen, som er skabt til at rumme 
10.000 gæster. “Det er meningen, at Haven 
skal være en kunstnerisk legeplads. Der vil 
selvfølgelig være regulære scener på festiva-
len, men sammenlignet med mange af de 
store festivaler vil vi gerne gøre mere for at 
udfordre de normale grænser imellem publi-
kum og artis ter. Vi vil gerne, at folk blander 
sig mere, og at der bliver et mere ligestillet 
forhold imellem alle mennesker på festivalen.” 
Det vil vi blandt andet gøre med fællesspisnin-
ger,” forklarer musikeren. “Det er vores ambi-
tion, at maden på Haven skal gøre ligeså stort 
indtryk som musikken og øllet. Ud over det 
officielle program skaber vi også en lang 
række semispontane madoplevelser, der ind-
træffer, når du mindst venter det, som når der 
for eksempelvis springer fridykkere i havnen 
for at plukke friske østers. Det tror jeg ikke, 
man har oplevet på nogen festival før,” supple-
rer Claus Meyer. Selve navnet, Haven, er 
engelsk for refugium, for det var dét, som 
Aaron Dessner tænkte, da en dag befandt sig 
på Refshaleøen og kiggede henover vandet og 
ind mod København. “Jeg vil ikke ligefrem 
kalde festivalen et utopia. Men der er noget 
med denne slags samlinger, hvor mennesker 
deler meget forskellige former for kultur: Som 
når man samler et punkband fra Japan, en 
visuel kunstner fra Island og en rapper fra Chi-
cago foran et publikum fra Danmark. Jeg tæn-
ker, at det fremmer kulturelt samarbejde og 
en gensidig kulturel forståelse og åbenhed.” 
havenkbh.dk
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Mercedes-Benz Finans Danmark AS • Telefon 33 78 89 00 • www.mercedes-benz.dk

Mercedes C 220 d aut. Edition C Plus. Forbrug ved blandet kørsel 21,7 km/l. CO2 117 g/km. Månedlig ydelse er inkl. service, ekskl. forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt 
forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Alle priser er vejl. og inkl. moms. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A+

Det handler om at flytte sig.
Intet nyt kommer af status quo. Nogle gange skal man flytte sig. Gå nye veje. For at opleve nye indtryk 
og efterlade nye aftryk. Forandring fryder også i det små. Som hvorvidt man skal eje eller lease sin 
næste bil. Eller hvilken bil det skal være. C-Klassen har flyttet sig. Hvad angår design, komfort, sikkerhed, 
standardudstyr og ikke mindst pris. Det betyder bl.a., at lidt flere har mulighed for at køre Mercedes. 
Lær C-Klassen at kende hos vores forhandlere – den skal nok flytte dig. Book en prøvetur og se mere  
på mercedes-benz.dk/privatleasing

Mercedes C 220 d aut. Edition C Plus fra 5.245 kr./md. ved PrivatLeasing.
Engangsydelse: 35.000 kr. Løbetid 36 måneder. Maks. km-forbrug 60.000 km. 
Etableringsomk. 5.025 kr. Totalomk. 228.845 kr.
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FULDBLOD 
TIL FAMILIEN

STORINDKØB
Takket være de 1.820 liters plads i 
bagagerummet er den en allrounder, 
som klarer alt fra familieferier og 
storindkøb – til flyttehjælp. 

MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+ stationcar 
er kraftfuld og hurtig som en supersportsvogn 
– og praktisk og rummelig som en familiebil.
AF  J Ö RG H EU ER
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E n stationcar med sportslige gener og 
garanti for masser af køreglæde – er 
det hinandens modsætninger? Nej. 
Fordommene bliver skudt ned på 
ganske få sekunder. 

3,5 sekunder for at være helt nøj-
agtig. Det er nemlig den tid, det tager for 
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ stationcar at 
accelerere fra 0 til 100 kilometer i timen. Den 
næsten to ton tunge stationcar med fi rehjulstræk 
er dermed hurtigere ude af starthullerne end 
visse supersportsvogne. Det er naturligvis uden 
et fyldt bagagerum, men dog fuldspækket med 
avanceret teknik som den 4,0-liters AMG V8-
biturbomotor med direkte indsprøjtning, 612 hk 
og et drejningsmoment på imponerende 850 
newtonmeter. 

Selv basismodellen, AMG E 63 4MATIC+, kla-
rer 0-100-disciplinen på 3,6 sekunder og præste-
rer hele 571 hestekræfter, 750 newtonmeter og 
en elektronisk begrænset tophastighed på 250 
kilometer i timen. Med AMG Drivers Package kan 
særligt ambitiøse føreres speedometre endda 
runde svimlende 290 kilometer i timen.

Hemmeligheden bag det fantastiske vejgreb? 
Det er fi rehjulstrækket AMG Performance 4MATIC+, 
som naturligvis er standard. Plustegnet angiver, at 
den kraftfulde stationcars enorme kræfter bliver for-
delt variabelt mellem akslerne ved hjælp af en elek-
tromekanisk kobling. For at opnå maksimalt greb 
og sikkerhed fordeles kræfterne med millisekunders 
nøjagtighed. Skiftetiderne i den ekstra sportslige 
9-trins AMG Speedshift MCT gearkasse er på samme 
niveau som det, du oplever i en supersportsvogn.

Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ er, uanset om 
der er tale om basisversionen eller S-modellen, ikke 
blot en stationcar. Det er en toptrimmet sportsatlet 
med luksuriøst udstyr, der også kan slå fi re cylin-
dre fra, når præstationsbehovet er mindre. Ikke 
mindst er det en vidunderligt rummelig og praktisk 
bil med en kapacitet på 640 liter i bagagerummet, 
670 liter (med bagsæderyglænene i helt lodret posi-
tion) eller 1.820 liter (når bagsæderyglænene er 
slået ned) og dermed større bagagerumsvolumen 
end alle øvrige konkurrenter. Når først du har set – 
og trådt speederen i bund –  på denne bil fra AMG, 
er det svært at påstå, at en stationcar er lidt for kede-
lig. Og så har vi ikke engang nævnt lyden...

POWER-STATIONCAR
Med 0-100 km/t på 3,5 
sekunder og en tophastighed 
på op til 290 km/t kan den 
begå sig blandt de hurtigste.

Model: Mercedes-AMG E 63 S 
4MATIC+ stationcar 

Farve: Diamond White
Gearkasse: 

9G AMG Speedshift MCT
Motorstørrelse: 
V8, 3.982 cm3

Ydelse: 
612 hk (450 kW) 

ved 5.750-6.500 o/min
Tophastighed: 

250 km/t 
(AMG Drivers Package: 290 km/t)

Forbrug: 
11,0-10,6 km/l
CO2-emission: 
206-214 g/km

ECO start/stop-funktion: Ja
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KRAFTFULD, KOMFORTABEL OG NÆSTEN SELVKØRENDE.   
Standsmæssig, sanselig, sikker. Tag alle nutidens tekniske muligheder – og en ny generation  

af mindre, stærkere og mere økonomiske motorer: Dét er den ny S-Klasse.
AF  J Ö RG HEU ER  FOTO  J Ü RG EN B ERDEROW

På første klasse  
ind i fremtiden

N Y E  S T J E R N E R
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TOPKLASSE
En stjerne i fotostudiet – og ude på 

vejene: Mercedes-Benz’ flagskib, S 600, 
i farven designo Mocha Black, med  

V12-motor og intelligente 
førerhjælpesystemer.

N år en drøm endelig går i opfyldelse, 
er det et helt særligt øjeblik.  
Ambitionen om at ændre måden, 
vi kører bil på, erobre verdens veje 
og menneskers hjerter med den ny 
S-Klasse – kort sagt at gøre visio-

nen om førerløs kørsel mere tilgængelig, er et 
sådant øjeblik. Et helt særligt øjeblik. 

Den ny S-Klasse introduceres med det største 
udvalg af model-, udstyrs- og motorvarianter 
nogensinde – foruden den selvsikkerhed og det 
eksklusive image, som den store, luksuriøse 
limousine altid har været forbundet med. Med sit 
digitale instrumentbord, innovative køreassistent-
systemer, nye motorer og ENERGIZING komfort-
styring gør Daimlers flagskib bilkørsel nemmere 
og mere behageligt end nogensinde, både for 
bilens fører og dens passagerer. Og det bliver ikke 
alene mere bekvemt at køre gennem byer, på 
lande veje eller motorveje, men også mere sikkert. 
Mere sanseligt. Ja, ganske enkelt bare mere afslap-
pet og med større velvære. Det bliver til en 
helhedsoplevelse.

INTELLIGENT LUKSUS 
Med introduktionen af den ny S-Klasse kommer 
også en ny, meget kraftfuld og brændstoføkono-
misk  motorgeneration. På benzinsiden en seks-
cylindret rækkemotor med hele 367 (270 kW) eller 
435 hk (320 kW), takket være anvendelsen af 
turbo. Den sekscylindrede motor, som på sigt skal 
afløse V8-motoren, kan indledningsvist kun bestil-
les til sedanmodellen i Europa. På dieselsiden  
bliver det en sekscylindret rækkemotor med 285 
hk (210 kW), som fremover leverer motorkraften 
i S 350 d, mens du i S 400 d med 340 hk (250 kW) 
får den stærkeste dieselmotor, Mercedes-Benz 
nogensinde har konstrueret til en personbil.  

Du kan også glæde dig over nye FIT & HEALTHY 
funktioner, som eksempelvis en massagefunktion 
baseret på hot-stone-princippet eller ambientebe-
lysningen med 64 forskellige farvestemninger. I alt 
kan du vælge mellem seks forskellige FIT & 
HEALTHY programmer, nemlig opfriskning, varme, 
vitalitet, glæde, behagelighed samt træning. De kan 
i perfekt samspil med de nye motorvarianter og de 
intelligente køreassistentsystemer i bedste fald 
gøre det muligt at stige mere frisk ud af bilen, end 
da du satte dig ind!

Den nye generation af førerassistentsystemer 
er en milepæl på vejen mod førerløs kørsel: Tre 
radarsystemer og et avanceret stereo-multi-pur-
pose kamerasystem giver dig et vidtstrakt over-
blik. Du betjener de ekstremt intelligente 
hjælpesystemer via rattet og får vist de aktiverede 
systemer på skærmen og i head-up-displayet. Det 
hele er klart og overskueligt for føreren – og sær-
deles brugervenligt at betjene.

Assistentsystemerne sørger for, at S-Klassen 
ikke risikerer at overse noget. Den intelli-
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ET FINGERPEG
Elegant og overskuelig: 
Touch-betjeningen i 
midterkonsollen indrammet af 
det fineste læder og træ.

gente afstandsregulerende fartpilot DISTRONIC 
(holder nu bilen i sporet og afstanden til den for-
ankørende med helt op til 210 km/t) og den aktive 
Lane Keeping Assist er hjælpesystemer, du som 
fører kan stole fuldt ud på, og som kan aflaste dig, 
når du har brug for det. Ved hjælp af data fra navi-
gationssystemet og information leveret af kame-
raer, radar- og ultralydssensorer er S-Klassens 
opmærksomhedsområde nu endda både om dagen 
og i mørke større end det område, vi mennesker 
kan registrere med vores sanser. Desuden er der 
intet, som forstyrrer det højteknologiske falkeblik, 
som den ny S-Klasse nu er udstyret med. Som 
noget nyt bruger den nu også kort- og navigations-
data til at beregne og forudse kørestilen. 

Og assistentsystemerne kan endvidere tilpasse 
bilens hastighed, så den overholder de lovbestemte 
fartgrænser. Det er den aktive hastighedsbegræns-
ningsassistent i forbindelse med COMAND ONLINE, 
som varetager denne funktion, blandt andet ved at 
holde øje med trafiktavlerne, når du kører. Hjælpe-
systemerne har i den sammenhæng også et præcist 
overblik over strækningens forløb. 

Og du kan altid være sikker på, at de aktive 
systemer hverken bliver overmodige eller tager 
chancer. De registrerer nemlig vejkryds og kurver 
i god tid. På den måde klarer S-Klassen stræknin-
ger med mange kurver på en afslappet og elegant 
måde. Selv rundkørsler er ikke noget problem med 
den aktiverede styreassistent. I ECO-funktionen 
skifter S-Klassen ind imellem automatisk til frigear 

for at spare på brændstoffet og udnytte frihjulsfunk-
tionen, den såkaldte ’coasting-funktion’.

Når det igen går ligeud, accelererer DISTRO-
NIC til en passende fart. Det bremser også af sig 
selv før afkørsler eller udfletninger, når ruten er 
indstillet i navigationssystemet. Og skulle køre-
turen alligevel blive kritisk på grund af træthed 
eller af helbredsmæssige årsager, så passer 
S-Klassen på dig med den aktive nødstandsnings-
assistent, som registrerer, når der er noget galt. 
Hvis føreren ikke længere reagerer aktivt på for-
andringer i trafikken, advarer bilens elektronik 
først med et visuelt og derefter et akustisk advar-
selssignal. Hvis dette ikke får føreren til at rea-
gere, bremses bilen automatisk ned på en 
kontrolleret måde, indtil den holder stille. Nødop-
kaldssystemet aktiveres, og bilens døre låses op. 
Der er nemlig tænkt på det hele – men først og 
fremmest er der tænkt på dig. Med Concierge Ser-

Den ny S-Klasse 

Brændstofforbrug 
ved blandet kørsel: 

11,8 km/l
CO2-emission ved 

blandet kørsel:  
195 g/km

i
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NETWORKING
Masser af plads bagi: Ingen anden 
sedan tilbyder et så intelligent og 
luksuriøst interiør som i den seneste 
S-Klasse årgang 2017.

vice kan Mercedes me connect kunder nu også få 
adgang til at bruge en lang række individuelle ser-
viceydelser som for eksempel rejsetips, bordre-
servation på restauranter og booking af billetter 
til sports- og kulturarrangementer. 

