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Hvorfor er der ikke flere? Mercedes-Benz 
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P O L E  P O S I T I O N

1.  At bygge den hurtigste Formel 1-bil er en ekstremt kompli-
ceret opgave. Hvordan kan man blive ved med at holde fokus?
“Jeg hader at tabe, og jeg elsker at kunne glæde mig over en sejr 
sammen med mine kolleger. Det er to sider af samme medalje: På 
den ene side har du det forfærdeligt, og på den anden side oplever 
du en fantastisk glæde. Det er som at få en sukkermad eller pisk. 
Og det sikrer, at man altid er ét hundrede procent fokuseret.” 
2. Hvad er din største udfordring?
“Mercedes-AMG Petronas har sat overliggeren ekstra højt, 
når det gælder konkurrenceevnen og tilliden – den 
største udfordring er at blive ved med at udvikle sig. 
Og man skal først og fremmest gøre sig fortjent til 
en stilling i dette fantastiske team. I de seneste tre 
sæsoner har mine kolleger sat nye standarder for, 
hvad det er muligt at opnå med en Formel 1-bil.”
3. Har du selv prøvet at køre en Formel 1-bil? 
“Nej. Og jeg tænker faktisk ikke særlig ofte over, 
hvordan det må føles at køre en. Jeg har slet ikke 

evnerne til at komme i nærheden af det, en Formel 1-kører  
oplever. Og derfor prøver jeg heller ikke at forestille mig det. Med 
den slags ting er det kun muligt at opnå perfektion, hvis man 
dedikerer hele sit liv til det.”
4. Hvor stammer din interesse for teknik fra?
“Min far legede med biler og fly, og da jeg blev ældre, fik jeg lov 
til at lege med. Jeg har altid godt kunnet lide hestekræfter, og jeg 
var glad for tekniske fag i skolen. I dag er det mig, der får lov til 
at lege med ekstremt hurtigt legetøj.”
5. Du startede din karriere i 1991 hos Benetton. Hvordan 
var Formel 1-bilerne dengang sammenlignet med i dag?
“For 26 år siden var bilernes konstruktion, sikkerhed og ydelse 
naturligvis markant ringere, end de er i dag. Sammenlignet med 
nutidens biler ser de nærmest ufærdige ud. Alligevel er der en 
rød tråd, der forbinder fortidens biler med nutidens: Nemlig, at de 
er bygget af mennesker, der udforsker mulighederne til det yder-
ste. Det er den samme passion, der driver os i dag. Vi vil give alt 
for at optimere de fantastiske biler, som vi bruger til Formel 1. ”
6. Har du et bud på, hvordan Sølvpilen kunne se ud i år 2043?
“Intet ældes hurtigere end en racerbil. Sølvpilen vil i 2043 være 
lige så naiv og ineffektiv i sit udtryk for nutidens generation, som 
Formel 1-bilerne fra 1991 er for os i dag.”

7. Hvordan ser den perfekte bil ud efter kørernes 
mening?

“Det vil altid være umuligt at bygge en bil, som 
kørerne bliver helt tilfredse med. Det er jo netop 
deres opgave at finde bilens ydelsesgrænser og 
dermed hjælpe os til at flytte dem. Der vil altid 
være en lang liste over ting ved bilen, som 
begrænser kørerne. Og vi ønsker faktisk heller 
ikke, at kørerne skal være helt tilfredse med 

bilen. Det ville blot være et tegn på, at de ikke 
presser bilen til den yderste grænse.

J A M E S  A L L I S O N 
Han blev ansat som teknisk 
direktør for Mercedes-AMG 
Petronas’ Formel 1-hold i 
denne sæson. Vi stillede 
ham syv spørgsmål om 
(drømme-)jobbet.

FRONTLØBER
Ifølge den britiske 
ingeniør James Allison 
er teamets evne til at 
samarbejde nøglen til 
succes i Formel 1.

Kongeriget
Storbritannien 
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“En skøn kone, fantastiske 
børn, et suverænt team og 
så videre. Det er umuligt 

for mig at føle mig ensom. 
Isoleret måske, men det 

er noget andet.”
A L E X  T H O M S O N

SIDE 50 

3 . 2 0 1 7

I N D H O L D
N Y E  S T J E R N E R

18 S - KL ASSE
Et af bilhistoriens smukkeste drømmepar: 

Den ny coupé og cabriolet

58 KONCEP TBILEN EQ
På jomfrutur i Berlin med frontløberen 

for den nye modelfamilie

I N N O V A T I O N

10 DE T BEDSTE INDEN FOR TEKNIK , 
MOBILITE T OG VIDENSK AB

Hurtige politibiler, 
en nuttet legetøjsrobot 
og en ny vej til lykke

“Clark Gable har kørt rundt 
i den, og i dag er det mig. 
Det er en ubeskrivelig 
fornemmelse!”
M A R T I N  S E M M

SIDE 30

M E  C O N V E N T I O N

62 ROL AND SWENSON
Den digitale trendkonference SXSW’s 
administrerende direktør fortæller om 

samarbejdet med Mercedes-Benz

66 DESIGN THINKING
Hvad gemmer der sig bag den kreative 

designfi losofi  fra Silicon Valley?

S P O R T

22 ROGER FEDERER
36 år gammel og bedre end 

nogensinde – et møde 
med superstjernen
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DE MAGISKE STEN
Hvor meget ved du 
egentlig om diamanter? 
På side 46-49 kan du 
blive klogere...

SIDE 46

44 TE AM VIRTU CYCLING
Dansk cykelprojekt med 

ambitioner i verdensklasse

50 ALE X THOMSON
Eksklusivt interview med havets 

udfordrer – midt i København

I N S P I R A T I O N

30 300 SL ROADSTER
Fejring af drømmebilens 60-års fødselsdag: Vi 

tog på udfl ugt i de Bayerske Alper i et eksemplar, 
der engang var ejet af Clark Gable

40 MERCEDES X HE ARTBE ATS
En serie podcasts med fokus 

på kvindelige ledere

46 GUIDE T IL DIAMANTER
Ekspert Ulrik Hartmann giver nyttig 

viden om de kostbare sten

68 DE T BEDSTE INDEN FOR DESIGN, 
KUNST OG GASTRONOMI

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas i den nye 
‘BOSS for Mercedes-Benz Collection’

72 TO MENNESKER ,  TO MENINGER
På roadtrip i vinlandet omkring 

Cape Town med GLE

S T A N D A R D

38 FAK TA

80 AGENDA

82 TÆNKE TANKEN
Colin Wright, digital nomade – er indbudt som 

taler på me Convention

DESIGN THINKING
Trin-for-trin-metode til at 
fi nde på nye inspirerende 
idéer. Hvad går det ud på?

SIDE   66

CONCEP T EQ
Fremtidens elbil, en

sporty SUV med
coupéfølelse, ruller igennem
Berlins myldrende storbyliv.

S - KL ASSE
cabriolet og coupé: 
Et drømmepar i fuld 
fart mod fremtiden.

SIDE 18

SIDE 58

DE MAGISKE STEN
Hvor meget ved du 
egentlig om diamanter? 
På side 46-49 kan du 
blive klogere...
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EN MAND, EN BIL
Assistant commissioner Doug 
Fryer er ansvarlig for alle road 
officers og også for brugen af 
politistyrkens Mercedes-AMG E 
43 4MATIC. Han er ikke i tvivl: 
“Det er en fantastisk bil!”

Foto øverst 
MERCEDES-AMG  
E 43 4MATIC
Forbrug ved blandet kørsel: 11,6
CO2-emission ved blandet kørsel:
197 g/km
Energiklasse: D

Foto til højre 
MERCEDES-AMG  
GLE 63 S 4MATIC COUPÉ
Forbrug ved blandet kørsel: 8,4
CO2-emission ved blandet kørsel: 
278 g/km
Energiklasse: F

I N N OVAT I O N

Det bedste inden 
for teknik, mobilitet 
og videnskab

10

* Varierende værdier alt efter hjuldækkombination.
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“Vi vil gerne gøre folk 
bevidste om, at sikker-
heden er det vigtigste”
A S S I S TA N T  C O M M I S S I O N E R  D O U G  F R Y E R
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PÅ PATRULJE 
DOWN UNDER
“The Guardian 2” lyder mest som 
efterfølgeren til en thriller, men 
er i virkeligheden kodenavnet for 
en Mercedes-AMG E 43 4MATIC, 
som politiet i den australske 
delstat Victoria indkøbte til sin 
vognpark i foråret. Bilen er faktisk 
efterfølgeren til ‘Guardian 1’, en 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 
coupé, som de brugte i og omkring 
Melbournes gader i 2016. Den er 
udstyret med  innovative sikker-
hedsfunktioner som eksempelvis 
kamera og radar, og Victoria Police 
bruger den til en sikkerhedskam-
pagne – blandt andet fordi den 
selv kan bremse, når den registre-
rer, at føreren bag rattet er træt, 

eller hvis en fodgænger skulle 
træde ud på gaden foran bilen. “Vi 
vil gerne gøre folk bevidste om, at 
sikkerheden er det vigtigste, når 
det gælder biler,” siger assistant 
commissioner Doug Fryer. “Sikker-
hed skal ikke være noget, du væl-
ger til eller fra på samme måde 
som eksempelvis et soltag.” Og 
hvordan har den så fået navnet 
‘Guardian’? “Det er nemt at svare 
på: Det har den, fordi den vogter 
over mennesker med sin teknologi 
– uanset om du sidder bag rattet 
eller er fodgænger.” Politiet har 
allerede planer om at indkøbe 
en ‘Guardian 3’.
m e R c e D e S - a m g . c O m

Ved første øjekast ligner de 
fascinerende billeder digitale 
scanninger af menneskehjernen - 
men der er faktisk tale om kunstige 
biologisk neurale netværks 
læringsprocesser. Det er den 
engelske iværksættervirksomhed 
Graphcore, som har skabt dem. 
De har specialiseret sig i 
processorer, som hjælper 
programmører med hurtigere 
at kunne udvikle software til 
kunstig intelligens.
g R a P h c O R e . a I

KUNSTIG  L ÆRING 

Vidste du, at vi også har en 
Instagram-konto? Følg os på 
@mercedesbenz_danmark for at 
se fl ere lækre billeder. Og på 
verdensplan kan @MercedesBenz 
notere sig for mere end ti millioner 
følgere. Med sammenregnet over 
143 millioner likes og kommentarer 
i det første halvår af 2017 er 
Mercedes-Benz verdens førende 
bilmærke på de sociale medier.
I n S t a g R a m . c O m /m e R c e D e S b e n Z

STJERNE PÅ 
INSTAGR AM 

11
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Robotten i hamsterstørrelse 
er udstyret med kunstig 
intelligens, så den lærer 

noget, efterhånden som du 
bruger den. Og så kan den 
bruge sine fi re motorer og 

50 tandhjul til selv at gå på 
opdagelse i verden – ifølge 

udviklerne hos det 
amerikanske fi rma Anki. 

‘Cozmo’ hedder den 
fi nurlige legekammerat, 
og den koster 230 euro i 

netbutikken. 
A N K I . C O M

Paralenz er et 
praktisk og robust 

kamera, som er 
udviklet til dykkere af 

dykkere. Farverne 
korrigeres automatisk 

ved hjælp af den 
indbyggede 

tryksensor. Kan 
bruges ned til 

200 meters dybde!
Pris: 649 euro. 

 P a R a L e n Z . c O m

LEGESYG

12

I N N O V A T I O N
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m b m a g . m e /t e S t S t R e c K e

TESTSTR ÆKNING I  BERLIN

NY ENERGI

FR A DYBE T

I Berlin er en af byens store boulevarder blevet 
forvandlet til en teststrækning for automatiseret 
og netværksintegreret kørsel. Forskere fra Tek-
nisk Universitet i Berlin har placeret hundredvis 
af sensorer på Straße des 17. Juni, mellem Ernst-
Reuter-Platz og Brandenburger Tor. Måleudstyret 
leverer store mængder data, som eksempelvis 

gør det muligt for selvkørende biler at kommuni-
kere optimalt med deres omgivelser. Der bruges 
blandt andet biler fra Mercedes-Benz i forsøget. 
Projektet DIGINET-PS støttes med omkring 
3,7 millioner euro af det tyske ministerium for 
trafi k og digital infrastruktur, og Daimler delta-
ger som samarbejdspartner.

NE T VÆRKER DU?
Har du allerede tilknyttet din 
Mercedes-Benz til Mercedes me – 
eller har du endnu ikke helt overblik 
over de digitale muligheder i din bil? 
David Füßer (tv.) og Karsten Winkler 
er eksperter i og kender alle fordele 
ved at netværksforbinde biler. De 
giver et indblik i mulighederne med 
Mercedes me. 

Det første spørgsmål er nærliggende 
at stille: Der fi ndes en urskov af 
websites og apps – hvorfor skal jeg nu 
også oprette mig som bruger på 
Mercedes me? David Füßer og Karsten 
Winkler har et overraskende simpelt 
svar på det spørgsmål: “Fordi det gør 
livet lettere.”
Det er sådan set en meget god 
begyndelse. De to herrer deltager 
blandt andet som Mercedes me 
eksperter i internationale bilmesser 
og events, hvor de demonstrerer 
funktionerne direkte på stedet – eller 
giver et hurtigt overblik over, hvorfor 
Mercedes me er så praktisk at bruge. 
Mange af deres præsentationer 
begynder med ordene “Forestil dig, 
at...”. Hvorefter de forklarer det, der 
allerede er muligt i dag, nemlig at 
vælge en destination hjemme ved 
morgenbordet, sende den til bilen og 
køre af sted. Tjekke online på 
telefonen, om bilen er afl åst. Slå 
parkeringsvarmen til spontant eller 
tidsindstille den via sin smartphone. 
Få besked i displayet, når det er tid til 
service. Parkere bilen ved hjælp af din 
smartphone – det lyder som lir, men 
er faktisk en stor hjælp, når man skal 
parkere i smalle parkeringshuse. 
Og en masse andet. David og Karsten 
konkluderer enstemmigt med et 
fornøjet smil: “Det er som at have sin 
Mercedes-Benz hos sig døgnet rundt.”
Du kan selvfølgelig også selv fi nde 
information på mercedes.me. Men 
skulle du få lyst til at få fl ere detaljer 
live for eksempel på IAA messen, så 
glæder de to Mercedes me eksperter 
sig til at svare på dine spørgsmål. 