Med alle de muligheder for at opleve køreglæde 
og luksus er der kun ét tilbage, nemlig at finde ud 
af, hvilken S-Klasse du skal vælge. Og det kan 
muligvis være en svær opgave, når valget står mel-
lem seks forskellige karrosserivarianter. Du har i 
alt 81 forskellige modeller at vælge imellem. 

Mercedes-Benz fokuserer med den nye udgave 
af S-Klassen naturligvis på at forsvare titlen som 
den mest populære og succesfulde model i luksus-
klassen. Det er der rigtig gode udsigter til. Og med 
de adskillige konfigurationsmuligheder er det oveni-
købet muligt, at ingen S-Klasse kommer til at ligne 
en anden. Det gør øjeblikket, og ikke mindst hver 
eneste S-Klasse, til noget ganske særligt.

LANDEVEJENS SKØNHED
Høj klasse og smuk elegance: 
Harmoniske designlinjer hele vejen 
fra kofangeren til bagklappen.  
Den ny S 600 ser fantastisk ud.  



Selv en Mercedes-Benz kan få problemer. Og hvis det 
sker, er MERCEDES-BENZ SERVICE24H klar til at 
rykke ud og hjælpe dig. Døgnet rundt. 365 dage om 
året. Her fortæller fi re danske Service24h-mekanikere 
hvordan de sikrer, at du kommer videre på din rejse.

DE KOMMER,
NÅR DU KALDER

AF  N I KO L A J  K A RLSH ØJ FOTO  B Ü RO JA N T ZEN

MORTEN NIELSEN, Service24h-mekaniker 
hos P. Christensen, Mercedes-Benz i Odense.
Udlært personvognsmekaniker. Har arbejdet hos 
Mercedes-Benz de seneste 15 år.

“Som Service24h-mekaniker er min opgave at hjælpe dig videre 
så hurtigt som muligt. En børnefødselsdag søndag formiddag 
kan være lige så vigtig som et forretningsmøde mandag mor-
gen, og derfor er målet altid at få dig afsted med så lidt forsink-
else som muligt. I over halvdelen af de sager, jeg rykker ud til, 
kan jeg hjælpe dig videre med det samme. Og kan du ikke køre 
videre i din egen bil, så får jeg den bugseret til vores værksted 
og sørger for, at du får tilbudt en udlejningsbil, taxa eller anden 
transport, så du kan komme videre til det, der venter dig.”

“Det vigtigste er, 
at du kommer 

videre”

“Vi løser de 
fl este problemer 
på stedet”

I N N O V A T I O N
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DE KOMMER, 
NÅR DU KALDER

JENS LAURIDSEN, Service24h- 
mekaniker hos Bent Pedersen, 
Mercedes-Benz i Sønderborg.
Udlært personvognsmekaniker.  
Har arbejdet hos Mercedes-Benz  
de seneste fem år.

“I de fleste tilfælde er jeg fremme hos 
dig indenfor 20 minutter. Det første, 
jeg gør, når jeg kommer ud til dig, er at 
hilse pænt. Du kan være stresset eller 
frustreret, så det er vigtigt med en god 
start. Så danner jeg mig et overblik 
over problemet. Ret ofte er det et 
punkteret dæk, som bare skal lappes 
eller skiftes, men det kan også være et 
batteri, som er løbet tør for strøm eller 
en nøgle, som er blevet væk. Jeg kom-
mer ud til mange forskellige typer 
opgaver, så min servicebil er derfor 
udstyret med det mest nødvendige 
værktøj. Det betyder, at jeg kan lave 
reparationer på bilen, mens den holder 
derude. Det kan tage seks minutter, og 
så er du afsted igen.”

JARVIS TARRY, Service24h-mekaniker hos 
Ejner Hessel, Mercedes-Benz i Aarhus.
Udlært personvognsmekaniker. Har været 
ansat hos Mercedes-Benz i 18 år.

“Det bedste ved mit job er den glæde, det 
skaber, når vi har løst problemet og kan sende 
folk videre på deres rejse. Jeg kan sagtens 
sætte mig ind i, hvor frustrerende det må 
være at stå midt på en hovedvej, når man 
skulle have været på vej på skiferie. Det gør 
en kæmpe forskel, at der bliver taget hånd om 
problemet. Service24h gælder i hele Europa, 
og derfor hjælper vi også turister, som er på 
ferie i Danmark. Mange bliver overraskede 
over, hvor meget hjælp, der egentlig er at 
hente som Mercedes-ejer.”

CHRIS MØLLER, Service24h-mekaniker hos Mercedes-Benz CPH, Greve.
Udlært lastvognsmekaniker. Har arbejdet hos Mercedes-Benz de seneste 10 år.

“Når du ringer til Service24h, kommer du i kontakt med vores kundeservice, som 
registrerer, hvor du befinder dig. Hvis du eksempelvis befinder dig i mit lokalom-
råde, er det mig, eller min kollega, som efterfølgende ringer. Vi skiftes til at have 
vagten. Og vi sidder klar døgnet rundt. I telefonen spørger jeg ind til dit problem 
for at vurdere, om jeg skal forsøge at løse det på stedet, eller om din bil skal frag-
tes til vores værksted. De fleste gange forsøger jeg at løse problemet på stedet, 
og nogle gange kan problemet faktisk også løses gennem telefonen.”

“Det bedste 
ved mit job er 

at hjælpe folk”

“Vi sidder klar  
døgnet rundt”

FÅ R  D I G  PÅ  R E T T E 
K U R S  DA G  O G  N AT
Service24h er en gratis 
vejsideassistance for alle 
Mercedes-Benz-ejere. Hvis du 
er ude for et teknisk nedbrud 
ude på vejene, eller har brug 
for hjælp efter en ulykke, kan 
du altid få hjælp fra 
Service24h. Du kontakter 
kundeservice på tlf. 33 78 55 
55 og bliver straks stillet videre 
til en lokal Service24h-
mekaniker. Ofte er det muligt 
at løse problemet allerede på 
stedet, så du kan komme 
hurtigt videre. Kan det ikke 
lade sig gøre, sørger 
Service24h for at transportere 
din bil hen til det nærmeste 
Mercedes-Benz værksted og 
hjælpe dig videre med en 
udlejningsbil. Service24h er 
klar til rykke ud døgnet rundt – 
året rundt.
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FA K TA

Nyt fra
Mercedes-universet

2,9 millioner kroner. Så mange 
penge måtte en udenlandsk 
køber lægge for at erhverve sig 
H.C. Andersens billedbog, da 
den blev udbudt på Bruun Ras-
mussens Kunstauktioner i 
København. Digteren lavede 
ganske vist fl ere billedbøger, 
som han forærede sine ven-
ners børn, men bogen, som 
han gav til den lille pige Marie 

Henriques på hendes treårs 
fødselsdag i 1869, er blandt de 
sidste og måske allerfi neste. 
Bogen var rigt illustreret med 
billeder, tegninger og fotogra-
fi er, som H.C. Andersen selv 
klippede og klistrede, men den 
var også en fortælling om 
Maries rejse ud i verden sam-
men med sin barnepige, Sidse.
brUUn-rasmUssen.dk

køber lægge for at erhverve sig 
H.C. Andersens billedbog, da 
den blev udbudt på Bruun Ras-
mussens Kunstauktioner i 
København. Digteren lavede 
ganske vist fl ere billedbøger, 
som han forærede sine ven-
ners børn, men bogen, som 
han gav til den lille pige Marie 



Kultfilmen ’Midt om natten’ fra 1984, som 
er en af de største danske biografsucceser 
nogensinde og samtidig det bedst 
sælgende danske album, kan i 2018 
opleves i et helt nyt format. Det er Tivoli, 
som opsætter klassikeren i en 
musicalversion, og publikum kan dermed 
se frem til kærlige gensyn med Benny, 
Arnold, Spacy og Susan Himmelblå samt en 
stjernerække af hits som ’Papirsklip’, 
’Haveje’, ’Midt om natten’ og mange flere af 
Kim Larsens allerstørste hits. Musicalen 
har premiere den 15. marts i Koncertsalen i 
Tivoli, 35 år efter Kim Larsen sendte det 
storsælgende album på gaden. ’Midt on 
natten’ er samtidig med til at markere 
Tivolis 175-års fødselsdag. tivoli.dk

Er du ramt af stress eller har behov for 
en getaway fra en alt for travl hverdag, 
kan du nu hive tre dage ud af kalenderen 
og få fornyet energi på Kurhotel Skods-
borg. Det berømte kurhotel, som blev 
grundlagt i 1898 af den anerkendte læge 
og helseekspert Carl Ottosen, har nem-
lig sammensat et ophold, hvor foruden 
masser af ro, fysisk og mental træning 
også gør dig klogere på, hvilken kost, der 
er bedst for lige præcis dig og din krop. 
“Den rigtige kost og sammensætningen 
af den har nemlig afgørende betydning 
for, om du føler dig godt tilpas. Den øger 
dit energiniveau og styrker evnen til at 
slappe af,” forklarer kostvejleder Gitte 
Høj fra Kurhotel Skodsborg. “Vi laver dig 
en kostplan med nogle gode, sunde 
råvarer med en masse vitaminer, mine-
raler, proteiner og gode fedtstoffer, og 
så sammensætter vi dem i nogle målti-
der, så din krop ikke skal bruge kræfter 
på at nedbryde for mange komplekse 
fødevarer på én gang.” Det tredages 
ophold, DE-STRESS, er lavet i samar-
bejde med Lehman & Partners, som 
årligt hjælper mere end 600 sygdoms-
ramte tilbage på arbejdsmarkedet. 
skodsborg.dk/de-stress

F IR S E R - 
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DA NM A R K  
N Y  T E S T ZO NE 
F O R  AU TO N O M 
K Ø R S E L
Førerløse biler kan være fremtiden, 
mener et flertal i Folketinget, som  
på baggrund af en analyse af fatale 
 trafikulykker har givet danske  
kommuner mulighed for at afprøve 
selvkørende teknologi på egne 
vejstrækninger.
Autonom kørsel er et af tidens mest 
debatterede emner, og Daimler er 
blandt de bilproducenter, som inve-
sterer mest i udviklingen af intelli-
gent teknologi, som helt eller delvist 
kan overtage styringen af din bil. Nu 
har en lovafstemning måske gjort 
Danmark til en af frontløberne i rea-
liseringen af et samfund, hvor biler 
ikke nødvendigvis behøver at have 
en chauffør for at køre fra én desti-
nation til en anden. Et flertal i Folke-
tinget har nemlig givet danske 
kommuner mulighed for at lave 
nogle af deres veje om til eksperi-
menterende testområder for auto-
nome biler. Til grund for beslut-
ningen ligger en undersøgelse 
foretaget af Vejdirektoratet, hvor 
man sammen med politiet har gen-
nemgået de 168 fatale trafikulykker, 

som skete i 2014. Undersøgelsen 
har fastslået, at hvis alle de involve-
rede biler havde været udstyret med 
tre stykker moderne intelligent sik-
kerhedsteknologi – aktiv nød-
bremse, vognbaneassistent samt 
fodgænger- og cyklistgenkendelse – 
kunne 25 af de 168 dødsulykker 
sandsynligvis have været undgået, 
mens 24 ulykker muligvis kunne 
have været afværget. “Vi kan se, at 
automatisering af biler med den 
teknologi, der allerede findes i dag, 
kan være med til at reducere nogle 
af de mest alvorlige ulykker på 
vejene,” fortæller afdelingsleder 
Andreas Egense fra Vejdirektoratet. 
Mens flere bilproducenter, heri-
blandt Daimler, allerede tilbyder de 
tre aktive sikkerhedsteknologier i 
nuværende modeller, ligger der et 
endnu større potentiale i at redu-
cere antallet af ulykker med fører-
løse biler, påpeger Vejdirektoratet. 
Med den nye lov bliver det netop 
muligt at afprøve den helt førerløse 
teknologi i særlige testzoner i  
Danmarks kommuner.



TECH-GURU GUY KAWASAKI har arbejdet i 
Silicon Valley i mere end tre årtier. Her afslører han, 
hvad han har lært af vor tids store iværksættere.
AF  PE T ER G RE V E
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Den kloge  
iværksætters fire  
hemmeligheder 

GUY K AWASAKI 
*(f. 1954), er en af de 
mest berømte person-
ligheder i Silicon Valley. 
Guy Kawasaki begyndte 
sin karriere hos Apple, 
hvor han arbejdede sam-
men med Steve Jobs og 
var ansvarlig for 
markedsføringen af de 
allerførste Macin-
tosh-computere, der 
kom på markedet i 1984. 
Kawasaki er blandt 
andet bestsellerforfat-
ter, serieiværksætter og 
succesfuld venturekap-
talist. Derudover er Guy 
Kawasaki også vild med 
surfe – og fungerer som 
brand ambassadør for 
Mercedes-Benz.