I den tyske delstat Sachsen er man i 
gang med at opføre en af verdens største 
og mest moderne batterifabrikker. 

Daimler investerer en halv milliard euro i fremtidens mobilitet i 
datterselskabet Accumotive. Det er det andet produktionsanlæg 
for litium-ion-batterier, som kommer til at spille en vigtig rolle i 

forbindelse med den fremtidige globale efterspørgsel efter elbiler. 
Frem til 2022 vil Mercedes-Benz serieproducere mere end ti 

rendyrkede elbilsmodeller under det nye mærke EQ.
m b m a g . m e /c O n c e P t - e Q
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Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet. Kontantpris fra 879.400 kr. Forbrug ved bl. kørsel 15,6 km/l. CO2 145 g/km. Prisen er vejledende og ekskl. levering (3.880 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr.

www.mercedes-benz.dk

Lidt højere til loftet.
Den ny Mercedes E-Klasse cabriolet.
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I N N O V A T I O N

USA

VEJEN  
TIL LYKKE
Bilister, der tager turen ad Blue Ridge 
Parkway gennem Appalacherne en varm 
efterårsdag, får en sanseoplevelse som et 
fyrværkeri med gyldne og rødlige farver. 
Ruten fører gennem landskaber, som du 
måske har snuset til i den kultagtige  
tv-serie ‘The Waltons’ fra 70’erne.

K ØRE TUREN –  Fra Virginia  
til North Carolina

TURENS L ÆNGDE –  755 kilometer
TURENS VARIGHED –  10 timer

She’s Mercedes

MILLE MIGLIA 2017 
Italiens mest berømte klassiker inden  
for racerløb er uden tvivl forårets  
Mille Miglia. Ti She’s Mercedes kørere 
gennemførte løbet, der strækker sig over  
1.600 kilometer og fire dage, i en 
G-Klasse! Vi filmede hele eventyret,  
som du nu kan nyde på vores websted.
M B M A G . M E / M I L L E M I G L I A 2 017

Sociale medier

KIG MED! 
Læs spændende historier og se billeder af 
de sidste nye biler fra Mercedes-Benz.
Hashtagget # M B S O C I A L C A R  er altid et 
klik værd, når du er på udkig efter flotte billedgallerier, 
wallpapers eller film – det gælder både på  
Twitter, Instagram og Mercedes-Benz.com.
M B M A G . M E / M B S O C I A L C A R

Eventyr

FREEDIVING
Som barn var S¸ahika Ercümen plaget af 

astma, i dag dykker hun ned til  
110 meter uden ilt. Oplev den tyrkiske 
kvinde på dykkertur med en G-Klasse 
ved Sortehavet – vi garanterer, at du 

kommer til at tabe pusten!
m b m a g . m e /t a u c h e n
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Tid til dem og det, der betyder noget.
”Tiden er en eftertragtet ressource…”. 

Sidste år solgte Troels og familien sommerhuset. 
Der var alt for mange bekymringer og ting, der 
skulle gøres. ”Det slugte vores tid, som vi i forve-
jen syntes, vi manglede. Tagrender skulle tømmes, 
græsset slås, vinduer pudses og terrassen have 
pleje - og de planker, der i vinterens løb var bukket 
under for vind og vejr, skulle skiftes. Der var hele 
tiden noget, der skulle ordnes, før vi kunne bruge 
tiden sammen.”

et lyder som noget opreklameret bavl, men… 
Det er ikke desto mindre rigtigt”, fortæller 
Troels Karlsen på 52 år, adm. direktør og 
familiefar til tre. Troels er nyligt medlem af 

The Yacht Club, og glæder sig til at fylde ferierne og 
tasken med oplevelser på en luksusyacht i Middel-
havet. 

Af: Marie Gotlieb Jensen

>

“D
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Mercedes annonce.indd   3

Familien drømte med andre ord om noget med 
færre bekymringer, som kunne give dem mere tid 
til hinanden. Den drøm tog det dem noget tid at 
finde frem til, for der havde længe ikke været nogle 
alternativer. Det var en ven, der senere gav Troels 
et praj om The Yacht Club. Han undersøgte det, og 
luftede det for resten af familien, fortæller han og 
fortsætter; ”Min kone og jeg sov et par nætter på 
det, tog til et kaffemøde med The Yacht Club, og vi 
var derefter ikke i tvivl om, at det var det helt rig-
tige for os.”

”Til mødet fortalte The Yacht Club om den service, 
der ville blive lagt for dagen, både forud for, men 
også under ferierne i syden. Alt ville blive gjort klar 
– fyldt vandtank, guide til lokalområdet, havnereg-
istreringer og vejrforhold, men også sådan noget 
som øl, champagne og sodavand på køl, snacks der 
tog højde for mine børns allergier, familiebilleder 
ville blive sat frem og badedyr pustet op. Den fri-

hed og det rum ville vi i familien kunne mærke, også 
mellem vores ferier, og det var i bund og grund det, 
der fik os til at blive medlem. De små bekymringer, 
som ellers ligger bagest i hovedet, ville ikke længe-
re fylde. Det eneste vi praktisk talt skulle tage hånd 
om, var vores kufferter og vores flybilletter. Det er 
den frihed vi længe har savnet, men ikke har vidst 
manglede. Det gør virkelig en positiv forskel”, siger 
Troels og smiler stort.

Troels fortæller drømmende om, hvordan han 
glæder sig til at feriefølelsen bare strømmer ig-
ennem alt og alle i familien; ”jeg tænker, vi snak-
ker med kaptajnen den første dag, om hvordan vi 
ønsker vores ferie skal være; du ved, badeferie for 
anker i de smukkeste turkisblå bugter. Byferie med 
tapasrestauranter i små hyggelige stræder i gamle 
bydele. Shoppe-dage til de lækreste og mest eksk-
lusive områder. Golf-formiddage på nogle af Euro-
pas mest eftertragtede baner og dase-dage på dæk
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-ket i solen. Og så er det ellers bare at sejle afsted 
mod fjerne kyster”, siger Troels med et glimt i øjet. 

Den økonomiske del var mere overskuelig end for-
ventet, fortæller Troels; ”Med det produkt og den 
service The Yacht Club kan levere, frygtede vi, at 
det økonomisk ikke ville kunne hænge sammen for 
os, men det ender bare med at erstatte vores som-
merhusudgifter”.

”Alle drømmer vel om at sejle rundt i en lækker 
yacht til fjerne kyster, og The Yacht Clubs delekon-
cept har gjort det muligt for os at udleve den drøm. 
Det under jeg bestemt flere familier med stramme 
tidsplaner, samtidig med drømme og lyst til even-
tyr. -Eventyr hvor du selv lægger kursen for din 
næste destination.”  

T H E  Y A C H T  C L U B

Kontakt The Yacht Club for mere information:

(+45) 88 82 57 74
info@the-yachtclub.com

www.the-yachtclub.com

@TheYachtClubdk

<
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Et drømmepar!
AF  K AT HR IN M A IER FOTO  M A RC A ND DAV ID
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KLAR - PARAT - KØR!
Til venstre S-Klasse cabriolet  
og til højre coupémodellen.

To biler, som vil gå over i bilhistorien 
som det helt perfekte match.

Nogle gange kræver vores fascination for biler ikke 
så mange forklaringer. Det var også uden tvivl til-
fældet ved fotograferingen af den ny S-Klasse 
coupé og den ny S-Klasse cabriolet fra 
Mercedes-Benz – et møde mellem to giganter. 
S-Klassen – måske verdens bedste bil – er her vist 
i særdeles spændende modelvarianter. I begge 
modeller er du sikret en sportslig og luksuriøs ople-
velse med det største niveau af komfort og sikker-
hed foruden det sidste nye inden for innovativ 
teknik. Mercedes-Benz’ premiummodel er også 
kommet et afgørende skridt nærmere visionen om 

selvkørende biler og har løftet begrebet ‘intelligent 
kørsel’ til helt nye niveauer. Den aktive afstands-
assistent og den aktive styreassistent hjælper dig 
med at holde sikker afstand til andre køretøjer og 
få mere komfortable styreegenskaber. Nu tilpas-
ser bilen selv farten, når den kører gennem kurver 
eller gennem vejkryds. De nye high-performance 
motorer i S-Klassen har også større ydelse og 
lavere CO2-emission end forgængerne. Generelt er 
designudtrykket blevet meget mere dynamisk – 
med større luftindtag både for og bag, innovative 
baglygter med OLED-teknologi, der i stedet for 

enkeltvise punkter lyser ved hjælp af 66 homogene 
lyspaneler. For ikke at nævne det nye ratdesign 
med mulighed for at betjene funktioner med touch 
control-knapper. Ud over de tekniske fortrin sæt-
ter den sublime luksusbil også helt nye standar-
der, når det gælder din komfort og dit velvære inde 
i kabinen. Og i S-Klassen bliver du naturligvis net-
værksforbundet med din bil, så du kan få fuldt 
udbytte af de intelligente Mercedes me-tjenester 
og -serviceydelser. Den ny S-Klasse coupé og den 
ny S-Klasse cabriolet: To af luksusklassens abso-
lutte topmodeller. S-Klassen.
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STRÅLEGLANS
Dynamisk front, OLED 
baglygter: Imponerende 
design helt ned til 
mindste detalje

S-KLASSE COUPÉ
På én gang cool og intelligent 
med innovativ teknik, der gør 
den helt uimodståelig. For 
eksempel MAGIC BODY  
CONTROL, der kombinerer det 
aktive affjedringssystems  
fordele med ROAD SURFACE 
SCAN (vejscanningssystemet). 
Det intelligente affjedringssy-
stem er blevet forbedret  
yderligere i den ny S-Klasse. 
Systemets stereokamera kan 
nu registrere vejens forløb 
med endnu større præcision, 
også når den er dårligt belyst 
og ved hastigheder på op til 
180 km/t. Af højdepunkter i 
interiøret kan for eksempel 
nævnes ambientelyset med  
64 forskellige farver og den 
innovative ENERGIZING- 
massagefunktion, som betyder, 
at du i visse tilfælde kan stige 
ud og føle større velvære efter 
køreturen, end da du steg ind.  
m b m a g . m e /s - c l a s s 1
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S E N D 2 C A R
På nye eventyr med 

Mercedes me: Uanset 
om det er adresseposter 

eller den nærmeste 
turistattraktion, så er 

det nemt at sende desti-
nationer til din Mercedes 

fra din smartphone. 
I bilens display får du 
vist et pop op-vindue 

med den adresse, du har 
sendt. Tryk blot på 
‘OK’ for at overføre 

destinations adressen 
til bilens GPS. Så er der 

kun tilbage at ønske 
dig en god og sikker 

køretur! 

21

S-KLASSE CABRIOLET
Med topperformance som en 
sportsvogn er S-Klasse cabrio-
let muligvis det bedste valg, 
hvis du foretrækker at kunne 
køre under åben himmel. Du 
får en cabriolet med masser af 
plads, også bagi, og er garante-
ret en helt igennem luksuriøs 
køreoplevelse – takket være 
den akustiske stofkaleche og 
vindbreakeren AIRCAP. 
AIRSCARF supplerer med 
komfort på et helt nyt niveau. 
Det bruger justérbare luftdyser 
i nakkestøtten til at sende en 
behagelig varm luftstrøm ud 
omkring halsen og skuldrene 
med samme effekt som et 
usynligt tørklæde.
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Den vægtløse
Han får tennis til at ligne kunst. 36-årige ROGER FEDERER  

er firedobbelt familiefar og på toppen af sin karriere.  
Vi interviewede verdensstjernen ved MercedesCup i Stuttgart.

AF  TO B I AS H A B ERL
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FLORLET
Hans spil er som en dans.  

Schweiziske Roger Federer  
ved Wimbledon i 2017.
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R O G E R  F E D E R E R
Hans far er schweizer, og hans mor 
sydafrikaner, og Roger Federer blev 
født i 1981 i Basel. Som 16-årig 
debuterede han på ATP-touren, og i 
slutningen af juli 2017 har han føl-
gende meritter: 93 turneringssejre i 
single, heraf 19 Grand Slam-titler. 
Roger Federer har siden 2009 været 
gift med Mirka Federer-Vavrinec, 
som han har fire børn med.

ALT VED DET GAMLE
Han er blevet slankere, og 
håret er kortere – men 
Roger Federer er stadig den 
samme efter alle årene. 
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stisk vurdering med tanke på, at han blot få uger 
forinden måtte anvende krykker for at komme 
rundt. Forventningerne var ganske vist mere 
beskedne end normalt, men samtidig var uvisheden 
stor, og presset endnu større. Men Federer levede 
op til sine ambitioner og overraskede alle, inklusive 
sig selv. Det er sådanne historier, enhver sportsfan 
elsker at høre: Når en atlet sætter alt ind på at hente 
den måske sidste store sejr i karrieren.

FEM MÅNEDER SENERE bevæger Roger Fede-
rer sig florlet hen over tæppet i lobbyen på et hotel 
i Stuttgart. Han er iført en mørkeblå polotrøje, træ-
ningsbukser og løbesko, håret er kortere end nor-
malt. Om blot 24 timer skal han spille sin første 
kamp ved MercedesCup i Stuttgart. Der er to  
uger til Wimbledon, den mest prestigefyldte af  
alle turneringer.

Forfatteren David Foster Wallace beskrev på et 
tidspunkt Roger Federer og hans måde at spille 
tennis på som ’en religiøs oplevelse’. Han er mere 
end blot et menneske, han er ’et geni, en mutant 
eller en avatar’, der aldrig virker stresset og altid 
hviler i sig selv. Selvom det kan lyde litterært høj-
stemt, så er der uden tvivl noget om snakken, når 
man møder manden for første gang: Det er måden, 
han går, taler, smiler eller fører kaffekoppen op til 
munden på. Alt ved dette menneske virker ube-
sværet, henkastet og naturligt. Hans bevægelser 
er flydende og præcise, hans stemme har en smuk 
klang, hans håndtryk er ikke for hårdt og ikke for 
blødt, han virker på en eller anden måde så per-
fekt, så ungdommelig. 

For nylig efter en vundet finalekamp spurgte 
en journalist Roger Federer, hvordan man bærer 
sig ad med at være i så god form, når man nærmer 
sig de 36 år. Federers svar fik tilskuerne til at grine 
højlydt: “Det hjælper at bevæge sig lidt,” svarede 
han med et smil. Men det er efter hans mening 
også vigtigt at være ude i naturen jævnligt, og frem 
for alt at få sovet nok. Federer sover altid mellem 
elleve og tolv timer om natten. Engang fortalte han, 
hvordan hans syge datter kom ind til ham 

Til sidst var jeg så lykkelig for at 
få lov til at opleve det igen og 

mærke, at tilskuerne var oprigtigt 
glade på mine vegne.”

R O G E R  F E D E R E R

R
oger Federer havde allerede vundet 
finalekampen, men det vidste han 
ikke. Hans modstander, Rafael Nadal, 
og de 14.820 tilskuere på Rod Laver 
Arena vidste det heller ikke. Ved 
matchbold i femte sæt – stillingen var 

5-3 til ham selv – havde Nadal placeret en forhånd 
så marginalt på sidelinjen, at den såkaldte  
Hawk-Eye, altså den computer, der skal afgøre, om 
tennisbolden berører linjen, måtte tages i brug. Der-
for stod han efter tre timer og 38 minutter badet i 
spotlyset på Center Court et par sekunder uden at 
ane, at han havde vundet. Med sænket hoved, for 
der var ikke andet at gøre end blot at vente. 

Det var et magisk tennisøjeblik. Et drama, hvor 
tiden stod stille et øjeblik, indtil Federer kiggede op 
på resultattavlen: Der var ingen tvivl – bolden havde 
berørt linjen. En enkelt centimeter eller to, og det 
var nok – game, sæt og match til Roger Federer! 

Hvad der herefter skete, er et vidnesbyrd om, at 
Federer i dette øjeblik vandt mere end blot en ten-
niskamp, og også mere end blot en vigtig turnering: 
Han jublede med armene i vejret, hoppede op og 
ned et par gange som et lille barn og fortsatte 
respektfuldt op til nettet for at sige tak for kampen 
til Nadal. Herefter gik han med tårer i øjnene tilbage 
ud på banen og knælede elegant foran publikum, 
uden at virke teatralsk. Som en adelsmand, der 
netop var blevet slået til ridder. 

Efter en knæoperation og et halvt års pause fik 
historiens største tennisspiller i en alder af 35 år et 
comeback efter fem års Grand Slam-tørke. Forinden 
var han gentagne gange blevet spurgt af journali-
ster, om han overvejede et karrierestop, om det ikke 
snart var ved at være på tide, og hvad i alverden 
han, der allerede havde vundet alle vigtige turne-
ringer både to og tre gange, dog havde at skulle 
bevise. “Jeg spiller, fordi det er sjovt,” svarede Fede-
rer dem hver eneste gang. Og han satte handling 
bag ordene ved at vinde Australian Open, årets før-
ste Grand Slam-turnering.

“Jeg vil være tilfreds med at nå kvartfinalen,” 
proklamerede han før turneringens start. En reali-
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REKORD
I juli 2017 vandt han 

Wimbledon for ottende 
gang i en alder af 35 år.

i sengen om natten før en stor finale og sagde, at 
hun havde det dårligt og skulle kaste op. Federer 
gav hende lov til at lægge sig i sengen – og vandt 
alligevel finalen dagen efter.

”Set udefra kunne man tro, at jeg i femte sæt 
mod Nadal var inde i et fantastisk flow, og at min 
krop, mine arme og mine ben gjorde det rigtige helt 
af sig selv, men sådan forholder det sig ikke,” for-
tæller han og forklarer, hvordan hvert eneste slag 
og hvert eneste skridt er resultatet af en strategisk 
overvejelse. “Til sidst var jeg så træt, men jeg følte 
mig samtidig ekstremt fri og godt tilpas. Jeg var så 
lykkelig for at få lov til at opleve det igen, og for at 
tilskuerne var oprigtigt glade på mine vegne.” 

Det er typisk for Federer at beskrive tingene 
sådan. Det drejer sig sjældent kun om ham selv, 
han tænker altid på andre, på teamet, på sine fans, 
på tilskuerne. 

Det er næsten 14 år siden, Roger Federer vandt 
Wimbledon for første gang. Inden da var han en 
talentfuld tennisspiller fra Schweiz, en hidsigprop 
med langt hår, som kastede rundt med sin ketcher 
på banen. Han bad derfor en mentaltræner om 
hjælp til at få styr på aggressionerne. Men den før-
ste Wimbeldon-titel gav ham en kæmpe selvtillid, 
som han stadig trækker på den dag i dag. “Siden 
dengang har jeg ikke haft brug for mentaltræning,” 
fortæller han. “Jeg mediterer ikke, og jeg dyrker 
ikke yoga. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og jeg har 
den mentale styrke til at gøre det.”

DET BLEV STARTEN  på en utrolig karriere. 
Federer blev ikke alene den mest succesfulde, men 
også den mest elegante, alsidige, bedst tjenende 
og ikke mindst – hvilket de fleste fans er enige om 
– mest sympatiske tennisstjerne nogensinde. En 
verdensstjerne, et ikon inden for sporten. Han har 
ligget nummer et på verdensranglisten i totalt  
302 uger, har vundet over 1.000 kampe, spillet 
mere end 100 millioner euro ind i præmiepenge – 
for blot at nævne tre af de i alt 45 rekorder, han er 
noteret for. 

Flere af dem lyder nærmest helt usandsynlige: 
Fra 2003 til 2005 vandt han 24 finaler i træk, fra 
2003 til 2008 vandt han 65 tenniskampe i træk på 

Roger har efter sigende udviklet 
en bestemt åndedrætsteknik, som 

betyder, at han aldrig sveder.”
M Y T E  O M  F E D E R E R  B L A N D T  

P R O F E S S I O N E L L E  T E N N I S S P I L L E R E

STARTSKUDDET
Den første triumf ved 
Wimbledon i juli 2003. 
Ingen kommer op på 
siden af at spille lige 
så elegant og naturligt 
på græs som Federer.
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AMBASSADØR
Federer har i adskillige  
år været ambassadør for 
Mercedes-Benz – her er 
han midt i en serv ved 
dette års MercedesCup. 

græs. Og så er der i virkeligheden blot tale om tal, 
som viser, hvilken fantastisk sportsmand han er, 
men som ikke forklarer noget om, hvordan han 
bærer sig ad. 

Hans aura er kun til dels et produkt af hans 
mange sejre, for han har også en personlighed, som 
udstråler oprigtighed og fairness, hvilket altid kom-
mer til udtryk i måden, han opfører sig på inde på 
og uden for banen. På YouTube bliver man aldrig 
træt af at gense de flotteste bolddueller fra  
Federers karriere. De bliver endnu flottere, når man 
sætter musik til, så vidt muligt klassisk musik, som 
ikke er for dyster i sit udtryk. Eksempelvis en af 
Mozarts kompositioner, der ligesom Federers stil 
både er kompleks, men samtidig let og luftig. 
Måden, hvorpå han med små skridt placerer sig 
perfekt på banen, måden han løber, strækker sig 
og rykker frem til nettet, er ikke ulig en balletdan-
sers. Der er ingen forstyrrende ryk eller afbrydel-
ser. Det hele foregår i én flydende bevægelse. 

I tennisverdenen bredte der sig for år tilbage 
et rygte om, at Roger Federer skulle have udviklet 
en åndedrætsteknik, som gør, at han undgår at 
svede. At han opfatter alt det, der sker omkring 
ham, i en slags slowmotion, og at han dermed også 
har længere tid til at forberede sig på modstande-
rens slag. Men dette er måske blot hjælpeløse  
forsøg på at finde en forklaring på dette ubegribe-
lige fænomen.

DE VILDE UNGE,  Alexander Zverev og Dominic 
Thiem, er tourens frembrusende, farverige og fan-
denivoldske spillere, mens Roger Federer repræ-
senterer de klassiske tennisdyder med en elegance 
og en værdighed, der bygger bro mellem nutiden 
og helt tilbage til sportens begyndelse, hvor her-
rerne spadserede rundt på banen i lange benklæ-
der med pressefolder. Det er kombinationen mellem 
fortid og nutid, som i det seneste årti er blevet sta-
dig mere dynamisk. Federer mister aldrig besindel-
sen på banen, men udstråler i stedet en ekstrem 
styrke og erfaring, som får spillet til at gå op i en 
højere enhed for ham. Han spiller med elegant og 
diskret værdighed, og han virker altid godt tilpas. 
Ikke kun på banen, men også i sit liv som 

Jeg mediterer ikke.  
Jeg ved, hvad jeg skal gøre,  
og jeg har den mentale  
styrke til at gøre det.”
R O G E R  F E D E R E R

UADSKILLELIGE
Ægteparret Federer ved  
et bryllup i 2017. Mirka er 
selv forhenværende 
professionel tennisspiller – 
de lærte hinanden at kende 
ved OL i Sydney i 2000.  
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AFSLAPPET
Federer i samtale med 

journalisten Tobias Haberl (tv.) 
for Mercedes-Benz magazine på 
Hotel Graf Zeppelin i Stuttgart

SOCIALT ENGAGERET
I 2003 stiftede tennisstjernen fonden Roger 

Federer Foundation, som har til formål at give 
børn i forskellige lande i det sydlige Afrika 

mulighed for at gå i skole. Inden 2018 håber 
man på at kunne have støttet en million børn. 

Federer har vundet Laureus World Sports Award 
som Årets Sportsmand fire gange (se foto). 

Fonden, der uddeler denne pris, Laureus Sport 
for Good Foundation, støtter sportsrelaterede 

sociale projekter i hele verden.  

r o g e r f e d e r e r f o u n d a t i o n . o r g

ægtemand og far til fire børn, hvor han udstråler 
stor selvsikkerhed i både tanke og handling.

Han er holdt op med at eksperimentere og kon-
centrerer sig i stedet om at nyde. Han forcerer ikke 
noget, men lader tingene ske – og han rejser altid 
rundt i verden med et større følge bestående af 
hustruen Mirka, de fire tvillinger, to barnepiger, 
en træner, en manager, en fysioterapeut og en 
sparringspartner – det kræver derfor halve eller 
hele hoteletager at huse hele Federer-klanen. 

Han er mere end blot en sportsmand og også 
langt mere end en sportsstjerne. Roger Federer er 
et fænomen i sociale kredse og har fans og venner 
som eksempelvis Vogues chefredaktør, Anna Win-
tour, og Hollywood-stjernen Bradley Cooper. 

Stjerneviolinisten Anne-Sophie Mutter fortalte 
engang, at hun kan finde på at stille sit vækkeur 
om natten for ikke at gå glip af en Federer-kamp i 
fjernsynet, fordi hun ikke kan få nok af at se ham 
spille. I dén sammenhæng er det interessant, at 
han hverken virker pinlig eller kejtet, når han for 
eksempel som sidste år gik ned ad den røde løber 
ved modeugen i Paris. Det virker nærmest som om, 
at han ikke behøver at forstille sig, fordi alle andre 

tilpasser sig. Han skal bare være Roger Federer – 
og han begår ingen fejltagelser. 

“Jeg synes, at jeg spiller bedre tennis i dag end 
nogensinde før i mit liv,” siger han. Ja, for  
10 år siden havde Federer ganske vist en fænome-
nal forhånd og en ekstrem selvsikkerhed, men i 
dag spiller han med større risiko, intelligens og 
afveksling. Han forsøger at afgøre boldene hurtigt, 
er uberegnelig i sit spil og undgår lange boldduel-
ler. “Mange mener, at det skyldes min alder, og at 
jeg forsøger at skåne mig selv, men det gør jeg 
ikke,” fortæller han. “Jeg spiller på den måde, fordi 
det er sjovt.”

Efter sin lynstart på sæsonen i 2017 har han 
ikke spillet nogen turneringer i ti uger, ikke en 
gang French Open i Paris. På spørgsmålet om, hvad 
han så har lavet, fortæller han velvilligt, at han 
holdt en uges ferie i Miami, trænede i Dubai (hvor 
han har ejet en lejlighed i elleve år), spillede en 
velgørenhedskamp, først mod Andy Murray og 
siden mod John Isner (og indsamlede knap fire mil-
lioner schweizerfranc til sin fond), var til Met Gala 
i New York og desuden tilbragte flere uger i sit hus 
i Schweiz – en luksus, som han aldrig tidligere har 
tilladt sig i sin karriere. 

“Jeg træner mindre end tidligere, men til gen-
gæld mere målrettet,” fortæller han. “Nogle gange 
kan jeg nøjes med at gå i træningscenteret fra  
8.00 til 9.30 eller spille tennis fra 9.00 til 11.00.” 
Bagefter har han tid til at være sammen med fami-
lie og venner. Og det bedste er, at han – efter at være 
holdt op med at tænke på tennis hele tiden, som han 
forklarer – spiller bedre end nogensinde. Han kon-
centrerer sin energi og har ikke behov for at være 
med overalt. Men når han er, så er det på en inten-
siv og fokuseret måde. “Jeg ved efterhånden, hvor-
når nok er nok, og hvornår noget er for meget.” 