3  
F I N D  M E N N E S K E R , 
S O M  V I S E R 
B E G E J S T R I N G  F O R 
D E T,  D U  L AV E R

2

P L A N L Æ G  M I N D R E , 
O G  KO M  I  G A N G 

1  
G L Æ D  D I G  OV E R 
D E T,  D U  I K K E  V E D
Når man betragter de iværksættere, der 
virkelig har gjort en forskel, står det klart, 
at de fleste af dem var unge, da de fik 
deres gennembrud. 

Og det er der en helt simpel grund til. 
For når man er ung, ved man endnu ikke 
alt det, man ikke ved. Det giver et stort 
kraftoverskud. For når man først ved, hvor 
svært det er at lykkes, så tager man måske 
slet ikke udfordringerne op. 

I mine unge år arbejdede jeg for 
Apple. Jeg var ansvarlig for markeds-
føringen af Macintosh, som dengang var 
et helt nyt operativsystem. Jeg anede ikke, 
hvilken vanskelig opgave jeg gik ind til. 

Hvis en virksomhed kontaktede mig i 
dag og sagde: Guy, nu har vi et nyt opera-
tivsystem – vil du gøre det igen? Så ville 
svaret sandsynligvis blive et nej. For i dag 
ved jeg, hvor svært det er. Men når man 
bare er 21 eller 30 år, så ved man det ikke, 
og man er ivrig for at prøve det. Og det kan 
jo være, at det bliver en kæmpesucces!

Mange mennesker bruger for meget tid på 
at planlægge og for lidt på at gøre noget. 
Det er min erfaring, at man ikke har brug 
for en 50 sider lang forretningsplan med 
en forfærdelig masse detaljer om den anv-
endte teknologi, indledende strategi, 
medarbejderanalyse og budgetter for de 
næste fem år, altså at have styr på, hvor 
mange penge man kommer til at bruge på 
printerpatroner i femte års andet kvartal. 
Det bedste salgsargument, en iværksæt-
ter kan starte med, er følgende: ‘Lad mig 
vise dig produktet.’ 

Det første skridt, hvis man vil gøre en 
forskel, er at komme i gang. Få markeds-
ført produktet. Og se derefter, hvordan det 
går. For det vigtigste er ikke, hvor man står, 
når man starter noget op men hvor hur-
tigt, man videreudvikler sig.

For de fleste mennesker er især to  
kriterier afgørende, når de skal finde nye 
medarbejdere, nemlig uddannelsen og 
arbejdserfaringen. Jeg har lært, at du skal 
stille yderligere et vigtigt spørgsmål, hvis 
du ønsker at finde medarbejdere, som vil 
gøre en forskel sammen med dig: Har du 
en passion for det, du laver? 

Er medarbejderne vilde med at frem-
stille biler, bygge surfboards eller lave 
hjemmesider? En person kan have nok så 
meget uddannelse og professionel erfar-
ing, men hvis personen ikke brænder for 
det, han eller hun gør, hvis pulsen ikke sti-
ger alene ved tanken om det, så er per-
sonen ikke den rigtige medarbejder for dig! 

Det allerførste, du skal lægge mærke 
til, er om den pågældende person er 
be gejstret for dit produkt. Først derefter 
skal du se på erfaringen og uddannelsen. 
Hvis du skal vælge mellem to personer, skal 
du vælge den, der udviser ægte passion for 
det, du laver. Så løser alt andet sig også.
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V I D E R E  T I L  D E T 
N Æ S T E  T R I N 

 
G U YS  
V I S I O N E R 
Hemmelighed nr. 4 kan du  
også finde på Facebook under 
”Mercedes-Benz Inspiration 
Talks” med Guy Kawasaki:   
mbmag.me/jumpcurves.
Vil du gerne vide mere?
mbmag.me/follower 
mbmag.me/belief 
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En velegnet model til innovation kan  
formuleres på følgende måde: Spring 
videre til det næste udviklingstrin. Undgå 
at træde vande og bruge tid og penge på 
at gøre noget 10 procent bedre. Forsøg i 
stedet at komme videre, så du kan opnå 
en eksplosiv udvikling. 

Jeg har et historisk eksempel på det: 
Allerede i begyndelsen af 1900-tallet 
begyndte man at sælge is i USA. Det skete 
ved, at arbejderne gik ud på en frossen sø, 
hvor de skar en blok is fri og læssede den 
på en hestetrukken slæde, som transpor-
terede isen derhen, hvor der var behov  
for den. Tredive år senere kom de første  
is fabrikker. Vandet blev frosset til is på 
fabrikkerne, og arbejderne læssede den 
på lastbiler og kørte den ud til kunderne. 
Sidenhen har vi hver især fået vores egen 
lille isfabrik, nemlig vores køleskab med 
fryseboks. Her var det netop ikke dem, der 
i sin tid skar isblokke fri på den frosne sø, 
eller dem, der senere byggede isfabrikker, 
som endte med også at producere køle-
skabe. Og det er kernen i problemet. De 
fleste virksomheder bevæger sig ikke hur-
tigt nok videre fra det, de allerede laver. 
De teknologier, der har forandret vores 
verden, findes kun, fordi der var nogen, 
som gik skridtet videre. Og ikke stod i 
stampe eller brugte tid på at forbedre lidt 
på det, de allerede havde.



Da to tyske ingeniører kvittede drømmejobbet hos 
Mercedes-Benz for at forfølge lidenskaben i motorsporten, 

havde ingen regnet med, at det ville blive startskuddet til 
en af verdens mest berømte performancebrands. På 50 år 

er AMG blevet synonym for kraftfulde gadebiler og 
succesfulde racerbiler – men intet havde været sådan, hvis 

det ikke var for en helt speciel begivenhed i 1971.

ACH. 
MEIN. 
GOTT.

D et var i 1967, at Hans Werner 
Aufrecht og Erhard Melcher stif-
tede fi rmaet ’Aufrecht Melcher 
Grossaspach Ingenieurbüro, Kon-
struktion und Versuch zur Ent-
wichlung von Rennmotoren’ i en 

gammel mølle i den tyske by Burgstall. De havde 
begge sagt deres job op hos Mercedes-Benz i 
Stuttgart i ærgrelse over, at fabrikken to år forin-
den havde indstillet alle motorsportsaktiviteter. 
Motorsport var nemlig årsagen til, at makkerpar-
ret i sin tid havde søgt arbejde hos Mercedes-Benz, 
og da den tyske racerkører Manfred Schieck i 1965 
vandt det tyske standardvognsmesterskab, var det 
i en Mercedes-Benz konstrueret af Aufrecht og Mel-
cher. Deres ekspertise havde imidlertid skabt stor 

efterspørgsel i motorsportsmiljøet, 
og det skabte idéen om at fort-
sætte på egen hånd med deres 
fælles fi rma, som slet og ret blev 
kaldt for AMG.

Vi skal imidlertid frem til 1971, 
før det virkelig tog fart. Det var juli 
måned, og stedet var den belgiske 
racerbane Spa-Francorchamps. 
Startlisten til årets 24-timersløb for 
standardvogne domineredes af tidens 
mest populære modeller fra BMW, 
Alfa Romeo og Ford, som med hver sit 
imponerende CV af sejre stod som 
favoritter til at vinde det vigtige racer-
løb. Og så var der outsideren, den røde 

AF  N I KO L A J  K A RLSH ØJ FOTO  M ERC ED ES - A M G

INGENIØREN, 
1984
Den ene AMG-
stifter, Erhard 
Melcher, var det 
tekniske orakel, 
som skabte 
magiske motorer.
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Mercedes-Benz 300 SEL, der stod som en ensom 
kæmpe på startgridden, omgivet af de mindre og 
lettere konkurrenter. Men det var ingen almindelig 
S-Klasse. Den var bygget af Aufrecht og Melcher, 
hvilket betød, at den 6,3-liters V8 var modifi ceret 
med andre knastaksler, stempler, indsugningsma-
nifold, udstødning og alt andet, som kunne hæve 
ydelsen. Slagvolumen var øget til 6,8 liter – og ydel-
sen var løftet fra 250 til over 420 hk.

Dermed var AMG-motoren mere end dobbelt så 
stor som konkurrenternes, men med en vægt på 
omkring halvandet tons var den store limousine også 
noget tungere. Det var David mod Goliat, bare 
omvendt. Og der gik ikke lang tid, før den store 
limousine fi k det hånende kælenavn, ’Der Rote Sau’ – 
den røde gris. Men smilene stivnede, da den spekta-

SPA, 1971
Først grinede de af den, 

men efter de 24 timer 
havde den store S-klasse 

kørt sig ind i publikums 
hjerter – og vundet løbet.

kulære AMG blev sluppet løs. Med sit karakteristiske 
brøl kæmpede den store limousine sig gennem de 
24 timer og blev en favorit hos tilskuerne. Den 
havde fl ere besøg i pitten end nogen anden racer-
bil takket være det høje brændstofforbrug og en 
imponerende evne til at slide dæk op. Til gengæld 
leverede den varen på banen, hvor den robuste V8 
overvandt det udfordrende døgn. Det, der til at 
begynde med lignede et tåbeligt indslag, endte med 
at tage førstepladsen i sin klasse – og en anden-
plads i løbet generelt.

Nyheden om den røde S-Klasse nåede helt til 
Stuttgart, hvor Mercedes-Benz var imponerede, da 
det gik op for dem, hvad der var foregået på Spa. 
En S-Klasse var en luksuriøs limousine, som 
bestemt ikke var udviklet til motorsport. 
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Men at den nu havde vundet et af verdens hårde-
ste racerløb betød, at de to tidligere Mercedes-Benz 
ingeniører kunne deres kram. Deres forretning 
voksede, og i 1976 blev en del af den fl yttet til 
Affalterbach i nye, moderne faciliteter. Mens 
Erhard Melcher trak sig ud af ejerkredsen for at 
fordybe sig i udviklingen af motorer, tog Hans Wer-
ner Aufrecht direktørrollen for at videreudvikle fi r-
maet som en med tiden anerkendt specialist i både 
racerbiler og kraftfulde gadebiler – alt sammen 
naturligvis på basis af kendte modeller fra 
Mercedes-Benz. Interessen for gadebilerne accele-
rerede især, da et hold amerikanske journalister 
under en prøvekørsel i 1986 gav den Affalter-
bach-udviklede Mercedes 300 E 5,6 AMG det 
skrækindjagende, men PR-styrkende øgenavn ’The 
Hammer’. Bilen var nemlig udstyret med en opgra-
deret version af V8-motoren fra topmodellen 560 
SE, og de 360 hk muliggjorde en topfart på over 
300 kilometer i timen – og en titel som verdens 
hurtigste fi redørs sedan.

Det, der begyndte som en niche, blev snart 
hovedforretningen hos AMG, som i 1980’erne for-
uden at producere racerbiler også udviklede kom-
plette gadebiler og tilbehør. Meget af dette skete i 
samarbejde med Mercedes-Benz, men først i 1988 
formaliseredes samarbejdet, da AMG overtog ansva-
ret for mærkets deltagelse i det populære tyske stan-
dardvognsmesterskab. Senere blev samarbejdet 
udvidet til også at omfatte gadebiler, og i 1993 præ-
senterede man den første AMG model, som blev 
markedsført af Mercedes-Benz og solgt via mærkets 
forhandlere i hele verden. Bilen var en Mercedes C 
36 AMG, baseret på en almindelig C-Klasse, men 
udstyret med en 3,6-liters sekscylindret række motor 
med 280 hk. Produktionen skete til at begynde med 
på traditionel manér, eftersom bilerne blev leveret 
med lastbiler i Affalterbach, skilt ad og bygget op 
igen som AMG modeller. Senere blev programmet 
udvidet til at omfatte adskillige modeller, hvilket 
betød, at selve produktionen blev fl yttet til 
Mercedes-Benz’ egne fabrikker for at sikre den høje 
kvalitetsmæssige og teknologiske standard, mens 
kerneområdet, udvikling og produktion af motorer, 
forblev i Affalterbach. 

50 år efter stiftelsen af det lille specialværksted 
i Burgstall er AMG i dag et fuldt integreret 

THE HAMMER, 
1986
Med op til 385 
hestekræfter og en 
topfart på over 300 
km/t, var det verdens 
hurtigste fi redørs sedan.

DEN FØRSTE, 1993
Mercedes-Benz C 36 AMG 

fra 1993 var den første 
AMG model, som blev 

markedsført af 
Mercedes-Benz og solgt 

via forhandlernettet.

STRATEGEN, 1971
Den ene af stifterne, Hans 
Werner Aufrecht i garagen 
på Spa. Han overtog 
direktørposten og solgte 
i 2005 sine resterende 
aktier til Daimler.

MOTORSPORT, 1988
AMG overtog ansvaret for 
Mercedes-Benz’ aktiviteter i 
standardvognsmesterskabet 
DTM – og senere også 
GT-mesterskaber og 
24-timers Le Mans.
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Beast of the Green Hell.
Den ny Mercedes-AMG GT R. Håndbygget af racerkørere. 
mercedes-amg.com/beastofhtegreenhell

Mercedes-AMG GT R. Kontantpris fra 3.185.000 kr. Forbrug ved bl. kørsel 10,6 km/l. CO2 259 g/km. Prisen er vejledende og ekskl. levering (3.880 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr.

www.mercedes-benz.dk
G



Tobias Moers (f. 1966) har arbej-
det for AMG siden 1994, og 
siden 2002 har den ingeniør-
uddannede tysker været direkte 
involveret i udviklingen af nye 
biler. Han trådte i 2011 ind i 
bestyrelsen og blev i 2013 
udnævnt som CEO. Vi har mødt 
direktøren til en snak om 
Mercedes-AMG nu og i 
fremtiden.