DEN HALVE TIME  er gået, og interviewet er 
egentlig slut. Ved nabobordet får Roger Federer 
serveret lidt morgenmad med kaffe, en croissant 
og lidt ost. Han sætter sig ved bordet, drikker en 
tår kaffe, og bekræfter, at han godt nok har flere 
aftaler efterfølgende, men at vi lige så godt kan 
snakke lidt videre, når nu vi alligevel sidder her. 
Han fortæller, at drømmescenariet er yderligere et 
par store turneringssejre. Og at han er blevet 
meget hurtigere til at komme sig over nederlag. 
“10 minutter, så er det overstået.”

Det er svært at forestille sig Roger Federer 
træde ved siden af, når han en dag holder op med 
at spille tennis. Et fejltrin eller en skandale er ikke 
noget, man forbinder ham med. Og måske kommer 
man slet ikke til at høre noget til ham, når han en 
dag indstiller karrieren, hvilket blot vil være et 
tegn på, at alt er i den skønneste orden.

Men Federer spiller stadig. Og han bliver  
ved med at vinde. Som for eksempel i juli måned 
i Wimbledon. Et tydeligt tegn på, at Roger Federer 
ikke er færdig med tennis. > FO

TO
 D

PA
 P

IC
TU

R
E 

A
LL

IA
N

C
E,

 T
H

O
M

A
S

 R
A

B
S

C
H

 (
2)

22-29_17MER9457_DK_Federer_v04.indd   28 18/09/17   19:10



29

FULDT FOKUSERET
I dag vover han ofte det 
risikobetonede spil – 
efter eget udsagn fordi 
det er sjovt. 
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MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER - et af bilhistoriens største 
ikoner - fylder 60 år. Vi tog med på udflugt i et eksemplar fra 1957  

på en vidunderlig tur ved de Bayerske Alper. I en vogn, hvis første ejer  
i øvrigt var Hollywood-legenden Clark Gable

AF J Ö RG HEU ER  FOTO  DAV ID K L AMMER
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Min bil,  
Clark Gable  

og jeg
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ROADMOVIE
Afslappet på udflugt: 
Martin Semm med sin 

næsten helt nyerhvervede 
300 SL Roadster

31
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KUNSTVÆRK PÅ FIRE HJUL
Et lille stop på vejen ved et kapel i nærheden 
af Weilheim (øverst til venstre), begejstrede 
300 SL fans ved den krystalklare Riegsee 
(øverst til højre), Martin Semm med sin 

roadster på kurvede veje op mod Peißenberg 
(stort foto) med udsigt til Alperne og 

Ammersee i baggrunden

32

I N S P I R A T I O N

30-37_17MER9457_DK_Roadster300SL.indd   32 18/09/17   19:11



FO
TO

 G
ET

TY
 I

M
A

G
ES

DEN FØRSTE EJER
Den amerikanske fi lmstjerne Clark Gable ejede 

denne Mercedes-Benz 300 SL roadster fra 1957 
til 1960, som registreringen i roadsterregisteret hos 

den amerikanske Gullwing Group beviser.
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M artin Semm kunne nærmest 
ikke være mere lykkelig. 
Det er tydeligt at se, at det er 
en helt speciel dag for ham. 
Han er stået meget tidligt 
op og har droppet morgen-

maden. Forventningens glæde lyser ud af ham. 
Hjertet banker ekstra hurtigt. Adrenalinen suser 
gennem kroppen, som han siger med forventnings-
fuld stemme. 

Den 47-årige iværksætter skal i dag for første 
gang ud på en længere udfl ugt i den bil, som han 
for nylig har købt af en britisk oldtimerliebhaver. 
Og hvilken bil! Den historiske sportsvogn er med 
sin allerede åbne stofkaleche ikke blot en legenda-
risk bil for Martin Semm. Det er en bil, som har 
trodset ethvert modelune og samtidig er et yderst 
kostbart stilikon med en pris godt oppe i den syv-
cifrede sfære (i euro). Et kunstværk på fi re hjul: 
Mercedes-Benz 300 SL roadster. 

Og netop dette eksemplar fra 1957 med lyse-
grøn metallak, mørkegrønt læderindtræk og stof-
kaleche, som bærer stelnummeret 00.7500582 (se 
registreringsattesten til højre), er noget helt spe-
cielt. For bilens første ejer var en af de mest gla-
mourøse fi lmstjerner, Hollywood nogensinde har 
frembragt: Clark Gable, Oscar-vinder, kvindebedå-
rer, berømt for sin særlige måde at løfte øjenbry-
net på – og for sin uimodståelige charme. Gable 
opnåede især berømmelse for sin hovedrolle som 
Rhett Butler i fi lmklassikeren ‘Borte Med Blæsten’ 
og som den næsvise avisreporter Peter Warne i 
‘Det Hændte En Nat’, som han vandt en Oscar for 
i 1934. Gable spillede fl ere gange over for Marilyn 
Monroe, og han havde en passion for biler. En ægte 
verdensstjerne med masser af glamourøs elegance. 
Det havde han til fælles med Mercedes-Benz 
300 SL. Var det mon derfor han købte én?

ROADMOVIE I  ANLEDNING 
AF FØDSELSDAGEN
Metrologerne lover dejligt vejr i dag. Omkring 
20 grader. Solskin med vekslende skydække. Og 
omkring 20 procents risiko for regn. “Clark Gable 
har kørt rundt i den, og i dag er det mig. Det er en 
ubeskrivelig fornemmelse,” fortæller Martin Semm 
med et drømmende blik, mens han efter to minut-
ters opvarmning af motoren yderst tilfreds sætter 
roadsteren i første gear. 

Den stærke treliters motor får sportsvognen op 
i omdrejninger med det samme. “Lyden, duften, 
køreegenskaberne, det hele er fantastisk i denne 
bil,” lyder det fornøjet fra Semm allerede efter få 

kilometers kørsel: “Jeg får lyst til at juble højlydt 
af glæde.”

Han er på jomfrurejse med sin hurtige og næn-
somt restaurerede roadster, der blot vejer 1.350 kg 
og har 215 hk under motorhjelmen. Og for ham er 
det ikke blot et tilfældigt roadtrip. Det er hans egen 
personlige roadmovie med supersportsvognen fra 
1950’erne, som udspiller sig ved de Bayerske Alper 
mellem Starnberg og Bad Tölz. I et bakket land-
skab med masser af kurver og fremragende veje. 
Foruden strækninger med begrænset trafi k, hvor 
det er muligt at træde speederen i bund.

Martin Semm inviterede os med som statister. 
Og vi takkede selvfølgelig ja til invitationen. 
For Mercedes-Benz 300 SL roadster fylder trods 
alt 60 år i år.

Tre år før kalechemodellen introducerede 
Mercedes-Benz en lukket coupé med de karakte-
ristiske ‘mågevingedøre’ på markedet. Den 
legendariske 300 SL, som aldrig hed andet end 
’Gullwing’, blev straks en ekstremt eftertragtet 
drømmesportsvogn. Det kunne den blandt andet 
også takke sine gener for – den var nemlig en vide-
reudvikling af racerbilen med samme navn fra 
motorsportssæsonen 1952, som sejrede dobbelt 
ved 24-timers racerløbet i Le Mans og ved Carrera 
Panamericana i Mexico. Takket være den innova-
tive benzinindsprøjtning præsterede standardud-
gaven af 300 SL endda endnu mere ydelse end den 
succesfulde racerbil – og den var datidens hurtig-
ste sportsvogn med en topfart på op til 250 km/t.

Fra 1954 til 1957 producerede Mercedes-Benz 
i alt 1.400 coupémodeller med mågevinger (29 af 
dem i særligt sportslige aluminiumversioner). 
Sportsvognen med forkortelsen SL – der står for 
’superlet’ – erobrede vejene rundt omkring i hele 
verden med rask fart. Og den kunne dengang 
købes for omkring 30.000 mark i Tyskland. Det var 
samme pris som for et enfamilieshus.

M A R T I N  S E M M
Iværksætteren fra Hessen, 
47 år gammel, handler med 
tankkøretøjer. Han ejer fl ere 
historiske og meget kostbare biler. 
Siden 2011 har han desuden også 
været medlem af bestyrelsen i 
Mercedes-Benz 300 SL Club (som 
har omkring 300 medlemmer).

C L A R K  G A B L E
Oscar-vinderen blev født i 1901 og 
medvirkede i mere end 80 spillefi lm 
mellem 1923 og 1960, hvor han 
døde. Foruden 300 SL roadster 
ejede han også en 300 SL Gullwing.
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LEG MED FARVER
Clark Gable fik roadsteren leveret med 
en sølvgrå metallakering i 1957.  
En senere ejer fik den omlakeret til 
lysegrøn metallic. Martin Semm (til højre) 
nyder omgivelserne.

M E R C E D E S - B E N Z  
3 0 0  S L  R OA D S T E R
Da supersportsvognen blev  
markedsintroduceret med kaleche 
i foråret 1957, afløste den måge-
vingemodellen, som var blevet  
produceret siden efteråret 1954.
Fra 1957 til 1963 blev der i alt  
produceret 1.858 eksemplarer af 
roadstermodellen. Den kostede 
lidt mere end mågevingemodellen. 
Størsteparten blev solgt i 
Nordamerika.
Den væsentligste forskel på de  
de to modelvarianter var, at  
roadsterens svingaksel havde et 
lavere omdrejningspunkt. Det 
gjorde den mere sikker at køre i.
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stilfulde, det hurtige. Og for smukke biler. Hans 
absolutte drømmebil er 300 SL. Foruden Gable- 
roadsteren ejer han også en Gullwing. Og han gør 

mere end blot at samle på 
biler, for han kører også i 
dem. Men imidlertid aldrig 
mere end 1.500 til 2.000 
kilometer årligt. De bliver 
kun brugt til udflugter.

Semm cruiser afslappet 
af sted fra Starnberger See 
og sydover mod Alperne. 
Forbipasserende kigger 
nysgerrigt, fotograferer og 
spørger til modelåret og 
motorens hestekræfter, når 
han standser undervejs. 

Han svarer beredvilligt på alle spørgsmål og  
tager sig god tid. Det hører med, når man kører i 
sådan en bil. 

“Wow, hvor er jeg bare vild med de klassiske rå 
køreegenskaber,” siger den entusiastiske ejer: “Den-
gang var der ikke noget, der hed servostyring,  
klimaanlæg, computer og navigation.” Og sidst-
nævnte behøver han slet ikke, for han kender de 
sydbayerske omgivelser ganske udmærket.  
Martin Semm kører i en af alletiders mest fascine-
rende sportsvogne i sit helt eget Carrera Bavaria. I 
et landskab, der giver ham en helt særlig intensiv 
fornemmelse. Og han nyder det. Og ikke nok med 
det, for han udlever også sin drøm bag rattet 

Den første prototype af Mercedes-Benz 300 SL 
roadster stod færdigproduceret i 1955. Og den blev 
introduceret for offentligheden første gang i  
1957 på biludstillingen i 
Genève. Det var også i maj 
måned 1957, man begyndte 
at producere den stærkt 
eftertragtede efterkommer 
af mågevingemodellen. 
Frem til 1963 blev der  
produceret 1.858 eksem-
plarer af 300 SL i roadster- 
versionen. 

Clark Gable ejede for-
uden roadsteren naturlig-
vis også en Gullwing, og 
der var flere andre stjer-
ner, VIP’er og magthavere, som tillod sig den luk-
sus, det var at køre en Mercedes-Benz 300 SL, 
blandt andre skuespillerne Tony Curtis, Romy  
Schneider og Horst Buchholz, internationale play-
boys som Gunter Sachs og Porfirio Rubirosa, 
Mercedes-Benz racerkørerlegenden Rudolf  
Caracciola, politikere og industrimagnater, shei-
ker, baroner og kongelige.

CARRER A BAVARIA 
Tilbage til Sydbayern. Det er ikke første gang,  
Martin Semm kører i en 300 SL. For den sports-
lige tysker har mindst én ting til fælles med film-
stjernen Clark Gable: Han har en passion for det 

“Clark Gable har  
kørt rundt i den,  

og i dag er det mig. 
Det er en  

ubeskrivelig 
fornemmelse.”  
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Det gode liv. 
Hele livet.
Hvordan vil du leve om 10 år? 20 år? 30 år? 
Jyske Bank Private Banking handler om det gode liv. 
Her og nu – og resten af livet. 

Se mere på 
jyskebank.dk/privatebanking.
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ren i bund.” Martin Semm nyder at være på tur i 
sin mest kostbare bil med en stjerne på køleren 
og at give andre muligheden for at snuse lidt til 
magien fra de gyldne 1950’ere. 

Han oplever mange smilende ansigter og ser 
mange opadvendte tommelfi ngre på sin vej. 
Enkelte nysgerrige står ovenikøbet og glaner med 
åben mund – også selv om de ikke en gang er klar 
over, at den elegante sportsvogns første ejer var 
en berømt fi lmstjerne. 

Selv fem græssende Alpaka-hanner ser ud til 
at være interesserede i roadsteren. De står nyklip-
pede på græsengen i vejkanten og glor med store 
øjne på den lysegrønne sportsvogn. 

Vores roadmovie lakker mod enden. Mørke 
skyer trækker hurtigt ind over landskabet fra bjer-
gene. Martin Semm lukker stofkalechen og gør 
klar til at køre videre. Denne dag med Clark 
Gable-roadsteren – og ham selv – i hovedrollen, er 
der ingen, som nogensinde kan tage fra ham. 

Måske med undtagelse af en voldsom haglbyge. 
Men heldigvis begynder det kun at støvregne. Får 
dagen mon en ’happy end’? Med et rap bagi går 
turen hjem i sikkerhed bag garageporten.

på den bil, som han har arbejdet hårdt for, også nogle 
gange på bekostning af ferier og fridage.

“Gables ånd er ligesom altid med,” siger han, 
mens vi holder en ægte bayersk kaffepause med 
saltkringler, pølse og ost. Fra søbredden ved den 
krystalklare Riegsee har vi udsigt sydover mod de 
imponerende bjergtinder. “Jeg har konstant histo-
riske billeder og scener fra Clark Gables fi lm på 
nethinden, når jeg befi nder mig her. Det er en 
magisk tur ud i det fri.“ Hvis man skulle udtrykke 
fornemmelsen i størrelser, ville Martin Semm ikke 
være i tvivl: “Det er selvfølgelig en XXXL!”