Tobias Moers, i dag producerer 
Mercedes-AMG et stort udvalg 
af motorer, helt fra en fi recylin-
dret med turbo til en stor V12. 
Kan du røbe, om det brede 
spænd af motorer vil fortsætte i 
fremtiden?
“Det vil det absolut. Vi stræber 
efter hele tiden at udvikle og 
udvide palletten. De kompakte
fi recylindrede med turboladning er 
ekstremt kraftige – og kombineret 
med det effektive 4MATIC fi re-
hjulstræk giver det en helt fan-
tastisk performance og 
køreoplevelse. Samtidig fokuserer 
vi i højere grad end tidligere på 
effekt per liter. Med de små 
motorer nærmer vi os jo tal, som 
du normalt ser i motorcykelverde-
nen. Ønsker vi, at vores kommende 
generationer af motorer bliver 
endnu bedre? Det kan du 
bande på!”
Den kraftfulde V6 med biturbo 
er hjertet i 43-modellerne fra 
Mercedes-AMG. Hvad kan vi for-
vente os af denne serie?
“43-modellerne defi nerer 
AMG brandet utroligt stærkt i det 
voksende sportslige segment. 
Mercedes-AMG C 43 har været en 
fornøjelse at lancere, og det samme 
gælder GLC 43 og ikke mindst SLC 
43. Hvis man har prøvet nogle af 
dem, så vil man forstå, hvorfor den 
sprøde, seks cylindrede turbomotor 
har henrykket entusiasterne – og 
hvilken betydning, den vil få for 
Mercedes-AMG.”
63-modellerne er fortsat kernen 
i AMG brandet – og det gælder 
både for den 4,0-liters V8 og 
den 5,5-liters V8. Hvad med 
den 12-cylindrede?

“I dag er V12-effekt opnåelig selv 
med en ottecylindret motor, men 
hos AMG handler det om følelser. 
Vores V12-kunder er ekstremt kræ-
vende – de elsker V12-motoren, og 
for dem kan intet andet gøre det. 
Derfor vil vi fortsætte med at pro-
ducere V12-modellerne, men vi bli-
ver naturligvis nødt til at se på, 
hvordan vi kan udvikle og tilpasse 
konceptet til fremtiden. Men tro 
mig – der er et par idéer i 
støbeskeen.”
Nu hvor du selv nævner frem-
tiden, så giver mange bilprodu-
center udtryk for, at der bliver 
et stigende fokus på elektriske 
biler fremover. Er det planen 
hos AMG at følge trit med denne 
udvikling?
“Uden tvivl. Og vi følger ikke bare 
trit. Med vores SLS AMG Electric 
Drive er vi allerede med helt 
fremme i udviklingen af elektriske 
køreoplevelser. Når jeg kigger på 
strategierne hos vores konkurren-
ter føler jeg mig ret overbevist om, 
at der kan gå helt op til fi re eller 
fem år, før omgangstider sat af 
SLS AMG Electric Drive bliver slået 
af en anden elbil. Og på det tids-
punkt vil vores allerede være ti år 
gammel (griner). Men seriøst – 
AMG er et brand, der må og skal 
sætte trenden. De næste fi re-fem 
år bliver afgørende, når det kom-
mer til at vise, hvilke performance-
brand der skal dominere i det 
kommende årti. Hos 
Mercedes-AMG har vi ikke blot 
tænkt os at være med i toppen – vi 
vil være bedst.”

Interview med: AMG bossen

selskab i Daimler. I 1999 overtog Daimler-koncer-
nen 51 procent af virksomheden, og i 2005 afhænd-
ede Hans Werner Aufrecht sine resterende aktier 
og stiftede så selskabet HWA, som overtog udvik-
ling og produktion af racerbiler til DTM og GT3-
serier samt motorer til Formel 3. Der er 1.500 med-
arbejdere på den nu verdensberømte fabrik i Affal-
terbach, og 220 af dem er ansat som mekanikere i 
motorproduktionen, hvor hver medarbejder sam-
ler mellem to og tre motorer dagligt – svarende til 
mere end 20.000 motorer årligt. Der arbejdes sta-
dig efter idéen om at kombinere power og perfor-
mance med luksus og eksklusivitet, men siden 
2009 har Mercedes-AMG også udviklet egne model-
ler helt fra bunden. Den første i rækken var SLS, 
der med sine ikoniske mågevingedøre gav associ-
ationer til den legendariske Mercedes-Benz 300 SL 
fra halvtredserne, og i 2014 løftede man sløret for 
den næste i rækken, Mercedes-AMG GT. Program-
met omfatter i dag mere end 30 forskellige model-
ler, lige fra den kompakte A 45 med fi recylindret 
turbomotor og fi rehjulstræk til den mægtige S 65 
med V12, og om hjørnet venter næste generation 
af sportsvogne, hvilket inkluderer koncepter som 
den hybriddrevne Concept GT.

HÅNDVÆRK, 2017
Fabrikken i Affalterbach 
beskæftiger i dag 1.500 
medarbejdere. 
220 af dem er ansat
til at bygge de 
kraftfulde motorer.

SLS, 2009
Sportsvognen 

med de smukke 
mågevingedøre er 

den første, som 
fra bunden er 

udviklet af AMG.
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SANSE LIGT !

I år viser Daimler Art Collection vær-
ker af kinesiske kunstnere i Berlin og 
Stuttgart. Samlingens internationale 
profil er siden 2013 blevet udvidet 
med mere end 40 værker af 20 kine-
siske kunstnere som et supplement 
til samlingen af abstrakt og koncep-
tuel kunst samt værker inden for nye 
medier. Daimler Art Collection foku-
serer aktuelt på kunst fra Kinas stor-
byer Beijing, Shanghai og Guangdong 
– inklusive Hongkong. Dialogen og 
konfrontationen mellem internatio-

nale kunstnerprofiler får ikke alene 
de kinesiske værker til at fremstå 
unikke, men bygger også bro mellem 
kunstneriske problemstillinger. Et 
blik ind i vitrinen viser ‘Apsaras’ 
(himlens danserinder) af kunstneren 
Xu Zhen, som er født i 1977 i Shang-
hai. Med sit værk undersøger han, 
hvordan mennesket forholder sig til 
forskellige spirituelle traditioner. Læs 
også interviewet med Daimlers kura-
tor, dr. Renate Wiehager på side 3.
A R T. D A I M L E R . C O M

Designfilosofien hos Mercedes-Benz er skabt af designchefen, Gordon Wagener, 
og hans medarbejdere og bliver kaldt ’Sensual Purity’. Den første modelserie, 
som blev designet i denne ånd, var den dengang helt nye A-Klasse, som blev 
introduceret i 2012. Med ’Aesthetics A’ løfter designerne nu lidt af sløret for, 
hvordan de arbejder med at videreudvikle det karakteristiske designsprog. Den 
er en vision af en sedan i kompaktbilssegmentet reduceret til sin grundform. 
Designets centrale, røde tråd er den sanselige klarhed som udtryk for moderne 
luksus. Klare former og sensuelle farver iscenesætter de højteknologiske 
elementer – og skaber det sanselige udtryk.
D A I M L E R . C O M/ I N N O V AT I O N/ D E S I G N/A E S T H E T I C S - A . H T M L

I N S P I R AT I O N

Det bedste inden  
for design, kunst  
og gastronomi
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Perfektion opstår, når de enkelte 
mesterværker komplementerer hinanden 
helt fejlfrit. Det er i den ånd, vi har skabt 
Driver’s Choice Collection – en eksklusiv 
og luksuriøs kollektion til Mercedes-
Maybach, der produceres i Tyskland. 
Den unikke serie af produkter omfatter 
ikke blot elegante lædervarer, men også 
tilbehør og solbriller i den absolut fi neste 
kvalitet. De udvalgte produkter passer 
perfekt til bilens udsøgte interiør.
maYbachshop.com

LU KS U R I Ø S E 
IKO N E R
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LU KS U R I Ø S E 

maYbachshop.com
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K I L L E E N N A . C O M/

G I N G E R - R O S E M A R Y - F R O M - U G A N D A

Et skvæt af denne forrygende 
aromaekstrakt af unge 

ingefærrødder, eksotisk krydret 
karamelhonning og rosmarin 

kan raffi nere enhver drik.
Pris 880 kr.

“Den ekstremt reducerede 
brug af linjer får designet 

til at fremstå stærkere. 
Vi har modet til at bruge 

denne puristiske 
designfi losofi .”  

G O R D E N  W A G E N E R ,
D E S I G N C H E F  H O S  D A I M L E R 
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Der findes stadig producenter, som sætter en ære i at  
levere ÆGTE HÅNDVÆRK. Her finder vi faguddannede 

håndværksmestre, der smeder, høvler, nitter, syr og skaber 
udsøgte produkter til kræsne og kvalitetsbevidste kunder.

AF  M A RC B I EL EFEL D,  B J Ö RN SO L F O RS

NÆSE FOR DETALJEN  
Godt håndværk begynder med valg 
af materiale. Til Mercedes-Benz 
G-Klasse undersøges hvert eneste 
stykke læder i mindste detalje.

63

NÅR DER  
KÆLES FOR  
DETALJEN

V erdens smukkeste svævefly bliver 
ikke bygget af computere. Ej heller 
af laserstyrede robotter eller 
3D-printere, som er blevet stopfod-
ret med data. De elegante mester-
værker bliver nemlig bygget af 

menneskehænder på Schleicher fabrikkernes værk-
steder i den tyske delstat Hessen. Ved håndkraft 
slibes de millimeter for millimeter med ultrafin-
kornet sandpapir, så de kommer til at fremstå spejl-
blanke og snehvide. Det kræver tid, tålmodighed 
og særlige kundskaber. 

Og de smukke, elegant svævende fly er blot et 
enkelt eksempel. For rundt 
omkring på en lang række 
andre fabrikker og værksteder 
er den urgamle håndværkstra-
dition stadig i stand til at slå 
enhver højteknologisk metode. 
Her er det menneskets øje og 
fingerspidsfornemmelse, der er 
efterspurgt. Menneskets evne til 
at fornemme. Mærke, høvle, 
ælte. Forfine og forædle. Og 
måske den sidste udefinerbare 
kunst, nemlig at kunne følge sin 
mavefornemmelse. 

Intuition. Dedikation. 
Syerskerne sidder i timevis 

for at skabe de fineste syninger i 

det pertentligt udvalgte læder. Guitarbyggeren 
arbejder fokuseret på at skabe den perfekte tone fra 
sit instrument. Og for køkkensnedkeren handler det 
om at skabe perfekte overflader og helt nøjagtige 
vinkler. Om glæden ved materialet, om perfekte 
blandinger, kurver, former og funktioner – og måske 
også om en form for besættelse. Det ved enhver dyg-
tig håndværker. Men det er alligevel svært at sætte 
fingeren på, hvad der gør mesterligt håndværk så 
unikt. Det skal naturligvis tale til vores hænder, til 
vores øjne. Det skal være fejlfrit. Men det er heller 
ikke helt nok. For til syvende og sidst er der tale om 
en iboende skønhed, der er svær at beskrive. Og en 

iboende værdi, der ikke kun kan 
måles i penge. Der er tale om en 
indstilling til tingene. Om det 
grundlæggende langtidsholdbare 
i en verden præget af brug-og-
smid-væk-tanken og rasende 
effektivitet. Mange håndværkere 
arbejder bevidst med at undgå 
den store, computerstyrede mas-
seproduktion. De fordyber sig 
bag deres arbejdsbænk og kon-
centrerer sig om at finpudse på 
det, deres hjerte banker for. Så vi 
forbrugere bagefter kan sige om 
produkter, som nogen har gjort 
sig umage med, at der er kælet 
for detaljen.  FO
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Dedikation og lidenskab 
har gjort den svenske 
guitarbygger Michael 

Sandén efterspurgt blandt 
verdensberømte musikere.
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L ÆDER 

M E D  N Å L  O G  T R Å D
Siegfried Schröttner sidder bøjet over et stort 
stykke læder. Han inspicerer det, stryger sine hæn-
der hen over det. Mærker, dufter. For det er kun 
helnarvet okselæder med en perfekt overflade, der 
kommer igennem produktionschefens nåleøje. Og 
finder han en fejl, selv det mindste lille spor af 
insektbid, vorter eller afskrabninger, bliver mate-
rialet sorteret fra helt uden nåde. Det kan slet ikke 
komme på tale at bruge det til G-Klassen. 

Siegfried Schröttner og hans kollegers minuti-
øse arbejde begynder allerede ved udvælgelsen af 
materialet. På designo fabrikken har man konstant 
omkring 22.000 kvadratmeter rålæder på lager, og 
man forarbejder årligt mere end 200.000 kvadrat-
meter. Her er det fineste nappa- og luganolæder 
fra tyre, der er staldopdrættet i Centraleuropa, 
stab let i mange lag. Når læderet er kommet igen-
nem kvalitetskontrollens nåleøje, skal det bestå 
endnu en række forskellige tests. For alt skal være 

På designo-værkstederne i Graz 
udføres måltagningen, snedker- og 
syarbejdet stadig som skulle man 
skræddersy et flot jakkesæt. Men 
det er imidlertid ikke mennesker, 
man ekviperer, det er 
Mercedes-Benz G-Klassen. Hele 
178 medarbejdere er alene beskæf-
tiget med det luksuriøse læderind-
træk til kabinen. Bilpolstrere 
tilskærer stykker til sæder, hand-
skerum, bagklap, midterkonsol og 
bundmåtter. Syersker arbejder på 
designsømme og avancerede 
sædemønstre. For til hver eneste 
G-Klasse Geländewagen kan kun-
den vælge individuelt design. Der er 
brug for kreativitet og håndværks-
kunst for at løse opgaven med for 
eksempel at udføre sædeindtræk 
og beklæde håndtagene med læder 
i bilens loft – og dermed tilbyde 
kunderne en G-Klasse, der er et 
potentielt unikum. 
M B 4 . M E / D E S I G N O - M A N U F A K T U R

perfekt – lige fra trækstyrke og krympning til kli-
maegenskaber. Først herefter bliver materialet 
sendt videre til tilskæring. Her står store stanse-
maskiner, skæremaskiner og andre specialmaski-
ner klar til den videre forarbejdning. Stanseknivene 
udfører millimeterpræcist arbejde. Men de sidste 
detaljer kræver et menneskes rolige håndelag. 

For eksempel leveret af skrædderne Anita 
Rathkolb og Klaudia Eicher, der syr læderstyk-
kerne sammen. Det kræver, at man behersker kun-
sten at sy med Indianapolis-sting, at man kan 
beklæde dørhåndtag med runde polstringsnåle, 
lave designsømme og rombemønstrede syninger. 
“Man skal være koncentreret og have sans for 
detaljerne,” siger Anita Rathkolb. Mange sømme 
er desuden svært tilgængelige. Det gælder eksem-
pelvis håndtagene i bilens loft. Ingen maskine i 
verden er i stand til at udføre indvendige pynte-
sømme og så at sige sy rundt om et hjørne uden 

I N S P I R A T I O N

KONCENTRERET
Skrædderen Anita 
Rathkolb arbejder med  
at beklæde dørhåndtag. 
Det kræver stor 
koncentration at lave 
designsømme og mønstre. 

M E R C E D E S - B E N Z  
D E S I G N O 
G R A Z 
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Værkstedet emmer af gamle dage med brede rem-
værker, larmende omrørere og hvæsende ventiler. I 
mere end 100 år har man her brugt fi lterpresser og 
piskemaskiner på samme måde, som man altid har 
gjort. Her er det vandkraft, der driver samtlige 
maskiner. Dieter Zeus er en central brik i produk-
tionen. Han fremstiller porcelænsmasse for fi rmaet 
Nymphenburg Porzellan – og det har han gjort i 37 
år.  Han er dermed en af de få, som er indviet i virk-
somhedens produktionshemmeligheder. Det er nem-
lig en kunst at kunne skabe den rigtige blanding af 
kvarts, feldspat og kaolin. Kaolin bruges til at gøre 
materialet robust, feldspat sørger for at skabe glans. 
Og den nøjagtige opskrift vil aldrig blive afsløret. 

Efter rensning af den malede råkaolin males 
kvarts og feldspat i 30 timer i tromlemøller. Heref-
ter skal kaolinmassen blandes med det malede pro-
dukt i en piskemaskine og pumpes videre ind i 
fi lterpressen. Og nu kommer Dieter Zeus virkelig 
på arbejde. Ved siden af fi lterpressen trykker han 
en stempelstang ned med fuld kraft, indtil massen 
kommer ud af pressen – som en fi rkantet pande-
kage. Han sørger omhyggeligt for, at porcelænsmas-
sen bevarer sin smidighed og homogenitet. “Det 
kræver årelang erfaring at få porcelænsmassens 
konsistens helt perfekt. Og rå muskelkraft.”

PORCEL ÆN

H E M M E L I G H E D E N 
B A G  D E T 
H V I D E  G U L D

at kunne se det. “Man skal virkelige kende hver 
eneste monteringsdel og huske dens form uden-
 ad,” fortæller Anita Rathkolb. Og desuden kan 
G-Klassens kunder vælge nøjagtigt de kontrast-
syninger, læderfarver eller sædemønstre, de 
ønsker. Der er blandt andet designsømme på nak-
kestøtter, sæder og også midterkonsollens dæk-
sel, som kunderne kan bestille i farverne 
sadelbrun, silkebeige og dybhavsblå. 

Det er således ikke helt uden grund, at det for 
både fører og passagerer til syvende og sidst føles 
som at sidde i en luksuriøs lounge. Det skyldes 
ikke blot den avancerede teknik, men også den 
klare fornemmelse af, at de professionelle med-
arbejdere, som Mercedes-Benz har mere end 70 
års erfaring i at uddanne, virkelig har kælet for 
detaljerne i kabinen. Og man kommer ikke langt 
med bits og bytes her, hvor arbejdet udføres med 
nål og tråd, i hånden og med hjertet.

I snart 300 år har porce-
lænsmasseproducenten i 
München bevaret den hem-
melige opskrift på det 
hvide guld. Det helt rigtige 
blandingsforhold mellem 
feldspat, kvarts og kaolin. 
Berømte billedhuggere har 
brugt den til at skabe fi gu-
rer for eksempel inden for 
Commedia dell’Arte. 
Resten er historie, og i dag 
er Nymphenburg stadig 
den toneangivende produ-
cent af eksklusiv porcelæn. 
N Y M P H E N B U R G . C O M
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HÅNDLAVET
Klar til terrænkørsel i 
G-Klassen med 
smukke sømdetaljer 
og skræddersyede 
interiørelementer i 
det fi neste okselæder.

I FORM
Dieter Zeus i de hellige 
værksteder: Møllen til 
porcelænsmasse fungerer 
på samme måde som for 
100 år siden. 

N Y M P H E N B U R G
M Ü N C H E N
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I N S P I R A T I O N

INSTRUMENTER  

J A G T E N  PÅ  D E N  
P E R F E K T E  TO N E
På væggen hænger en færdig guitar i ostindisk pali-
sander. Den typiske sommerfugl i perlemor, som 
er Michael Sandéns signatur, skinner smukt på det 
tolvte bånd. Om få dage skal guitaristen Mikael 
“Nord” Andersson, som aktuelt turnerer med ban-
det Scorpions, hente det håndbyggede unikum.  

“Enhver dygtig guitarist har sin egen sound, 
og når jeg bygger en ny guitar skal den grundlæg-
gende lyd være helt rigtig. Den her guitar skal have 
Mikaels sound, og samtidig skal den også have sin 
egen stemme. Jeg finder snart ud af, om det er lyk-
kedes for mig,” siger Michael Sandén.

For at kunne klare opgaven lytter han ofte på 
artisternes udgivelser. Hvordan rammer personen 
strengene? Hvilken slags musik er der tale om? Og 
så en anden vigtig ting: Guitaren skal se godt ud 
på scenen. Han løfter den mørke guitar ned fra 
væggen og bærer den ud i solen.  

“I scenelyset ændrer den udseende med det 
samme, og farven skifter til en okseblodsfarvet 
nuance.”

På sit værksted håndbygger Michael Sandén 
mellem 25 og 30 guitarer om året, og i øjeblikket 
ligger leveringstiden på omkring syv måneder. 
Guitarerne fremstilles helt fra bunden: Det er hæn-
der og øjne, som sikrer, at træet er helt frit for rev-
ner og knaster, og at åretegningen er tilstrækkeligt 
jævn. Guitarens sider opvarmes til hundrede gra-
der og formbøjes, inden kassen limes sammen og 
slibes til perfektion. Ved hjælp af forskellige træ-
sorter, størrelser, halsmål, toneribber og en uen-
delig række af andre detaljer og tricks kan Michael 
Sandén styre den endelige lyd i kundens retning. 
Men den totale magt kommer han aldrig til at få. 

“Selv om jeg bruger nøjagtig samme træsort 
til to guitarer og præcist samme del af træet, får 
de aldrig helt den samme lyd. 95 procent kan jeg 
kontrollere, men ikke resten. Materialet er levende, 
og en difference på en tiendedel millimeter er nok 
til at ændre lyden. Men det er også det, der er char-
men ved at bygge guitarer,” siger han. Det detalje-
rede arbejde betyder, at det kan tage seks uger at 
håndbygge en enkelt guitar, og prisen havner ikke 
sjældent på 80.000 – 100.000 svenske kroner. Det 
forhindrer imidlertid ikke stjernerne i at stå i kø 
for en håndbygget Sandén-guitar. Kunderegistret 
indeholder prominente svenske kunstnere som for 
eksempel Per Gessle, Ulf Lundell, Ola Magnell, 
Jojje Wadenius, Sofia Karlsson, Johan Norberg og 
Lasse Englund, men rygtet har også spredt sig 
langt uden for Sveriges grænser. Eksporten er 
størst til England, Danmark og Tyskland, men gui-
tarerne findes i dag i hele verden. “Zac Brown er 
en megastor countrystjerne i USA. Han købte en 
af mine guitarer i en butik i Nashville.”

Hvad får dig eksempelvis  
til at vælge en Mercedes?  

Det kan være designet,  
motorlyden eller lyden af 

dørene, når man åbner og  
lukker dem. Fornemmelsen af 

kvalitet er noget personligt.”

TONEANGIVENDE
Michael Sandén med  
en nybygget guitar i 
østindisk palisandertræ, 
som ændrer farve alt 
efter hvordan lyset falder.
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Interessen for håndværket har været der 
længe. Bogstavelig talt. Sammen med sin ekskone 
drev han nemlig en frisørsalon i Helsingborg – ind-
til han efterhånden mistede gejsten for det. Han 
spillede ganske vist guitar på hobbybasis for en 
guitarlærer, men alt forandredes, da Michael 
Sandén hørte om en guitarbygger i San Diego. “Jeg 
tog dertil i begyndelsen af 80’erne og blev der i 
2-3 måneder. Jeg er ikke det mindste religiøs, men 
det føltes alligevel næsten sådan. Allerede efter et 
par dage var jeg tæt på at besvime af begejstring. 
Jeg vidste, at det var det her, jeg skulle.”

Hjemme i Sverige videreuddannede han sig hos 
den kendte guitarbygger Georg Bolin, idet han sam-
tidig solgte frisørsalonen i Helsingborg og fik sin 
tidligere guitarlærer som sin første kunde. Her 35 
år efter er det stadig det samme, der motiverer ham. 
“Jeg hører en tone i mit hoved, og den leder jeg fort-
sat efter. Det er den perfekte tone. Jeg har hørt den 
måske 2-3 gange i løbet af min karriere.”

Men hvad er det, der gør Sanden Guitars til 
noget særligt? Michael Sandén taler om en mer-
værdi, om at hver enkelt guitar er helt unik og har 
sin helt egen historie. 

“Hvad får dig for eksempel til at vælge en 
Mercedes? Det kan være designet, motorlyden, 
lyden af dørene, når man åbner og lukker dem. 
Fornemmelsen af kvalitet er noget personligt. Det 
er ekstremt svært at sætte ord på, hvad det er, der 

gør, at vi vælger en bestemt ting.” Michael Sandén 
giver livstidsgaranti på sine guitarer, og det er 
næppe nogen overdrivelse at hævde, at produktet 
er unikt. Oppe på værkstedets loft ligger eksem-
pelvis en stak brasiliansk palisander, som i dag er 
fredet, og som det er forbudt at handle med. Netop 
det her parti kom til Sverige allerede i 1958, og 
Michael Sandén købte det op i 1991.“Alt er behø-
rigt registreret hos de relevante myndigheder, og 
en guitar bygget af dette træ leveres med sit eget 
pas. Brasiliansk palisander er The Holy Grail, en 
af de bedste træsorter at bygge instrumenter af.”

Materialet rækker til maksimalt 12-13 guita-
rer mere, derefter er det slut. “Det er egentlig det 
værste træ at arbejde med. Grove porer gør det 
svært at få en glat, fin overflade, og materialet 
sprækker nemt, hvis det ikke tørrer korrekt. Men 
det er det hele værd. Det er jo min pensionsforsik-
ring,” siger han og smiler. Efter flere lag lak sliber 
og polerer Michael Sandén den endelige glans 
frem i overfladen. Til sidst monteres hals og stald, 
strengehøjden justeres efter kundens ønske,  
og tonerne finstemmes omhyggeligt. Michael 
Sandéns guitar nummer 511 er færdigbygget. 

“Jeg kan faktisk genkende lyden på alle de  
guitarer, jeg har bygget. De har deres egen  
klang. Penge er én ting, men at få lov til at høre 
nogen spille på sine guitarer er belønningen værd 
i sig selv.”

FINSLEBET
En enkelt guitar 
kan tage seks til 
otte uger at bygge.