Og når han tester fartgrænserne på de sydbay-
erske veje med et bredt smil på læberne, brøler den 
sekscylindrede rækkemotor under motorhjelmen 
med en kraftudfoldelse, som næsten får iværksæt-
terens hår til at fl yve bort med blæsten.

“Man mærker først denne bils ægte kvaliteter, 
når man kører i den,” siger Semm. “I omdrejnings-
området op til 3.000 o/min er lyden diskret 
og mættet, men når man kommer over de 
3.000 omdrejninger, får man en fornemmelse af de 
uhyrlige kræfter, der ligger under motorhjelmen. 
Der er urkræfter på spil, når man træder speede-

SPORTSLIG FRA TOP TIL TÅ
Den sekscylindrede rækkemotor 
i 300 SL roadster (nederst) 
præsterer 215 hk. Den er foruden 
rattet eftermonteret med originale 
Rudge-sportsfælge (øverst) med 
centreret låsebolt, som er meget 
sjældne. Og ekstremt kostbare.

OLDSCHOOL
Martin Semm lukker 
roadsterens stofkaleche. 
Det tager ét minut. 
Også at åbne den.

36
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HE LT  O P  I  S K Y E R NE
FA K TA

Nyt fra
Mercedes-universet

200 meter. Så højt skal Bestsellers nye hovedkontor række op i luften. Den 
præcise højde ligger ikke fast endnu, men den danske modekoncern slår fast, 
at mindstemålet er 200 meter. Dermed bliver bygningen, som bliver en del af 
en helt ny bydel i Brande, mindst 80 meter højere end den nuværende højeste 
danske etagebygning, Herlev Hospital. Fra toppen vil det være muligt at se 
hele 51 kilometer ud over landskabet, hvilket betyder, at man vil kunne skimte 
byer som Herning, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding 
og Ringkøbing.
Og måske kommer man til at se endnu længere, for Bestseller har nemlig 
ansøgt Ikast-Brande Kommune om lov til at opføre et højhus med ’en maksimal 
højde på 320 meter’. Dermed overgås Eiffeltårnet i Paris, og i så fald taler vi 
om Europas næsthøjeste bygning. “Visionen for projektet er at skabe et 
markant udstillingsvindue for Bestsellers produkter over for kunder og 
samarbejdspartnere og samtidig etablere et attraktivt uddannelsesmiljø for 
medarbejdere, forklarer Bestsellers projektansvarlige, Anders Krogh Vogdrup. 
Hovedsædet skal rumme detailbutikker for virksomhedens mange tøjbrands 
samt kontorer og sågar et højhus-hotel med tilhørende konferencebygning. 
Udvidelsen af Bestseller-hovedkvarteret er projekteret til 60.000 kvadratmeter, 
hvilket er noget nær en fordobling af Bestsellers eksisterende arealer i Brande. 
Projektet forventes at blive sat i gang tidligst i 2019.

Tårnet bliver en del af et 
60.000 kvadratmeter nyt hjemsted 
for tøjkoncernen Bestseller.

Området vil omfatte butikker, 
uddannelsesfaciliteter og kontorer – 
en helt ny bydel i Brande.

Med en højde på mindst 200 meter 
bliver tårnet Danmarks højeste 
etagebyggeri.

Det nye område forbindes med 
Bestsellers nuværende hovedkvarter 
via en tunnel under etagebyggeri.

Første spadestik vil tidligst 
blive taget i 2019.
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Noma er død, Barr lever. 
Restauranten, som nåede at blive 
kåret som verdens bedste, lukkede 
i 2016, men lokalerne i Strandgade i 
København byder nu igen på 
kulinariske oplevelser. Barr, som er 
navnet på det nye sted, betyder byg 
på oldnordisk, og restaurantens tema 
er det såkaldte øl-bælte, som 
strækker sig henover Nord- og 

Mellemeuropa, hvor man traditionelt 
har været gladere for øl end vin – og 
dermed også madtraditioner som for 
eksempel gris og kål. I spidsen for 
det hele står medejer og køkkenchef 
Thorsten Schmidt, som madkendere 
vil huske fra Malling & Schmidt i 
Århus, og han beskriver projektet 
som en pendant til 
middelhavskøkkenet. “Den 
samhørighed, der er mellem landene 
ved Middelhavet, fra Sydfrankrig over 
Spanien til Grækenland med mere, er 
skabt gennem tusinder af års 
fællesskab. Den fælles latinske 
sprogstamme, overvejende katolske 
religion og et varmt klima, ligesom vi 
i landene mod nord er protestanter, 
taler germanske sprog og drikker øl,” 
fortalte Thorsten Schmidt til Børsen. 
På menuen fi nder du blandt andet 
frikadeller, wienerschnitzel, 
sønderjyske hønseæg, ølpølser, 
gammeldags fl ødeis og sønderjyske 
vafl er. Øllet er naturligvis 
hjemmebrygget, og restauranten har 
også egen akvavit-sommelier. 
reStaurantBarr.CoMFO
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SV E N S K  LU KS U S 
I  HJ E R T E T 
A F  K Ø B E N H AV N
Nobis er berømt for sine luksuriøse hoteller i Stockholm 
såsom fl agskibet på Norrmalmstorget, men også for en læn-
gere række af eksklusive restauranter, brasserier, barer og 
caféer i den svenske hovedstad. Dette efterår åbner gruppen 
imidlertid sit første sted uden for Sverige, når Nobis Hotel 
Copenhagen slår dørene op i hjertet af København. En histo-
risk gammel bygning fra 1903, som tidligere husede Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium, er blevet omdan-
net til et imponerende femstjernet luksushotel med 
77 værelser og suiter. Det nye hotel bliver et søsterhotel til 
Nobis Hotel Stockholm og vil ifølge ejerne være “elegant, 
tidløst og uovertruffent komfortabelt med førsteklasses ser-
vice, men også personligt, skarpt og opdateret i alle detal-
jerne”. Hotellets gastronomiske performance har svenskerne 
lagt i hænderne på Jeppe Foldager, som er tidligere sølvvin-
der ved Bocuse d’Or, det uoffi cielle verdensmesterskab for 
kokke. Restauranten har kort og godt fået navnet Niels – 
efter hotellets adresse på Niels Brocks Gade 1.
noBiSHoteL.dK 

N O M A  PA R T  I I Afl øseren til Noma 
byder på oldnordiske 
madtraditioner som 
gris og kål samt 
hjemmebrygget øl.

MAKKERPAR
Bag Barr står Thorsten 
Schmidt og Noma-ikonet 
René Redzepi.

39
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FORBILLEDET
Erhvervsikonet Stine Bosse 
er vært i den første sæson 
af podcasts, som sætter 

fokus på kvindelige ledere.

I N S P I R A T I O N
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Der er alt for få kvindelige erhvervsledere, 
mener Le Gammeltoft og Heartbeats, som 
sammen med MERCEDES-BENZ Danmark 
vil rykke ved en ældgammel debat med en 

serie inspirerende podcasts, der skal 
motivere og gøre det naturligt for unge 

kvinder at forfølge ambitioner om lederskab.
AF  N I KO L A J  K A RLSH ØJ

Vi mener noget  
om kvinder. Og vi 

skal have flere 
kvinder i ledelse. 
Og det tror jeg vi 
får ved at angribe 
emnet på en anden 
måde end at vise 
dem overskrifter 

om, hvor svært det  
det er.”
LE GAMMELTOFT
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S ammen med kulturuniverset  
Heartbeats har Mercedes-Benz 
Danmark det seneste år portrætte-
ret en række kvindelige ledere og 
iværksættere i en serie, som har 
haft til formål at hylde kvindelige 

rollemodeller i erhvervslivet. Serien hedder “Drive 
– mod til at lede”, og det er det samme tema, som 
kendetegner næste projekt i samarbejdet. Kvinder 
er nemlig stadig i mindretal, når det gælder 
ledende stillinger i erhvervslivet. Blot 13 procent, 
eller hver ottende, af alle danske direktører er 
ifølge CVR-registeret kvinder, mens 17 procent af 
alle bestyrelsesmedlemmer og -formænd er kvin-
der. Og det handler om at ruske op i debatten om, 
hvorfor det stadig forholder sig sådan, når Stine 
Bosse, Soulaima Gourani og andre fremtrædende 
kvinder graver dybt i emnet og sammen med en 
række udvalgte personer fortæller deres historier 
i en ny serie podcasts. “Det handler i bund og 
grund om at hjælpe, inspirere og motivere de unge 
kvinder i stedet for at blive ved med at fortælle 
dem, hvor svært og udfordrende det er at have børn 
og familie og samtidig have et job, hvor du er leder. 
For selvfølgelig er det jo muligt. Det er der mange 
eksempler på. Vi sætter spørgsmålstegn ved, hvor-
for der ikke er flere kvinder i erhvervslivet, som 
er ledere, og vi forsøger at finde svaret på, hvor-

dan vi kan gøre noget ved det. Og så prøver vi at 
få nogle folk, som virkelig ved noget om emnet, til 
at fortælle om det og på den måde gøre det mere 
naturligt for de unge kvinder at blive ledere,” for-
klarer Le Gammeltoft fra Heartbeats.

I den første sæson, som bliver en serie på seks 
til otte podcasts, er det Stine Bosse, som er vært. 
En person, som af Financial Times er blevet vur-
deret som en af de mest magtfulde kvindelige 
erhvervsledere i verden, kendt fra topposter i 
blandt andet forsikringsbranchen og fra utallige 
bestyrelser, og som netop er kendt som en aktiv 
fortaler for mere kvindelig indflydelse i det  
danske erhvervsliv. Og samtidig et menneske, som 
ofte har ytret irritation over, at der alt for ofte er 
blevet fokuseret på hendes køn, og som netop der-
for gerne påtager sig rollen som inspirationskilde 
og rollemodel over for kvinder i erhvervslivet. Stine 
Bosse vil i serien af podcasts tale med både kvin-
der og mænd, som kan sige noget, der kan skabe 
ny bund for dialogen. Og ifølge Le Gammeltoft bli-
ver det ikke en banal snak om, hvordan man får 
livet til at fungere som kvindelig leder. “De spørgs-
mål styrer vi totalt udenom. ’Jakkesæt eller kjole?’ 
Det er de spørgsmål, de gamle medier bliver ved 
med at stille. Du ville jo aldrig stille en mandlig 
leder det samme spørgsmål,” siger Le Gammeltoft 
og påpeger, at mænd i dag står over for de 

Kvinde,  
du kan godt
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Hvad der startede som en 
radiokanal med nyskabende 
musik døgnet rundt er i dag et 
stort online kulturunivers med 
mere end 20 ansatte, egen 
redaktion og et større antal 
infl uencers i form af 
radioværter, forfattere og 
andre bidragsydere. 

“Heartbeats er det eneste 
medie, som arbejder med så 
mange forskellige formater, som 
vi gør. Vi tager udgangspunkt i 
lyd, billede og tekst, og så laver 
vi events og livestreaming. Hvor 
de gamle, traditionelle medier er 
født til at håndtere ét format, 
og så skal forsøge at tilegne sig 
ekspertise med et andet, er vi 
født med det hele,” forklarer 
Le Gammeltoft, som lancerede 

Heartbeats i 2014 og i dag er 
kreativ chef i virksomheden. 
Der produceres blandt andet 
indhold til store og små 
virksomheder på tværs af 
brancher, musik til restauranter 
og livestream til events som 
Heartland Festival, Distortion og 
Folkemødet. “Vi tager 
udgangspunkt i lidenskaben for 
musik, fordi det hele startede 
som en lille radio, men kigger nu 
mere ud over musikken, så det 
er lidenskaben, der er i højsædet 
på vores indhold. Vi mener 
noget, vi vil gerne rykke ved 
noget, og så vil vi gerne lave 
noget andet indhold, end de 
andre. Der må gerne være noget 
mere værdi i det, vi sender ud. 
Noget dannelse. Man må gerne 
blive lidt klogere.” 

Om Heartbeats

Vi har fl ere niveauer. 
For det første skal 

vi inspirere. 
Vi skal være med til 

at sætte en ny 
dagsorden for 

kvindedebatten.”
LE GAMMELTOFT

SELFMADE
Le Gammeltoft er 

med Heartbeats og 
sine 20 ansatte selv 

leder – og kvinde.

FO
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samme udfordringer som kvinder. “Det bliver jo 
pludselig ret interessant, når man, i stedet for at 
tale om ’kvinder’, taler om ’det moderne menne-
ske’. Man har nogle erhvervsmæssige ambitioner, 
og man vil også gerne have en familie, og så 
skal man fi nde en balance, så man ikke går ned 
med stress.”

Le Gammeltoft er selv ofte blevet stillet spørgs-
målet om, hvordan det er at være kvinde i en man-
deverden. Den 39-årige journalist, radiovært, DJ, 
iværksætter og mor til to startede i 2014 sin egen 
radio, Heartbeats, som siden har udviklet sig 
til en omfangsrig virksomhed med fl ere end 
20 ansatte, der arbejder på tværs af medieplat-
forme, fra tekst til musik og fi lm. Le Gammeltoft er 
således selv eksemplet på en kvindelig leder og  
menneske, som hele vejen igennem har været dre-
vet af den lidenskab, som hun mener er afgørende 
for hele debatten. “Altså, jeg står jo ikke op hver 
morgen og tænker på, at jeg er kvinde,” siger hun. 
“Min drivkraft har ikke noget at gøre med, at jeg 
er kvinde, men at jeg er Le. Det handler mere om 
personlighed end om køn. For mig handlede det 
om, at der var nogle områder inden for radio og 
musik, som jeg syntes fungerede helt håbløst, og 
som jeg mente, kunne gøres på en federe måde. 
Det var naturligt for mig at jagte, måske fordi jeg 
er vokset op med en mor, som var selvstændig, men 
sådan er det langtfra for de fl este unge kvinder, og 
det er dét, som vi skal opdrage dem til. At det jo er 
helt naturligt, at de kan blive dét, de vil. At hvis de 
har motivationen og passionen og vil kæmpe for 
det, så kan de nøjagtigt det samme som alle de unge 
mænd. Og hvis vi bare kan få plantet dén holdning 
i fem kvinder, så har vi rettet op på noget af den 
skade, som de gamle har bygget op.
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M ed et helt nyt partnerskab er 
Mercedes-Benz hoppet med på 
en spændende rejse, som skal 
føre et dansk hold helt op til 
cykelsportens absolutte topni-
veau. Ambitionen med Team 

Virtu Cycling og Team Virtu Cycling Women er 
nemlig at udvikle verdens bedste talenthold, som 
både kan vinde cykelløb og være en rugekasse for 
kommende World Tour-stjerner.