Fejrer 35-års jubilæum i år. I 
dag håndbygges også et stan-
dardsortiment til priser, som 
ligger under 10.000 svenske 
kroner. Blandt kunderne findes 
alt lige fra guitarstjerner til 
samlere og helt almindelige 
hobbymusikere. Michael 
Sandén arrangerer også kurser: 
For 26.000 kroner kan kursister 
fra hele verden bygge deres 
egen guitar i løbet af to uger på 
Österlen. Michael Sandén ar-
bejder også som konsulent in-
den for design og konstruktion 
for den store guitarproducent 
Tanglewood Guitars i England.
W W W. S A N D E N G U I TA R S . C O M

S A N D E N  G U I TA R S  
KO M S TA D
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Johann Paintmeier er ekspert i træfinér hos køk-
kenproducenten Bulthaup. Allerede som ung vid-
ste han, at han ville arbejde med træ. I dag består 
hans arbejde i at udvælge det bedste træ med den 
smukkeste åretegning til virksomheden, og en 
gang imellem lykkes det ham endda også at få fat 
på en 2000 år gammel moseeg.

Johann Paintmeier, tager du ofte ud i skoven? 
“Ja, selvfølgelig. Skoven er et meditativt sted, og 
jeg elsker skoven. Den er hjemsted for vores pro-
dukt. Ingen andre steder kommer jeg i så tæt kon-
takt med træer.” 
Hvor får I jeres træ fra? 
“Op til tolv gange årligt besøger jeg forhandlere i 
Tyskland og resten af Europa for at gå på opdagelse 
i deres lagerbeholdninger. Størsteparten af vores træ 
køber vi i foråret. På det tidspunkt får vi det bedste 
træ, fordi det fældes og forarbejdes om vinteren.” 
Findes der noget, man kan betegne som træer-
nes kaviar? 
“Ind imellem støder man på ægte sjældenheder, 
for eksempel urgammel moseeg. Så ringer forhand-
lerne til os.” 
Moseeg? 
Ja, men så skal man virkelig være heldig, især hvis 
det oven i købet er egnet til finérarbejde. Stammen 
skal være intakt, og det kræver at træet har ligget 
helt lufttæt de sidste 1.000 til 3.000 år – så det skal 
have ligget under vakuumagtige forhold i en mose.” 
Hvordan kan man være sikker på, at træerne 
er så gamle? 
“Alderen kan bestemmes ret nøjagtigt ved hjælp 
af en kulstofanalyse. Vi fik for nylig tilbudt en 
moseeg, som var 2.970 år gammel.” 
Hvad er det, der gør det så specielt? 
“Træet har en intensiv mørk farve fra sort/grålig 
til mørkebrun. Det ser meget eksklusivt ud. Kun 
få kunder har denne type træ i deres køkken.” 
Hvordan kan man genkende godt træ? 
“Jeg kigger på åretegningen. Hvordan er træet vok-
set? Kan man skabe et smukt samlet udtryk med 
netop dette stykke træ? Jeg mærker også på træet, 
føler mig frem. Her er materialets styrke og mål 
vigtig. Naturligvis dufter jeg også til træet. Det skal 
dufte naturligt.” 
Har træ sin egen personlighed? 
“Ja, bestemt. Hver eneste stamme er unik på samme 
måde som et menneskes fingeraftryk. Årestruktu-
ren fortæller træets livshistorie. I hvilket klima, i 
hvilken jordbund det voksede? Træ er levende. Der-
for er hvert eneste af vores køkkener også unikt.” 
Hvilken personlighed har træsorterne 
eksempelvis? 
“Oliven har et meget markant udtryk. Alene åre-
tegningen. Nogle gange er det diskret og andre 
gange har det de vildeste mønstre. Farverne vari-

erer også altid. Fra gult og næsten helt grønt til 
noget, der nærmer sig rødt.” 
Er der også nogle jordnære typer blandt træer? 
“Ja, eg er klassikeren. Det er robust og har få afvig-
elser i farven og strukturen. Eg har været solidt 
træ til boligen igennem mere end 2.000 år. Nød-
detræ har en attraktiv mørk farve og er mere ekso-
tisk. En træsort, som symboliserer det søde liv.”  
Hvordan bliver træ til køkkener? 
“Stammen sænkes ned i 50 til 60 grader varmt 
vand i nogle dage, så det kan klare udsavningen 
uden at blive beskadiget. Når det er savet, skal det 
børstes for at give overfladen en rå struktur. Vi 
opmagasinerer finértræet, og først derefter begyn-
der den egentlige produktion.” 
Hvad laver du, når du ikke er beskæftiget med 
finértræ og åretegninger? 
“Jeg kan godt lide at snitte, så slapper jeg af. Eller 
jeg går tur i min egen skov, som jeg købte for 20 
år siden. Så kan jeg kigge på træerne og tænke på, 
hvordan skoven mon ser ud om 100 år. Når de 
næste generationer forhåbentlig besøger den og 
glædes over den.” 

KØKKENER  

N Æ S E  F O R  T R Æ

Den bayerske familievirk-
somhed har igennem snart 
tre generationer produceret 
eksklusive køkkener og 
været trendskabende i hele 
verden. Ægte træ spiller en 
afgørende rolle for virksom-
heden, som mener, at når 
vores mad stammer fra 
naturen, så skal det også 
være naturen, der danner 
rammerne for det sted, hvor 
vi tilbereder og nyder den. 
B U LT H A U P. C O M
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B O D E N K I R C H E N

DUFTPRØVE 
Johann Paintmeier 
arbejder med træ 
og kan bogstavelig 
talt dufte sig frem 
til god kvalitet. 
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Få skræddersyet den ultimative oplevelse. Vi mestrer den romantiske rejse, rejser 
med børn, rejsen for den store familie og rejsen til den særlige lejlighed. 
Kombinér eventuelt safari med nogle dage ved det Det Indiske Ocean.

R E J S E R  T I L  A F R I K A  &  D E T  I N D I S K E  O C E A N

STORE
OPLEVELSER

Danmarks ældste safar ibureau
Medl .  a f  Re jsegarant i fonden nr  1048

Telefon 33161916
l iv ings tone.dk
Ber ns tor f f sve j  135
Hel l e r up

LUKSUSTELTE
PÅ SAVANNEN

PERFEKT
BELIGGENHED



På tværs af Øresund mødes smagsnuancer, 
råvarer, inspiration, know-how og gourmeter  
fra hele verden. Resultatet er en grænseløs 
madregion fyldt med spændende smagsoplevelser 
og funklende MICHELIN-STJERNER. Vi tog på 
rundtur blandt potter og pander, drømme – og 
jagten på gastronomisk perfektion. 

STJERNERNE
BROEN

AF  B J Ö RN SO L F O RS ,  R ASM US PA LSG Å RD FOTO  L A RS JA NS SO N , B Ü RO JA N T ZEN
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D et er ikke kun facaden på den 
mørkebrune og alpehyttelignende 
bygning, der byder på uventede kon-
traster. Restaurant Bloom in the 
Park – som ligger inde i Pildamms-
parken i skånske Malmø – byder 

velkommen med en guldfarvet entré, og blandt bord-
ene står et nyskabt chokoladetræ med smukt løv-
fald. På samme måde som et hemmeligt rum i en 
Bond-fi lm kan den ene væg åbnes med en diskret 
fodbevægelse og åbenbare restaurantens køkken.

Herinde står kokken og medejeren Titti Qvarn-
ström – der både er blevet kåret som “Rising Star” 
af White Guide og har fået en stjerne i selve Guide 
Michelin –  bøjet over en nykomponeret tallerken 
med knivmuslinger, broccoli, citron og kapers. 

Den ekstremt eftertragtede Michelin-stjerne 
har aldrig været et udtalt mål. At det snarere er 
nysgerrighed og en ekstrem passion, der driver 
hende, bliver tydeligt, når hun fortæller om, hvor-
dan nye retter og smagskombinationer bliver skabt.

“Menuerne er aldrig helt ens to dage i træk, 
selv portionerne kan ændre størrelse i løbet af en 
aften. Vi eksperimenterer hele tiden her i køkke-
net. Og det er muligheden for at kunne justere på 
tingene her og nu, der gør det her job så ekstremt 
interessant. Vi kan være innovative, nyskabende 
og hele tiden blive bedre.”

Et tydeligt eksempel på det er retten med 
alpakakød, som passer perfekt til aromatiske, æte-

riske olier og rodfrugter, og hvis sødme forstærkes 
hen mod sæsonens slutning. Et andet er hendes 
farmhouse cheddar med kvitte, hørfrø og 
matcha-te. Men de nykomponerede retter havner 
bogstavelig talt aldrig på en menu.

 “Vi skriver aldrig menuer. Vi serverer blindt og 
fortæller bagefter, hvad der var på tallerkenen. Når 
man ikke har noget facit i hånden, spiser man med 
åbne sanser,” siger hun og sammenligner madop-
levelsen på Bloom in the Park med at gå i teatret.

“Man er en del af noget særdeles intimt. Alene 
det, at folk har tillid til at lade os servere noget 
ukendt for dem, er fascinerende.”

Det var langt fra nogen selvfølgelighed, at Titti 
Qvarnströms rette hylde var i et køkken. Men der 
åbnede sig en uventet dør, da skoletrætheden 
meldte sig i gymnasietiden.  

“Jeg fi k tilfældigvis en praktikplads i et stor-
køkken på et alderdomshjem, og det blev en rigtig 
aha-oplevelse. Jag havde et ekstremt behov for at 
lave noget meningsfuldt, noget konkret og noget 
jordnært. Og det gør man i et køkken.”

Efter uddannelsen på hotel- og restaurant-
skolen i København ventede en succesfuld karri-
ere på stjernerestauranter i København og Berlin. 
Samtidig blev minder vakt fra en barndom med en 
far, der tog datteren med ud i naturen alt for tid-
ligt om morgenen og alt for ofte. 

“Min far var biologilærer, og jeg kan huske, 
hvordan han fl åede mig ud af sengen klokken otte 
om morgenen for at køre ud og kigge på en eller 
anden fugl i en mose. Jeg blev ikke rigtigt grebet 
af det dengang,” fortæller hun. 

Men da faderen gik bort, efter at Titti Qvarn-
ström var fl yttet hjem til Skåne, ændre-
des det. 

“Da han døde, forsøgte jeg 
at skabe tættere bånd til ham 
og lære ham lidt bedre at 
kende. Det betød, at jeg 
genoptog mange af de 
gamle interesser med at gå 
på jagt og være tæt på 
naturen. De vildtvoksende 
planter, vilde urter, vildtkød. 
Den her plet på jorden be  tyder 
så utroligt meget for mig. Det er 
her, jeg henter kræfter, inspiration 
og energi. Jeg vil tage det hele med hjem 
i køkkenet, transformere det og servere en lille fl ig 
af det her sted på tallerkenen.”

Hvad er det, der gør dig til en god kok?
“En lydhørhed over for råvarer. Evnen til at få det 
bedste ud af netop den her råvare i netop dette øje-
blik. En kartoffel er aldrig helt ens to dage i træk.”  
Findes det perfekte måltid mad?
“Ja. Men bare her og nu. Mad er forgængelig kunst 
og ekstremt afhængig af omstændighederne, af 
klimaet, af årstiderne, af selskabet, af ste-

BLINDTEST
På Bloom In The Park 
er der ikke noget 
menukort. 
Gæsterne skal spise 
med åbent sind.

BLOOM IN THE PARK
I 2015 blev Titti Qvarnström 
den første kvindelige kok 
i Skandinavien til 
at modtage en 
Michelin-stjerne.
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det, af alle de oplevelser, du havde frem til mål tidet. 
En friskfanget fi sk tilberedt over et bål kan være 
det bedste, du nogensinde har spist, men bare i 
netop det øjeblik og på netop det sted.”

Madkulturen i Skåne har fået opmærksomhed 
langt ud over landets grænser, og i 2016 rankede 
New York Times Skåne som verdens niende bedste 
destination – ikke mindst på grund af de gastrono-
miske oplevelser.

“Gastronomien har gennemgået en fantastisk 
udvikling her i Skåne. Regionen er en frodig køk-
kenhave, og dyrkningsmulighederne er sammen 
med variationen af vildt og grønt helt unikke. Sam-
tidig er vi tæt på det inspirationsgivende, på råva-
rerne og evnerne i Europa.”

Alene i Skåne fi ndes der nu fi re restauranter 
med stjerner i Guide Michelin. Titti Qvarnström og 
Bloom in the Park er dermed blevet en del af suc-
ceshistorien, som næsten kan være svær at begribe, 
ikke mindst når det gælder udviklingen i den gamle 
skibsværfts- og industriby Malmø. 

“Malmø har udviklet sig fra at være en postindu-
striel depression med lukning af værftet, og hvor alt 
var gråt-i-gråt, til at blive en kulturby i Greater Copen-
hagen med så utroligt meget at byde på. Her har du 
storbyens puls samtidig med, at det blot tager ti 
minutter at komme ud i skoven og plukke ramsløg.”

Ifølge Titti Qvarnström skyldes forvandlingen 
fl ere forskellige ting – med Øresundsbroen og den 
gastronomiske udvikling i København som vigtige 
lokomotiver. Skabelsen af det nye nordiske køkken-
manifest i 2004 og Nomas succes som en af verdens 
bedste restauranter har inspireret adskillige lokale 
kokke til store bedrifter på den anden side af Øre-
sund. I 2015 fi k Titti Qvarnström som den første 
kvindelige kok i Skandinavien en stjerne i Guide 
Michelin, hvilket også med ét gjorde hende til et for-
billede i en mandsdomineret verden.