Team Virtu Cycling er en del af The Riis Seier 
Project, som i bund og grund handler om at foran-
dre og forbedre menneskers livskvalitet gennem 
cykling. Bag projektet står cykelikonet Bjarne Riis 
og erhvervsmanden Lars Seier, som siden 2008 
har haft et højt profi leret samarbejde omkring 
cykelsport og blandt andet vundet Tour De France. 
Duoens cykelhold har gennem årene haft skiftende 
sponsorer, og idéen med Riis Seier Project er nu, 

MERCEDES-BENZ 
DANMARK er blandt de 

første store partnere, som 
har teamet op med Team 

Virtu Cycling – et nyt dansk 
cykelprojekt med ambitioner 

i verdensklasse, både på 
elite- og motionsplan.

AF  NIKOAJ K A RLSH ØJ 

FOTO  C H R IST I A N G ROT H

gennem en kombination af sponsorer og 
et aktivt forretningsnetværk, at fi nde en 
bæredygtig forretningsmodel for driften af et 
succesfuldt World Tour-hold.

Partnerskabet mellem Mercedes-Benz 
Danmark og Riis Seier Project betyder, at 
Mercedes-Benz er offi ciel leverandør af følgebiler 
til Team Virtu Cycling’s kontinentalhold og 
kvindernes World Tour-hold. Samtidig vil 
Mercedes-Benz Danmark få en nøglerolle som 
aktiv partner i Danmarks største erhvervs- og 
cykelnetværk, Riis Seier Business Club. “Jeg er 
både stolt af og glad for, at vi nu kan præsentere 
et så attraktivt og stærkt brand som Mercedes-Benz, 
der er den første større kommercielle partner i 
Riis Seier Project,” fortæller Bjarne Riis. “Ikke blot 
i forhold til vores to cykelhold, men også som part-
ner i vores koncern og netværk. Vi deler de samme 
værdier om kvalitet, udvikling og innovation, og 
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   På vej mod 
verdensklassen
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Egeskov Slot er eksempler på netop dette,” fortæl-
ler marketingchef hos Mercedes-Benz Danmark, 
Signe Christiani. “Med Riis Seier Project involve-
rer vi os nu aktivt i cykelsporten, som jo er i 
rivende udvikling, både på elite- og motionsplan. 
Stadig fl ere danskere trækker i cykeltøjet og cyk-
ler ud på landevejene, hvor frihed og livskvalitet 
er i centrum. Det er følelser og oplevelser, som 
vi ønsker at opleve og dyrke sammen med vores 
kunder,” forklarer Signe Christiani. “Samtidig giver 
Riis Seier Business Club en spændende mulighed 
for at aktivere vores forhandlernetværk og 
møde kunder på en uformel måde uden for de tra-
ditionelle mediekanaler og styrke relationerne gen-
nem cyklingen.”

Det kommercielle partnerskab blev skudt i 
gang under DM i Grindsted i juni måned, 
hvor Team Virtu Cycling’s Camilla Møllebro blev 
dansk mester.

O M  R I I S  S E I E R 
B U S I N E S S  C L U B
Med mere end 300 medlemmer er 
Riis Seier Business Club Danmarks 
største forretningsnetværk for 
erhvervsfolk med passion for cykling. 
Netværket er en sammenslutning af 
Cycling Business Network i 
København, Connecting Biz & Bike i 
Århus, Horsens og Vejle, The Locals 
Cycling Network samt det gamle 
Team Trefor netværk i Kolding. 
Riis Seier Business Club er dermed 
centreret omkring København, 
Kolding, Århus, Horsens, Herning og 
Vejle, og der arrangeres træninger, 
endagsture, deltagelse i motionsløb 
og eftermiddags-netværksture.
r S B C . d K

så er vi begge drevet af passion og performance i 
alt, hvad vi gør. Det er et rigtigt godt match.”

Cykelsporten nyder både i Danmark og globalt 
stor interesse på både elite- og motionsplan, og det 
er dét potentiale, som Mercedes-Benz Danmark 
søger at dyrke i det nye partnerskab, både via 
cykelholdene og gennem Riis Seier Business Club. 
For Mercedes-Benz Danmark åbner partnerskabet 
med Riis Seier Project også en mulighed for, at de 
kan styrke deres position over for kvinderne. 
Dansk kvindecykling oplever nemlig stadig større 
popularitet og har leveret stærke sportslige resul-
tater det seneste år, og Team Virtu Cycling har 
netop nogle af de bedste danske og internationale 
kvindelige ryttere på holdet. “Innovation er en inte-
greret del af vores DNA. Derfor forsøger vi kon-
stant at tænke anderledes i vores markedsføring, 
og vores kulturlaboratorium Prxjects samt vores 
engagement i events som Heartland Festival på 

CYKELTRENDEN
Cykelsporten nyder både 
i Danmark og globalt stor 
interesse på både elite- 
og motionsplan 
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AF  N IKOL A J K ARLSHØJ OG ULR IK HARTMANN FOTO  HARTMANN ’S

   Kunsten  
        at købe    
diamanter

DIAMANTER ER DRAGENDE, 
GLINSENDE OG SMUKKE STEN, som 
forfører de fleste, og at finde de bedste 

kræver indsigt og viden. Men selv den 
helt almindelige forbruger kan med enkle 

værktøjer blive en dygtig diamantkøber. 
Mercedes-Benz magazine har i 

samarbejde med juveler Ulrik Hartmann, 
der har 30 års erfaring med køb og salg 

af diamanter, sat fokus på de magiske 
sten og lavet en guide til at forstå 

diamanters forskelligheder.

HÅNDVÆRK
I dag kan biler køre 

automatisk, men 
diamantslibning foregår 
stadig på gammeldags 

manér – i hånden.
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A
lle diamanter er unikke. Der fin-
des nemlig ikke to diamanter, 
som er ens. I 1939 besluttede man 
sig i et internationalt forum for at 
bedømme diamanter efter fælles 
standarder. Det betyder, at man i 

dag kan fastsætte en diamants karakteristika gan-
ske præcist og nedfælde disse på et identitetskort. 
Dette er nyttigt, dels for at kunne identificere dia-
manterne, dels for at kunne sammenligne pris og 
kvalitet på tværs af lande. Man bruger fire para-

metre til at beskrive en diamant, også kendt som 
de fire c’er: Cut, carat, clarity og colour – eller på 
dansk: Slibning, carat, klarhed og farve.

CUT
“Slibningen er vigtigere end alt andet,” forklarer 
Ulrik Hartmann. “Hvor diamanten egenhændigt 
bestemmer sin størrelse, farve og klarhed, er det 
mennesket, der er enerådende, når det gælder slib-
ning. Her tæller kun håndværksmæssig kompe-
tence. Ubearbejdede rådiamanter er ikke 

O M  U L R I K 
H A R T M A N N
Ulrik Hartmanns passion 
for diamanter startede  
i 1987, da han arbejdede i 
auktionsbranchen, og hvor 
et utal af værdifulde smyk-
ker passerede hans hæn-
der. Efter et årti, hvor han 
opnåede viden og erfaring 
med faget, var Ulrik i 1997 
klar til at åbne sit eget.  
Forretningen Hartmann’s  
i Bredgade i København er i 
dag solidt positioneret som 
en af de ledende juvelerer i 
Skandinavien, og med sær-
ligt fokus på de sjældne 
pink diamanter – et 
område, som Ulrik  
Hartmann har dyrket og 
gjort til sit speciale.  
h a r t m a n n s . c o m
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videre imponerende. Diamanten, som vi kender 
den, får først sin form og udstråling, når den har 
været igennem den komplicerende og forfinende 
slibeproces.” At slibe diamanter er et håndværk i 
ordets egentlige betydning. Der skal nemlig en dyg-
tig håndværker til at forvandle en rådiamant til 
poleret skønhed, og det bedst kendte slib er bril-
lantslibet. Ved at slibe de 57 facetter på diamanten 
opnår man en optimal refleksion af lyset. En sten 
med store medfødte kvaliteter i farve, klarhed og 
størrelse kan sagtens tabe pusten med en skidt 
udført slibning. Omvendt kan en fremragende slib-
ning løfte en diamant, som ikke er begunstiget fra 
naturens side. “Slibningen er alfa og omega, og her 
må man aldrig gå på kompromis. Så hellere vælge 
en diamant, som er mindre, men til gengæld har 
liv og brillans,” fortæller Ulrik Hartmann, som gen-
nem årene har specialiseret sig i at håndplukke dia-
manter af allerhøjeste slibekvalitet. “Når vi drager 
til Antwerpen, er det ikke ualmindeligt, at vi må 
takke nej til 96 procent af de diamanter, som vi bli-
ver præsenteret for. De sidste fire procent slipper 
igennem nåleøjet. Det er de diamanter, som lyner 

og tordner og har det ekstra, som gør diamanter 
fascinerende.”

CAR AT
Man bedømmer en diamants størrelse ved at veje 
den, og den vægtenhed man bruger, kaldes carat 
– ikke at forveksle med karat, som er renheds- 
betegnelsen for guld. “Carat betegner udelukkende 
diamantens vægt, og en diamant på 1,00 carat 
vejer 0,20 gram. Det er ikke tilfældigt, at carat 
bedømmes med to decimaler. Jo større en diamant 
er, des mere sjælden og kostbar er den, og prisen 
stiger eksponentielt. Dette betyder, at en diamant 
på 1,00 carat koster over 20 procent mere end en 
diamant på 0,99 carat,” forklarer Ulrik Hartmann. 
Forskellen kan være svær for øjet at opfange, mens 
den rent økonomisk er lettere at forstå. Prisforskel-
len kan være flere tusinde kroner. “Det er ikke ual-
mindeligt, at vi sælger et par ørestikker med to 
0,90 carat diamanter til en kunde, som ellers var 
på udkig efter et par 1,00 carat ørestikker. På den 
måde kan kunden spare helt op til 30-50.000 kro-
ner uden synlig størrelsesforskel.”

S P Ø R G S M Å L  
T I L  E KS P E R T E N
Hvad er forskellen på en  
diamant og en brillant?
“Diamant er materialet, og brillant 
er en slibning. Brillantslibet har  
57 facetter og er den mest 
populære slibning.”
Hvad er Fancy Cut?
“Fancy Cut er alle de slibninger 
som ikke er det klassiske, runde 
brillantslib. Det vil sige f.eks. 
dråbe, navette, hjerte, oval, 
princess cut, smaragd-slib og 
cushion cut.”
Hvad er Fancy Colour?
“Diamanter kommer i næsten alle 
regnbuens farver. Fancy  
Colour-diamanter er diamanter i 
fantasifarver som pink, blå, 
grønne, orange, brune og gule 
diamanter. De mest eftertragtede 
og sjældneste farver er pink og  
blå diamanter. For at forstå,  
hvor sjældne naturligt farvede 
diamanter i virkeligheden er, skal 
man huske, at for hver 10.000 
carat diamanter som mines, er kun 
en mikroskopisk del naturligt 
farvede, og det gælder alle farver.”
Hvordan og hvor slibes 
diamanter?
“Diamanter slibes på samme måde 
som for 100 år siden. Teknologien 
har ikke udviklet sig betragteligt. 
Diamanter slibes fortsat i hånden 
på et diamantpolérhjul med 
diamantstøv. 11 ud af 12 diamanter 
slibes i Mumbai i Indien. De dyrere 
og mere sjældne diamanter slibes i 
Antwerpen, New York og Tel Aviv 
på højt specialiserede 
diamantsliberier, hvor man scanner 
og nærstuderer diamanten for, 
hvordan man bedst muligt kan 
optimere vægttab og fjerne 
uklarheder fra rådiamanten.”
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er en anelse renere, kan koste adskillige tusinde kro-
ner mere. Og derfor er det essentielt at læne sig op 
ad kvalificeret rådgivning og bedømmelse. En dyg-
tig diamantsliber vil tage højde for indeslutninger, 
før han lægger sit slib og sørge for, at disse reduce-
res mest muligt. Og så er vi igen tilbage ved slibnin-
gens betydning for den endelige fremtoning. Der 
findes mange smukke, interessante diamanter med 
ubetydelige uklarheder, som ikke forstyrrer spillet i 
diamanten. Vi går målrettet på jagt efter diamanter, 
som har mikroskopiske uklarheder eller uklarheder, 
som ikke sidder i midten af tavlen eller på anden 
måde bryder lyset i diamanten.”

COLOUR
Den mest sjældne af de ikke-farvede diamanter, er 
helt hvid – eller nærmere farveløs. Men det tilkom-
mer kun én procent af alle diamanter. Resten er i 
større eller mindre grad farvede. “Det fortælles, at 
diamanter udelukkende består af krystalliseret kul-
stof, men det er faktisk ikke helt sandt,” forklarer 
Ulrik Hartmann. “Faktisk består 98 procent af alle 
diamanter også af et ekstra grundstof, nemlig nitro-
gen. Dette grundstof deler sammensætningen med 
kulstof og kan derfor indgå i en kemisk forbindelse, 
og sker det, hvilket det altså ofte gør for diaman-
ter, vil diamanten blive gullig i større eller mindre 
grad. Dette influerer ikke på diamantens evne til 
at reflektere lyset, og gradsforskellene kan være 
svære at notere sig med det blotte øje, men det ind-
virker på prisfastsættelsen,” siger han. Diamantens 
farve graderes i ni hovedkategorier fra ’River’ til 
gul. Den øverste er fuldstændig farveløs, den neder-
ste er ganske gul. “I Skandinavien foretrækker 
mange kvinder de farveløse River- og Top Wessel-
ton-diamanter, som passer til vores lysere hudfarve 
og det køligere nordiske lys.”

CL ARIT Y
Diamanter dannes under ekstreme forhold 200 kilo-
meter nede i jorden og er millioner af år undervejs. 
Og da krystalliseringsprocessen er så langvarig og 
voldsom, opstår der ofte ustabilitet og dermed defek-
ter. Dette i form af små uklarheder, eller indeslut-
ninger, inde i diamanten. “En diamants renhed 
bedømmes på dens evne til at reflektere lyset, og 
har stenen mange uklarheder, vil de blokere denne 
refleksion ved at absorbere lyset. En diamant med 
få eller ingen indeslutninger vil derfor have en større 
evne til at kaste lyset tilbage, hvorfor den selvsagt 
også er dyrere at købe,” forklarer Ulrik Hartmann. 
Til at bedømme diamantens renhed anvendes en lup, 
som forstørrer 10 gange. Renheden opdeles i en læn-
gere række kategorier, spændende fra de fejlfri 
(luprene) til de decideret skæmmende (pique).  
“I den fineste kategori findes de få diamanter, som 
er så rene, at man ikke engang gennem et mikro-
skop kan få øje på indeslutninger. I de nedre kate-
gorier kan diamantens uklarheder ses med det blotte 
øje. I den store midtersektion er forskellene svære 
at se, selv for det trænede øje. En diamant, der blot 

Gode råd ved  
diamantkøb
Køb kun diamanter med 
certifikat. Her er det særligt 
vigtigt at vælge et certifikat 
fra et anerkendt og uafhæn-
gigt diamantgraderingsin-
stitut som GIA (Gemmo - 
logical Institute of America) 
eller HRD (Antwerpen), da 
flere private diamantgrade-
ringsinstitutter har lavere 
standarder, og derfor kan 
der være stor forskel på 
graderingsresultatet.
Køb kun diamanter, som du 
fysisk har set med dine 
egne øjne. Diamanter skal 

opleves! To diamanter med 
samme certifikat kan præ-
stere forskelligt. På papiret 
er de måske ens, men i  
virkeligheden opleves  
de vidt forskellige.

Value for money
Fancy Cut-diamanter er de 
senere år blevet meget 
populære på det skandina-
viske marked. Hvor de fle-
ste før valgte det klassiske, 
runde brillantslib, har 
mange nu fået øjnene op 
for flere Fancy Cut-slib som 
Cushion Cut og det ovale 
slib. Her kan der på fornyet 

vis leges med design og  
de geometriske former.  
Når man sliber en diamant, 
mister den op til 50 procent 
af rådiamantens vægt 
under slibeprocessen.  
Når man sliber en Fancy 
Cut-diamant, udnytter man 
rådiamantens facon bedre 
og får generelt et højere 
carat-afkast, som igen 
resulterer i en billigere 
carat-pris. Mange Fancy 
Cut-diamanter har en  
større overflade og mindre 
underkrop, som udnytter 
diamantkrystallens  
mangfoldige faconer.
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AF  NIKOL AJ K ARLSHØ FOTO  MADS DAMGA ARD, DA IMLER AG

udfordrer

Der findes ganske få mennesker, som har 
rejst jorden rundt alene i en sejlbåd. Briten 

ALEX THOMSON er en af dem, og 
Mercedes-Benz magazine var med, da han i 

juni lagde til ved Københavns Havn og  
gav en sjælden tur i sejlsportens  

svar på en Formel 1-bil.

Havets
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“P
ush, push, push!” Alex Thomson 
står som en vildmand bagest i det 
åbne cockpit og råber ud i den fri-
ske havluft, mens han styrer sin 
60 fod lange og otte tons tunge 
kulfiberbåd, HUGO BOSS, hen-

over Øresunds bølger. En båd, som han har sejlet 
jorden rundt i helt alene, på jagt efter et af sejl-
sportens mest eftertragtede trofæer, men som i 
dagens anledning er fyldt med besætning og 
gæster. Selv har jeg fået opgaven med at hejse sej-
let. Det lyder nemt. Næsten hyggeligt. Vi er endda 
to fuldvoksne personer til at dreje på det store 
håndtag, som hæver det specialfremstillede sejl op 
i den 30 meter lange mast. Men opgaven skal snart 
vise sig at være en temmelig krævende proces, 
som får sveden til at drive og armene til at syre, 
som havde du forceret et maraton på hænder. Jo 
højere sejlet kommer op, jo hårdere bliver det at 
dreje rundt på hjulet. Et besætningsmedlem skif-
ter gear på apparatet, mens vi kæmper for at holde 
gang i hejseværket. Belønningen er til at mærke. 
Jo mere sejl vi får op, jo hurtigere sejler vi. Og da 
vi endelig får et “Stop!” fra kaptajnen og forpustede 
kan smide os i bunden af cockpittet med ømme 
arme og en puls i galop, bemærker Alex Thomson 
med slet skjult ironi i stemmen, at han godt kan 
forstå, at vi er udmattede. For han har selv hejst 
det hundredvis af gange – alene.

At være ombord på HUGO BOSS er, som hvis 
Lewis Hamilton gav dig en tur i sin Formel 1-bil. 
Der er tale om en af verdens hurtigste, mest avan-
cerede og mest innovative sejlbåde, og bag det 
lange kulfiberskrog, som denne formiddag i juni 
skyder en hastighed på næsten 30 knob, eller godt 
55 kilometer i timen, hen over de øresundske bøl-
ger, ligger et udviklingsbudget på millioner af euro 
og mere end 40.000 timers arbejde. Den blev 
designet med ét mål for øje, at vinde Vendée Globe, 
et 42.000 kilometer langt kapløb, som afholdes 
hvert fjerde år for de mest hardcore ’skippers’ i 
verden. Førstepladsen gik til konkurrenten, men 
andenpladsen i det ekstreme ræs sikrede 43-årige 
Alex Thomson titlen som den første brite til at sejle  
jorden rundt alene og uden assistance. Turen, som 
startede i franske Les Sables d’Olonne ud mod 
Atlanterhavet og sluttede samme sted, tog helt  
præcist 74 dage. Men hvem er han, ham Alex 
Thomson? Vel tilbage i Københavns Havn, fik vi en 
halv time med fast grund under fødderne til en 

snak med en af verdens mest berømte og modige  
sejlere. Og det første spørgsmål syntes at være 
ligetil...

Alex, hvordan blev du egentlig sejler?
“Ved et tilfælde, faktisk. Min far var helikopterpi-
lot, og det ville jeg også være. Da jeg var 17 år, 
fandt lægerne imidlertid ud af, at mit syn var alt 
for dårligt, og jeg måtte acceptere, at jeg aldrig ville 
blive pilot. Jeg anede ikke, hvad jeg så skulle være, 
for dét havde været min drøm hele livet. Jeg var 
begyndt at windsurfe som 11-årig, og med tiden 
var sejlads blevet min store lidenskab, så på en 
eller anden måde endte det i stedet med at blive 
min levevej.”
Du valgte så at dyrke den form for sejlsport, 
hvor man tilbringer over to måneder på havet 
helt alene. Hvad får dig til at gøre noget, som 
er så farligt?
“Det er måske farligt i dine øjne, men ikke i mine. 
Jeg føler mig ikke i fare. Der har været enkelte epi-

Hvis der endelig 
er noget, jeg 
frygter, så er det 
ikke at kunne 
præstere.”
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soder i min karriere, hvor jeg har tænkt, at det 
godt kunne ende fatalt, men ud over det har jeg 
haft flere nærdødsoplevelser i min bil ude i trafik-
ken. Jeg bruger seks måneder af året på min båd, 
så for mig er det blevet en helt naturlig ting. Og 
hvis jeg var bange, så ville jeg ikke gøre det. 
Mange mener, at man skal være skør for at gøre 
det, vi gør, men det er faktisk det modsatte, som 
er tilfældet. Det handler om disciplin og kontrol. 
Du bliver nødt til at være ekstremt grundig og 
detaljeret omkring det, for begår du en fejltagelse, 
kan det ultimativt koste dig dit liv. Men det er ikke 
frygten, jeg jager. Hvis der endelig er noget, jeg 
frygter, så er det ikke at kunne præstere.”
Modsat andre sportsgrene, hvor man præste-
rer i et team, som for eksempel Formel 1, så 
står du helt alene ved roret. Bliver det ikke 
ensomt?
“Det er sjovt, du siger det, for sidste år var jeg til 
et Formel 1-løb, og da syntes jeg ellers kun, jeg så 
én mand i bilen. Der er én mand, som styrer deres 

bil. Der er én mand, som styrer vores båd. Ja, deres 
løb varer to timer og mit varer så 74 dage, så der 
er bestemt en forskel. Men det handler mest om, 
hvordan du tænker. Du synes måske, at to og en 
halv måned alene på havet er lang tid, men tænk 
så lige over, hvad du har lavet de sidste tre måne-
der. Hvor meget af det kan du egentlig huske? Tid 
går stærkt. Og jeg har aldrig følt mig ensom. Jeg 
ved, at jeg har en fantastisk support. En skøn kone, 
fantastiske børn, et suverænt team og så videre. 
Det er umuligt for mig at føle mig ensom. Isoleret, 
måske, men det er noget andet.”
Hvad er forskellen på at være ensom og være 
isoleret?
“Hvis du er fysisk alene, så er du isoleret. At være 
ensom er for mig en mental ting. Ensomhed kræ-
ver jo ikke, at du er alene. Du kan være ensom sam-
men med andre. For mig handler det om, hvordan 
du ser på udfordringerne. Er glasset halvt tomt? Er 
det halvt fyldt? Glasset er det samme, og forskel-
len er, hvordan du vælger at vurdere det. 

I LÆRE
At hejse sejlet på HUGO BOSS 

kræver fire stærke arme på  
det store drejehjul. Det klarer 

Alex normalt alene.
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Om du skal handle positivt eller negativt. Og så 
kan jeg i øvrigt godt kommunikere med omverde-
nen. Jeg har satellitudstyr med på båden, som fun-
gerer omkring 70 procent af tiden, og som gør det 
muligt for mig at ringe hjem, chatte og den slags. 
Nogle gange kan jeg også lave et videoopkald, hvis 
signalet er godt nok.”
I sidste års udgave af Vendée Globe ødelagde 
du din båd blot 13 dage efter ræsets start. Hvad 
var det, der skete?
“Aner det ikke. Det var den ene foil, eller vinge, 
som knækkede. Om jeg ramte noget, finder vi 
aldrig ud af. Båden var egentlig ikke ødelagt, men 
min hastighed blev markant reduceret, når jeg sej-
lede med vind fra én side. Det gjorde ræset til en 
endnu større udfordring, ikke mindst fordi jeg blev 
nødt til at erkende, at der ikke var nogen realistisk 
chance for at vinde og måske endda slet ikke 
komme i mål. Den største udfordring i ræset blev 
dermed den mentale. At skulle acceptere, at jeg 
ikke kunne vinde. Der ligger nogle kæmpe fysiske 
og ingeniørmæssige bedrifter i det, vi laver – men 
den mentale udfordring er for mig den største. 
Tænk over det. Du er alene. Du er helt isoleret. Du 
befinder dig i nogle af de farligste omgivelser på 
planeten, og der er ikke noget redningshold, som 
ligger klar til at hjælpe dig, hvis det går galt. Der 
er tidspunkter, hvor de tætteste mennesker 
omkring dig er dem, der sidder oppe på den inter-
nationale rumstation. Derfor er det en ret unik 
udfordring. Og en af de ting, som jeg har trænet 
allermest mentalt, er at håndtere situationer, hvor 
du måske ikke kommer til at opnå dine mål.”
Mental håndtering af situationer? Det bliver du 
lige nødt til at forklare...
“Der er der en række ting, du mentalt bliver nødt 
til at være i stand til. For det første bliver du nødt 
til at ændre på dine mål. Dine mål må gerne være 
udfordrende, men de må aldrig være umulige. Hvis 
et mål er umuligt, er det også umuligt at holde dig 
motiveret for at nå det. Derfor handler det om at 
være i stand til at justere på dine mål. Og i det her 
tilfælde måtte jeg ændre mit mål om at vinde ræset 
til mere simple ambitioner som at spise noget mad, 
få noget søvn og den slags. Nogle simple mål, jeg 
gradvist kunne gøre større. Sådan fortsatte jeg, 
indtil jeg var tilbage på det niveau, hvor jeg havde 
en tro på, at jeg kunne vinde igen. Dét er en nøg-
lefaktor for, hvordan du kan fortsætte med at være 
motiveret, ikke bare i et ræs, men også i dit per-
sonlige liv. At vinde er lig med at være succesfuld, 
men du bliver i virkeligheden først nødt til at defi-
nere, hvad succes betyder. Og jeg er sikker på, at 
hvad min psykolog hjalp mig med i det her tilfælde 
var at forstå, at... (Alex bliver stille, tænker lidt, 
drikker lidt af det halvfyldte glas med vand). Altså, 
succes gør os glade, ikke sandt? I dag ved jeg, at 
det fungerer omvendt. Glæde vil i sidste ende gøre 
dig succesfuld. Hvis du er glad og positiv, så har 
du nemmere ved at præstere og få succes.”