“Det er altid svært at være den første. Men når 
man vel har taget de første skridt, så får andre meget 
nemmere ved at træde i ens fodspor, tage skridtet 
videre og overhale mig. På den måde er stjernen eks-
tremt vigtig,” siger hun.

Skåne er en frodig 
køkkenhave, og 

dyrkningsmulighederne 
er sammen med 

variationen af vildt og 
grønt helt unikke.”

T I T T I  Q V A R N S T R Ö M ,
B L O O M  I N  T H E  P A R K ,  M A L M Ø

Der har altid været en sammenhæng mellem biler 
og den fremmeste gastronomi. I år 1900 udgav 

André Michelin det første oplag af Guide Miche-
lin, som siden da har guidet franske bilister til 
tankstationer, gode restauranter og hoteller. I 
dag er en Michelin-stjerne det ypperste, en kok 
kan opnå, og mange vier deres liv til at føre 
drømmen ud i livet.
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NATURELSKER
Titti Qvarnström vil servere en 
lille bid af Skåne. “Jeg har et 
tæt tilhørsforhold til det her 
sted på jorden,” siger hun.

ALPINT
Restauranten, som minder om 
en klassiske aplehytte, ligger i 
Pildammsparken i Malmø.

ANDRÉ MICHELIN
De første udgaver af Guide Michelin 
indeholdt information om, hvor man 

kunne tanke sin bil, få skiftet dæk og 
glødepærer, samt hvor man kunne 

overnatte og få en bid mad. FO
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ALCHEMIST
Øresundsbroen ligger blot nogle få minutter fra 
Bloom in the Park, og efter yderligere en halv 
times bilkørsel til Østerbro i København møder vi 
et 25-årigt kokketalent, som ikke vil lade sig nøje 
med at være en af de bedste. Rasmus Munk vil 
nemlig være den absolut bedste. 

En alkymist er en person, som jager en 
opskrift på at forvandle metaller til guld, og på 
Rasmus Munks restaurant Alchemist jager man 
guld i form af den perfekte madoplevelse. Når man 
ser listen med råvarer, springer den absolutte top-
kvalitet i øjnene, uanset om det gælder kaviaren, 
den hvide trøffel, den økologiske gåselever eller 
de biodynamiske æbler. Men vælger du som gæst 
at slå dig ned på en af de 15 stole ved den heste-
skoformerede bardisk, bør det ske med et åbent 
sind. Der kan nemlig dukke melorme, myrer og 
levende bænkebidere op på tallerkenen.  

“Jeg elsker eksklusive råvarer, og jeg ville 
have svært ved at servere noget, der ikke holder 

den absolut højeste kvalitet. Samtidig vil jeg gerne 
give gæsterne en stor oplevelse og skabe kontras-
ter i måltidet,” siger Rasmus Munk. 

At besøge Alchemist er som at rejse igennem 
Rasmus Munks univers af sjove, skøre og velsmag-
ende idéer. Det gælder eksempelvis det lille aske-
bæger, som Rasmus Munk bruger, når han serverer 
sin fortolkning af brændende kærlighed forklædt 
som aske. Foruden at have en udsøgt smag minder 
retten ham også om hans storrygende familie, hvor 
cigaretterne har taget hårdt på helbredet. 

“Indholdet ligner fuldstændigt cigaretaske, 
men hvis smagen er ligegyldig, så går hele poin-
ten tabt. Det er som med biler. De kan være tiptop 
mekanisk, men hvis komforten ikke er god, så væl-
ger man en anden bil. Derfor skal maden først og 
fremmest have masser af smag,” siger han. 

Rasmus Munk fortæller samtidig, at han 
ønsker at gøre en forskel med sin mad, hvilket han 
også beviser med sin tatar af lammehjerte. Den 
serveres i et rigtigt lammehjerte sammen 

MENINGSFYLDT
Rasmus Munk kombinerer 

vigtige budskaber med 
kontrastrige smage på 

Alchemist i København.
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med en autentisk blodpose på et dropstativ. Posen 
indeholder en sauce på kyllingefond jævnet med 
lammeblod, som hældes over hjertet ved bordet. 
Ved første blik kan det blive opfattet som en gim-
mick, indtil tjeneren udleverer en brochure med en 
tilmeldingsblanket til organdonationsregisteret. 
Retten blev skabt, efter at en tidligere kollega 
mistede sin søster, mens hun ventede på et nyt 
organ. Rasmus Munk bestemte sig for at fokusere 
på organdonation, og frem til i dag har mere  
end 500 personer registreret sig som donorer – en 
succes, som blandt andet BBC i England har rap-
porteret om. 

“Et af mine klare mål med Alchemist var at 
skabe en platform for budskaber, som virkelig be-
tyder noget.”

Munk slog for alvor igennem som køkkenchef 
på Restaurant Tree-Top i Vejle, inden han for to år 
siden slog dørene op på Alchemist. I den største 
danske restaurantguide White Guide, der har kåret 
Munk som årets kokketalent og i fjor kårede 
Alchemist til årets innovatør, indtager Alchemist 
en niendeplads. Derfor kom det som en over-
raskelse for mange, at anerkendelsen udeblev, da 
Michelin uddelte sine stjerner for 2017 den 22. 
februar i år. “Jeg var bogstavelig talt grædefærdig. 
I et helt år har jeg takket nej til at rejse til ud  landet 
og forelæse, fordi jeg vil være hos mine gæster, når 
restauranten er åben. Jeg bruger utroligt meget tid 
og mange penge på at fremskaffe de bedste råva-

rer. Jeg har satset alt for at få succes, så det var et 
ekstremt hårdt slag at få,” fortæller Rasmus Munk. 

Han satte sig bagefter i tre timer og gennem-
gik menuen. Var maden for grænseoverskridende? 
Var den ikke god nok? 

“For mange er det nok at vide, at de gjorde 
deres bedste, men mit mål er at få tre stjerner i 
Guide Michelin og ligge i toppen af World’s 50 Best 
Restaurants inden for ti år. Så er det svært, hvis 
stjernerne ikke kommer,” siger han.

Men Rasmus Munk, som også har vundet EM 
for unge kokke, har vendt skuffelsen til noget posi-
tivt. I stedet for at sidde og jamre arbejder han nu 
endnu hårdere med de små detaljer. 

“Jeg er blot blevet endnu mere motiveret, og 
næste år skal de ganske enkelt ikke kunne komme 
uden om at give os en stjerne.”

Næste år skal de helt  
enkelt ikke kunne undgå  
at give os en stjerne.”
R A S M U S  M U N K , 
A L C H E M I S T ,  K Ø B E N H A V N

STJERNEJAGT
Mange blev overraskede over,  
at Alchemists stjerne udeblev i 
årets Guide Michelin. Målet er, 
på sigt, tre stjerner.

UDFORDRENDE
Økologisk spansk foie gras, 
blandet med lammehjerne og 
pikeret med sprøde melorme og 
syrlige myrer.

Maaemo i Oslo og Geranium i Køben-
havn blev i 2016 de første i Norden, 
som fik tildelt tre stjerner, og dem 
beholder de i år. Sverige har nu 23 
restauranter med i alt 26 stjerner, 
mens Danmark slår rekord med 29 
stjerner fordelt på 25 restauranter. 
Landet med flest stjerner i verden er 
Japan, der har i alt 557 stjerner for-
delt på 429 restauranter. Velrenom-
merede Noma i København holder 
midlertidigt lukket, mens de venter 
på at flytte til nye lokaler. 
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TI  TRIN NED
Et par timer længere mod vest i en kælder i Fre-
dericia arbejder Rainer Gassner sammen med sin 
souschef Kristoffer Ringsing stille og roligt med 
redskaber, som de færreste har hjemme i køkken-
skufferne. Med hver sin ’sutteflaske’ skiftes de til 
at dekorere en forret med rødbede, små klatter 
mayonnaise og syrlig gelé – med den ene hånd fast 
omkring håndleddet på den anden, så der ikke sker 
fejl. Kristoffer Ringsing børster tallerkenen helt 
ren med en pensel, så den mørkerøde trekant af 
rødbeder bliver helt perfekt. De behøver ikke at 
tale sammen. Den ene ved, hvad den anden gør. 

“I løbet af dagen hygger vi os og laver sjov med 
hinanden, men klokken 17.30 forandres stemnin-
gen. Så skal vi være fokuserede. Det er nogenlunde, 
som når fodboldspillere står i spillertunnellen før 

en vigtig kamp. Når gæsterne ankommer, og ser-
veringspersonalet arbejder, taler vi ikke så meget 
med hinanden. Alle i køkkenet passer deres egne 
opgaver,” fortæller Rainer Gassner på Ti Trin Ned, 
der for første gang i år er blevet belønnet med en 
stjerne i Guide Michelin. 

Det havde han ikke turdet drømme om, da han og 
hans hustru Mette Hvarre Gassner for femten år siden 
besluttede sig for at åbne en eksklusiv restaurant.

“Vi faldt for det smukke kælderlokale og var 
spændte på, om folk i Fredericia havde god smag. 
De første måneder sov vi på loftet over restauran-
ten for at få det hele til at løbe rundt. Fra dag ét har 
drivkraften været, at vil gøre vores bedste og ser-
vere god mad til vores gæster. Derfor er vi ikke ner-
vøse nu, hvor vi har fået stjernen, for vi ved, at vi 
fik den for den mad, vi altid har lavet og troet på.”  

STJERNEKLART
Ti Trin Ned i Fredericia fik sin 

første stjerne i Guide 
Michelin i 2017. “Jeg forsøger 
at opnå perfektion hver dag,” 

siger kok og indehaver,  
Rainer Gassner (th.).

76

I N S P I R A T I O N



Det unge kokkepar satsede på 00’ernes store 
trend, fusionskøkkenet, som er en blanding af for-
skellige landes køkkener, hvor man ofte bruger 
skum og andre effekter. “Fredericiaboernes inte-
resse for det var begrænset,” fortæller Gassner, og 
i den situation fi k kokken brug for en af sine vig-
tigste egenskaber: 

“En dygtig kok skal vide, hvornår det er tid til 
at gå videre, fordi noget ikke fungerer. Du skal have 
handlekraft. Vi var unge og naive i starten. Det 
enkleste havde været at sætte klassisk oksemør-
brad på menuen, med det ønskede vi ikke, så vi 
var nødt til at fortsætte med at udvikle os,” siger 
Rainer Gassner om sin madlavning, der i dag pri-
mært er baseret på grøntsager, renhed og elegante 
smagsoplevelser.

Det kræver mange timers hårdt arbejde at 
udvikle nye smagsoplevelser på Michelin-niveau, 
og retten som netop nu materialiserer sig i hæn-
derne på Gassner og Ringsing er et godt eksempel 
på netop det. Den er baseret på norske håndpluk-
kede pilgrimsmuslinger, som for blot få minutter 
siden stadig var levende i deres skaller. De tilbe-
redte muslinger lægges tilbage i skallen, hvor de 
får selskab af en bouillon af kartoffel med shime-
jisvampe, tapiokaperler og kyllingeskind. Men det 
var tæt på, at den smukke ret aldrig var havnet på 
menuen.

“Vi skaffede fantastiske pilgrimsmuslinger, og 
vi begyndte på alle mulige retter med en masse 
krydderurter – men smagen blev uinteressant, og 
vi måtte kæmpe med den. Det var frustrerende. 
Folk var dykket ned på havbunden for at plukke 
pilgrimsmuslingerne, og så kunne vi ikke fi nde ud 
af at fortolke smagen optimalt. Jeg var tæt på at give 
op, men så bestemte vi os for at fjerne alt unødven-
digt krimskrams, så det bare var den fantastiske 
musling, der var tilbage. Nu steger vi den helt 
enkelt i smør og serverer den med en god sauce for 
at illustrere den rene smag. Det kræver både mod 
og modenhed at afstedkomme det,” siger han. 

Foruden anerkendelsen fra Michelin har Ti Trin 
Ned haft stor succes i både White Guide og Den 

En dygtig kok skal 
vide, hvordan man går 
videre, når noget ikke 
fungerer. Du skal 
have handlekraft.”
R A I N E R  G A S S N E R , 
T I  T R I N  N E D ,  F R E D E R I C I A

Danske Spiseguide. Restauranten har også vundet 
fl ere konkurrencer, blandt andet da Mette Hvarre 
Gassner blev kåret som årets kok i 2011. I dag fun-
gerer Mette Hvarre Gassner som sommelier og 
restaurantchef, mens Rainer Gassner leder arbej-
det i køkkenet. Han vurderer, at han tilbringer 
omkring 60 timer i køkkenet om ugen, men han 
kalder det ikke for arbejde. At lave mad og drive 
restaurant er en livsstil for ham og Mette. Når vi 
spørger ham, hvor han fi nder sin motivation, kom-
mer svaret uden tøven. 

“Jeg forsøger at opnå perfektion hver eneste 
dag. Jeg elsker at lave mad, men det samme sker, 
hvis du giver mig en plæneklipper. Så forsøger jeg 
at klippe græsset så perfekt som muligt. Det har 
jeg efter min far. Det skyldes sandsynligvis mine 
tyske gener.”

Med Øresundsbroen er der også skabt en 
ny metropol: Greater Copenhagen. Broen 
forbinder i alt fi re millioner indbyggere i Syd-
sverige og Østdanmark, og det har givet nye 
muligheder for virksomheder, musik, kultur 
og gastronomi. De stigende kulinariske 
oplevelser er gået over sundet, og i dag fi n-
des der tre Michelin-restauranter i Malmø.

REN ELEGANCE
Norske pilgrimsmuslinger 
i en bouillon af kartoffel, 

shimejisvampe, tapiokaperler 
og kyllingeskind (tv.).

Rødbedetartar tilberedt 
med pensel (th.).
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VOLLMERS
Jagten på perfektion har Ti Trin Ned til fælles med 
årets store stjerneskud i Malmø: Som en af tre restau-
ranter i Sverige lykkedes det i år Vollmers at hive to 
funklende Michelin-stjerner hjem. Mats Vollmer, 
som sammen med sin bror Ebbe Vollmer ejer 
restauranten, der ligger centralt i byen, ser stadig 
en anelse chokeret ud, da vi træder ind i restauran-
ten efter turen tilbage til Sverige. 

“Det har været helt vanvittigt her, siden vi fik 
nyheden. Vores hjemmeside havde 12.000 besøgere 
de første tre timer. Serveren opfattede det som et 
forsøg på hacking og lukkede ned. Bestillingssiden 
kunne heller ikke klare presset. Vi havde 1.000 fore-
spørgsler i det første døgn,” fortæller Mats Vollmer. 
“Og da var vi allerede fuldt bookede.” Kaffen står 
på bordet, og træningstøjet afslører, at han har til-
bragt tid i fitnesscentret i løbet af formiddagen. 

“At vi skulle få to stjerner var absolut ikke noget, 
vi havde regnet med. Og vi har arbejdet utroligt hårdt 
for det. Så snart vi havde fået vores første stjerne, 
bestemte vi os for at gå efter den næste også.” Det 
lyder enkelt, når Mats Vollmer beskriver det på den 
måde. Men rejsen dertil har været alt andet end enkel. 

“Vi justerer på alt hele tiden. Bittesmå ting, som 
man måske ikke umiddelbart lægger mærke til, 
men som samlet set gør en forskel. Hvis ambitions-
niveauet er højt, bliver det en bedre arbejdsplads. 
Hvis man derimod begynder at lade sig nøje, så hav-
ner man i en farlig spiral.” Det betyder eksempel-
vis, at den ret på menuen, som Mats Vollmer aktuelt 
er mindst tilfreds med, fjernes og erstattes af en 
anden. Menuen er således under stadig forandring 
– med en enkelt undtagelse: Vollmers signaturret 
kålbudding. “Det bedste, jeg vidste som barn, var 
min mors kålbudding. Den står som et klart minde 
fra barndommen og vil altid være at finde på 
menuen til ære for min mor. Jeg er lige stolt hver 
gang, jeg serverer den,” siger han. 

Brødrene Vollmer er opvokset med fem generati-
oner af restauratører i familien, og den specielle duft 
af restaurantkøkken vil for evigt være indprentet i 
deres hukommelse. Storebror Ebbe har i sin karriere 
lagt vejen forbi både Marco Pierre Whites Harvey’s 
og Gordon Ramseys trestjernede Royal Hospital Road. 
Han blev også køkkenchef på Jaan i Singapore,  
som han førte til en 39. plads på S. Pellegrinos  
The World’s 50 Best Restaurants. Mats kan blandt 
andet skrive perioder på stjernerestauranterne  
Le Sommelier og Herman i København på sit cv.

“Jeg ringede til køkkenchefen på Herman og 
sagde det, som det var. Jeg ville arbejde der, fordi 
det var det mest teknisk fokuserede køkken, jeg 
kendte. Jeg lærte utroligt meget.”

I 2011 endte de to brødre med at blive kompag-
noner i Malmø. Filosofien på Vollmers er at bruge 
tydelige skånske smagsnuancer og lokale råvarer i 
bestræbelsen på at opnå et perfekt afbalanceret 
måltid. 

“Nordisk mad kan være ret skarp og stikke lidt 
i alle retninger. Vi gør nordisk mad rund,” siger Mats 
Vollmer, som står for den daglige drift på Vollmers. 

Væg-til-væg-gulvtæppet ligger tykt og i en klar 
grøn farve inde i restauranten, og på et stort kort 
over Skåne ved indgangen hænger der sedler med 
angivelse af, hvor råvarerne kommer fra: Jordskok-
kerne kommer fra Knickarp cirka 42 kilometer 
borte, ramsløgene er transporteret 32 kilometer 
hertil fra Landskrona og kronhjorten 99 kilometer 
fra Sjunkaröd. Jagten på den perfekte ret stopper 
aldrig, og i øjeblikket overvejer Mats Vollmer at 
sætte en lys fugl på menuen. Bliver det mon vild-
and? Eller perlehøne? 

“Først beskæftiger vi os med proteinet, hvor vi 
tester forskellige temperaturer og teknikker. Der-
efter afprøver vi diverse grøntsager. Jeg overvejer 
at glasere og langtidsstege majroer og bruge stil-

ken til en salat. Måske skal skyen tilsættes noget, 
som kan give den et twist? Det er en ekstremt lang 
proces med afprøvning og diskussioner, før en ret 
rent faktisk bliver serveret for gæsterne.”

“Men lige så vigtig som madoplevelsen er servicen 
i restauranten,” siger han, “det skal være en kombina-
tion af højeste kompetence og afslappet stemning.”

Det er to mænd med et stærkt vinderdrive, der 
står bag succesen, og spørgsmålet er, hvad det 
næste mål skal være for Vollmers: En tredje 
stjerne?
“Ja, det er det faktisk. Men ikke lige med det samme. 
Vi står i en anden situation nu, og vi kan ikke tage 
4.500 kroner pr. gæst som mange andre trestjer-
nede gør. Malmø er nu engang Malmø. Men vi har 
sagt, at vi skal gøre alt så godt som muligt og fort-
sætte med at forbedre oplevelsen.”

Kan du blive nervøs for at miste en stjerne?
“Nej, jeg tænker ikke på den måde. Jeg kan ikke se, 
at vi skulle kunne blive dårligere. Alle kan have en 
dårlig dag, men vi har ganske få. Vi bliver ranket 
højt i aviser, White Guide og nu også med to stjer-
ner i Guide Michelin. Vi har gjort noget, som ingen 
anden er lykkedes med tidligere. Det er sådan, jeg 
gerne vil huskes for eftertiden.”

Vi gør noget, 
som ingen andre  
er lykkedes med 
tidligere.”
M AT S  V O L L M E R ,
V O L L M E R S ,  M A L M Ø

EN FIN SMAG
Det er de små, fine 

detaljer, som gør den 
store forskel. Resultatet: 

To stjerner i årets  
Guide Michelin.
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Jyske Bank har de 
mest tilfredse 
private banking - kunder

Se mere på jyskebank.dk/privatebanking. Eller kig ind og oplev en bank, der  
lægger vægt på personlig rådgivning, gode relationer og lokal forankring.

Analyseinstituttet Voxmeter:

”Vi kan se, at kunderne belønner  
Jyske Bank for at være god til den  
skræddersyede, personlige rådgivning,  
som foregår i øjenhøjde med kunderne.”

Christian Stjer fra Voxmeter til  
Jyllands-Posten 22. april 2017
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GÅ IKKE GLIP AF
DE V IGT IG S TE  E VE NT S FR A JUNI  T IL  SE P TE MBE R 

JUNI

  24 .6 -6 .8
CLIMATEPL ANET  2017,  
AARHUS

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 2017,  

og i hele sommerferien kan du komme på 

rumrejse, selvom du befinder dig midt inde i 

byen. På havnen opstilles en 20 meter høj 

jordklode, og inde i den vil endnu en kæmpe 

globe hænge og vise, hvordan Jorden ser ud 

fra rummet – i realtid. Du kan tilmed rejse 

tilbage i tiden og opleve, hvordan klimaet har 

ændret sig i over 100 år. Eller se, hvordan 

klimaet ser ud i fremtiden, hvis den 

nuværende udvikling fortsætter. 

climateplanet.org 

  27.
GUNS N ’  ROSES,  PARKEN

Fans af slut-80’ernes og start-90’ernes største 

rockband, Guns N’ Roses, får deres hedeste drøm 

opfyldt i juni, når det amerikanske band giver 

koncert i Parken i København. Bandet, som i dag 

består af tre af medlemmerne fra storhedstiden – 

forsanger Axl Rose, guitarist Slash og bassist 

Duff McKagan – gæster Danmark som en del af 

deres Europaturné. ticketmaster.com

JULI

  7. -16 .
COPENHAGEN JAZZ  FESTIVAL

Skuespilleren og filmskaberen Woody Allen er på 

listen over musikere, som gæster København 

under den tilbagevendende jazzfestival, som både 

byder på såvel traditionel jazz og blues som 

nyskabende kompositioner fra navne som Kira Skov 

og Maria Faust. Over 120 spillesteder 

i hovedstaden deltager

 i festivalen.  

jazz.dk
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FOR MOTORSPORTSFANS
Goodwood Festival of Speed tiltrækker hvert  
år masser af motorsportsfans – heriblandt Le 

Mans-vinderen og den tidligere Formel 1-kører 
Jochen Mass i en Mercedes-Benz W125 fra 1937. 

F R A  2 9 .
JUNI



AUGUST 

  3 . -5 .
SCANDINAVIAN 
BEACH POLO WORLD CUP

Det er ægte hestekræfter, som slippes løs, når 

polospillerne kæmper for sejren på ryggen af 

kraftfulde og trænede heste. Den eksklusive 

polosport har fået sin renæssance, og på 

stranden i Hornbæk skal det skandinaviske 

mesterskab afgøres.

scandinavianbeachpolo.com

  9 . -11.
FASHION WEEK,
KØBENHAVN

Igen i år bliver Skandinaviens største 

modeuge afholdt i København. Der 

kommer mere end 2.500 danske og 

udenlandske modebrands, som tiltrækker 

over 30.000 gæster. Der vil under den 

københavnske modeuge blive afholdt 

utallige modeshows, messer og fester. 

copenhagenfashionWeek.com

  15 . -20 .
COPENHAGEN PRIDE  WEEK

Der er uanede mængder mangfoldighed og 

fest i alle regnbuens farver, når Copenhagen 

Pride Week atter løber af stablen. Gratis 

koncerter hver aften på Pride Square, 

Europas største dragshow, festlige pop-up 

shops på Rådhuspladsen og masser af fed 

livemusik. copenhagenpride.dk

  24 . -27.
MADE IN  DENMARK

Glæd dig til den internationale golfturnering på 

Himmerland Golf og Spa Resort. En perlerække 

af verdens bedste golfspillere lægger vejen forbi 

Vesthimmerland i Europaen Tour turneringen. 

madeindenmarkgolf.dk

SEP TEMBER 

  1. -10 .
COPENCOLD HAWAI I

Over 300 atleter fra mere end 30 nationer 

skal padle om guldet, når Danmark til 

efteråret er vært for VM i Stand Up Paddling. 

Mesterskabet bliver afholdt i Københavns 

Havn og i Cold Hawaii på vestkysten i Thy, 

som er kendt for at levere Nordeuropas 

bedste surferbølger. Blandt deltagerne er den 

23-årige Casper Steinfath fra Klitmøller, som 

er tredobbelt verdensmester i stand-up-

paddlesurfi ng. copencoldhaWaii.com

  28 .
JOHN LEGEND, 
KØBENHAVN

Den prisvindende verdensstjerne tager i 

efteråret hul på sin hidtil største turné, som 

også fører ham til Danmark. Sangeren, som 

også medvirker i musicalfi lmen ‘La La Land’,  

giver nemlig koncert for et siddende 

publikum i Royal Arena. John Legends 

‘Darkness and Light Tour’ begynder i 

Skotland i september og slutter i Portugal i 

oktober. livenation.dkFO
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  29. JULI 
MUSIK, MAD OG VANDLAND
Det er hovedpunkterne i den anderledes 

festival ’Badesøen’, som finder sted ved det 

karakteristiske friluftsbad i Albertslund. 

Festivallen, som er skabt i et samarbejde 

mellem Friluftsbadet Badesøen, spillestedet 

Forbrændingen samt kulturlaboratoriet 

Prxjects by Mercedes-Benz, er lige dele 

musikfestival og udflugt og giver de maksimalt 

1.500 gæster mulighed for at dase i poolen 

med venner og familie, mens de underholdes 

af kunstnere og bands som Savage Rose.

badesoen.dk

FO
TO

 B
A

D
ES

O
EN

BADESØEN ER ÅRE TS MEST AFSL APPENDE FESTIVAL

VERDENS BEDSTE SOMMERDAG

SAVAGE ROSE
Annisettes karakterfulde 
stemme er en af de ting,  
man kan opleve til Badesøen.

FRILUFTSBAD
Den 29. juli vil det være 

muligt at dase i en gigantisk 
swimmingpool, mens man 
hører musik og interviews.
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TAG PÅ FESTIVAL
Guide til de nye alternative festivaler 
med både musik, mad, kunst og talks

E-KLASSE CABRIOLET
Kan man gøre den ny E-Klasse endnu 

mere forførende? Ja, man kan

JAGTEN PÅ
MICHELIN
Vi har mødt de 
nye nordiske 
gastronomer
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