Og hvordan holder man sig så glad og positiv 
på en båd, hvor bølgerne konstant forsøger at 
tage livet af dig?
“Du kan starte med det helt basale. At se glad ud. 
Det lyder lidt frelst, men der er faktisk mange 
undersøgelser, som viser, at vores fysiske udstrå-
ling trækker vores mentale niveau op.”
Det skal jeg huske. Men altså, den mentale  
træning spiller en kæmpe rolle i dine 
forberedelser?
“Jeg bruger stadig flere timer på den fysiske træ-
ning, end jeg gør på den mentale. Men det burde 
sagtens være omvendt. Vi lever i en tid, hvor folk 
bruger utroligt mange kræfter på at tænke på deres 
fysiske fremtræden. Vi vil bruge mere tid i træ-
ningscenteret, vi vil spise sundere, og vi vil drikke 
mindre. Men hvor meget tid bruger vi på at holde 
os i form mentalt? Når jeg er på båden, har jeg ikke 
mulighed for at få hjælp, og dermed skal jeg kunne 

hjælpe mig selv, også med at holde mig fokuseret 
og motiveret. Her har jeg brugt enormt meget tid 
sammen med min psykolog. Vi fandt ud af, at jeg 
kan være ’low’, og jeg kan være ’high’. Det er to 
forskellige sindstilstande. Når jeg var low, og tin-
gene ikke fungerede, så fik det mig til at arbejde 
hårdere. Når jeg omvendt var high, og tingene 
kørte fantastisk, havde jeg tendens til at føle mig 
uovervindelig og begynde at tage tingene for givet. 
Vi udviklede så en metode til netop at undgå at 
tage tingene for givet – ved at genskabe 

Hvis du er fysisk 
alene, så er du 
isoleret. At være 
ensom er for mig 
en mental ting. 
Ensomhed 
kræver jo ikke, 
at du er alene.”
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En anden teknik, vi bruger er den, vi kalder for 
’The Helicopter View’. Det er en visualiseringstek-
nik. I stedet for at være inde i bådens kabine, så 
forestiller jeg mig, at jeg slet ikke er der. Jeg er ikke 
i kabinen. Jeg er ikke ude på dækket. Jeg er ikke 
oppe i masten. Jeg forestiller mig, at jeg er oppe i 
skyerne og kigger ned på båden. Jeg kan se, hvad 
jeg laver, og jeg kan se, hvordan båden sejler. Det 
er en teknik, som gør det muligt for mig at slappe 
af, sænke min puls, få ro på min adrenalin og få 
noget søvn.”

Du sover maksimalt 20-40 minutter ad gangen, 
når du er på båden alene, så det må have været 
nogle hårde perioder derude. Hvad var den stør-
ste udfordring?
“Helt klart at have en båd, som noget af tiden var 
30 procent langsommere end den burde være. Når 
vinden var på den ene side af båden, var det som 
at flyve afsted – men ikke på den anden.”
Gennem din karriere må du have oplevet nogle 
kritiske situationer. Kan du nævne én, hvor det 
gik virkelig galt?
“Jeg glemmer aldrig, da båden vendte rundt. Det 
var under vores første ræs, og vi var to ombord. Vi 
sejlede rundt i Middelhavet og lå omkring 400 mil 
ud for den spanske kyst, da båden begyndte at 
afgive nogle underlige lyde. Det viste sig, at skro-
get var ved at revne, så vi standsede båden og drev 
rundt i et halvt døgn, mens vi reparerede skaden. 
Så satte vi kurs mod Spanien, men omkring 100 
mil fra kysten opstod problemet igen, og vi måtte 
bruge endnu et halvt døgn på at reparere. Nu 
havde vi ikke mere materiale tilbage, så vi kunne 
ikke risikere at få flere skader. Vejret var dårligt, 
så vi besluttede at vente nogle timer, før vi sejlede 
ind. Det var hårdt vejr, og jeg lå og sov, mens min 
makker sad foran computeren, da vi blev pludse-
lig ramt af en kæmpe bølge. På et splitsekund 
vendte båden rundt og lå med bunden opad. Over-
levelsesinstinktet sætter ind. Man går fra at tænke 
’Åh, vi dør,’ til ’Allright, hvordan løser vi det her’. 
Min makker sprang overbord, men det må du 
aldrig gøre. Så dør du helt sikkert. Efter halvandet 
minut fik kølen båden til at vende sig igen, og jeg 
fik hevet min makker i land. Men båden var fuld 
af vand, og vi drev rundt nogle timer, før vi plud-
selig blev af en helikopter. Vi blev sat af i lufthav-
nen i Nice, ret chokerede, og måtte gå gennem 
ankomsthallen sammen med en masse turister, 
som kiggede underligt på os. Da vi kom ud, tog vi 
en taxa ned til havnen, fik fat i en speedbåd og sej-
lede ud for at finde båden igen.”
HUGO BOSS er en af verdens mest avancerede 
sejlbåde. Har du selv været involveret i udvik-
lingen af båden?
“Jeps, det hele. Fra skroget til toilettet. Det er et 
kæmpe privilegium at være med til at udvikle 
noget, som udelukkende skabes efter ens egen filo-
sofi og ens egne specifikke styrker. En stor del af 
konstruktionen og designet er naturligvis styret af 
den organisation, som laver reglementet. Men det 
er et mere åbent reglement end for eksempel For-
mel 1. Hovedreglen er faktisk, at hvis noget ikke 
er specifikt forbudt, så er det tilladt. Det giver os 
mulighed for at eksperimentere, og min er eksem-
pelvis fuldstændig anderledes end den, som mine 
konkurrenter sejler. Det mest interessante er, at vi 
ikke bare skubber teamet fremad, men også spor-
ten og udviklingen af både generelt. Al den udvik-
ling, vi skaber, vil man se på almindelige sejlbåde 
i fremtiden. HUGO BOSS er ikke min første båd, 

VILJESTYRKE
74 dage alene på havet kræver 
mental styrke. Som en del af 
træningen tilbringer Alex 
Thomson derfor mange timer 
sammen med sin psykolog.

følelsen og forbinde den med eksempelvis en far-
lig situation i trafikken. Som hvis du kommer 
kørende i din bil, og en anden pludselig kører ud 
foran dig. På et splitsekund hamrer du bremsen i 
bund, hårene rejser sig, og adrenalinen bliver 
skudt ud i hele kroppen. Dén følelse arbejdede vi 
på at forbinde med følelsen af uovervindelighed. 
Og når du forbinder dem så tæt, og du øver dig på 
det i flere måneder, vil der til sidst ske det, at i det 
sekund, jeg bliver high og begynder at føle mig 
uovervindelig – så slår jeg automatisk over i en 
anden og mere fokuseret følelse.”
Var du klar over, da du gik ind i sejlsporten, at 
det ville kræve så meget af dig mentalt?
“Overhovedet ikke. Men som med alt andet gør vi 
det, fordi vi kan få en fordel. Hvis du vil vinde, bli-
ver du nødt til at forbedre dig alle de steder, det er 
muligt. Den fysiske træning, den teknologiske for-
beredelse, træning i at sove – alt spiller en rolle. 
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jeg har sejlet en del stykker og tilbagelagt en del 
sømil, og jeg har sammen med mit team fundet på 
en masse forskellige løsninger hen ad vejen. Det 
er ikke en individuel sport, det vil jeg gerne poin-
tere. Selve ræset er den nemme del. Det er de valg, 
du tager to-tre år op til ræset, som er de mest vig-
tige. På den måde er det identisk med Formel 1. 
Du kan godt lide biler, så forestil dig, hvordan det 
måtte være, hvis du fi k millioner af euro til at 
udvikle og designe en Mercedes-AMG helt efter 
dine ønsker. Forestil dig at sætte dig i et sæde, som 
var skabt til konturerne i din ryg – eller et rat, som 
matchede dine hænder helt præcist? Det er dét 
niveau, jeg får lov at arbejde på.”
Hvad er den fedeste del på båden?
“Vingerne. Vi har vinger på hver side af båden, 
som stikker ud som på et fl y. De løfter båden op og 
øger hastigheden med op til 40 procent.”
Det tog dig 74 dage at sejle jorden rundt. Har 
du på noget tidspunkt tid til at lave noget, som 
ikke har med sejladsen at gøre?
“Ja, og det er ret nødvendigt. Jeg læser bøger. På min 
Kindle. Ser fi lm på min computer. Eller spiller FIFA. 
Jeg er i ræset 24 timer i døgnet, syv dage om ugen 
i 13 uger. At holde fokus på den samme ting i så 
lang tid er realistisk set umuligt. Og ikke særligt 
sundt. Så at tage 10 minutter ud for at se lidt af en 

fi lm eller læse et kapitel i en bog tillader din hjerne 
at fokusere på noget knap så krævende. Når du så 
vender tilbage til opgaven, er dit fokus stærkere.”
Du må være enormt træt, når du kommer i 
havn?
“Mentalt, ja. Fuldstændig ødelagt.”
Så du går simpelthen bare i seng?
“Jeg sover i et år. Stort set.”
Og dit næste mål?
“At gøre det igen. I 2012 blev jeg treer, og i 2016 
blev jeg toer. Med alt det arbejde, vi har lagt i det, 
føler jeg, at jeg har et ansvar for at jagte førsteplad-
sen, så vi er lige nu i gang med at samle vores part-
nere, sponsorer, vores team. Det vil kræve en helt 
ny båd, som skal udvikles, designes og bygges. Det 
er en lang proces, det tager et år at bygge. Men det 
er også noget af det, jeg elsker allermest. Det tek-
niske. At forvandle teorierne til virkelighed og se 
det fungere. Og at styre det hele. Sådan en båd 
består af 20.000 forskellige komponenter, og hvis 
en eller anden undervejs laver en fejl, kan det ulti-
mativt koste mig livet. Det er sjovt, hvordan alle 
de bedste teams i verden siges at være ’utroligt 
heldige’. Jeg tror egentlig ikke på det tilfældige 
held. Jeg tror på, at du skaber dit eget held. Sport 
handler om detaljer, og den, der vinder, er den, som 
har styr på alle detaljerne.”

At vinde er lig 
med at være 
succesfuld, men du 
bliver i virkeligheden 
først nødt til at 
defi nere, hvad 
succes betyder.”

VIL VINDE
Efter sin andenplads i 
2016 planlægger Alex 

Thomson nu at stille op til 
Vendée Globe i 2020.
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HELT TÆT PÅ
Mercedes-Benz Concept EQ 
påsin første tur gennem 
gaderne i Berlin-Schöneberg.

N Y E  S T J E R N E R
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MERCEDES-BENZ  
CONCEPT EQ er frontløber  
for en helt ny modelserie.  

En stjerne, der fødes, og som 
allerede nu vækker opsigt.  
Som for eksempel da vi for 

nylig prøvekørte den i Berlin.
AF  J Ö RG H EU ER FOTO  T I M A D L ER/DA I M L ER AG

A t køre i den futuristisk design
ede  konceptbil MercedesBenz  
Concept EQ er uden tvivl en ople
velse, der er svær at glemme. 
Den tiltrækker omtrent lige så 
stor opmærksomhed, som var vi 

kommet kørende i en spritny MercedesAMG med 
en brølende motor.

Forbipasserende standser op og glemmer alt 
om, hvad de er i gang med. De peger, stirrer og 
ser forbløffede ud, mens de fumler med kameraet 
i deres smartphone. En af dem, vi kører forbi, 
stråler oven i købet om kap med den skinnende 
hvide stjerne i det glasdækkede display på den 
front, som Concept EQ er udstyret med i stedet 
for en kølergrill. Det er Michael Nakoinz, som er 
38 år gammel og bor i nærheden af Cottbus. Hans 
nærmest euforiske reaktion har netop sikret ham 
en tur i Concept EQ. Det ved han bare ikke noget 
om endnu.

Vores jomfrutur med Concept EQ tager sin 
begyndelse en varm sommerdag i et nedlagt indu
stri og kraftværksområde midt i Berlin, 
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Magiske 
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58-61_17MER9457_DK_EQ 2.indd   59 18/09/17   19:18



300 KW
(408 hk) er rigeligt til  
at få den op i fart. 
Mercedes-Benz lover 
masser af power, både  
fra motorerne, men også 
når det gælder de nye 
modellers batterikapacitet.
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N Y E  S T J E R N E R

omkring den gamle tankstation ved EUREF 
Campus i bydelen Schöneberg. Concept EQ er en 
firedørs SUVcoupé med et smukt monolitlig
nende design, som var den formet i ét eneste 
stykke, og en funktionel kabine, der er rumme
lig, minimalistisk og behageligt luftig i sit udtryk. 

Men den er selvfølgelig ikke nogen 
MercedesAMG. Og heller ikke en sportsvogn. 
Den er til gengæld en nært forestående revolu
tion på fire hjul. Et udtryk for, at MercedesBenz 
tager hul på en ny fremtid.

GOD ENERGI ,  SPÆNDENDE 
PERSONLIGHED
Konceptbilens døre åbnes ved hjælp af 
touchknapper. Og i stedet for sidespejle og bak
spejl finder du små kameraer, som gengiver 
bilens omgivelser i instrumentpanelets display. 
Den er stadig udstyret med rat, speeder og brem
sepedal, men det er de intuitive betjeningsele
menter som eksempelvis midterkonsollens 
touchpad, der dominerer inde i kabinen. Og ellers 
har den lyst læderindtræk, ambientelys og  
LEDskærme på forsædernes ryglæn. 

Concept EQ emmer af gennemført god energi 
hele vejen fra cockpit til bagsæde. Sædejusterin
gen har dog overlevet som en ægte MercedesBenz 
tradition. Det gælder også den helt almindelige 
sikkerhedssele. Men ellers er næsten alt andet 
helt nyt – også det sanselige og avantgard istiske 
udtryk. Widescreendisplayet ser eksempelvis 
ud til at svæve hen over instrumentpanelet.

De to elmotorer får Concept EQ til at bevæge 
sig nærmest lydløst hen over vejene omkring den 
gamle tankstation. Man hører blot en let sum
men. Og alligevel er det en bil, som alle lægger 
mærke til, fordi den stikker ud fra mængden  
med sit cool, futuristiske og digitale design.  
Og så er der endda kun tale om en konceptbil – 
endnu. Og hvad betyder ‘kun’ i denne sammen
hæng? Det udvendige design på Concept EQ  
giver ifølge designerne og ingeniørerne et reali
stisk vink om, hvordan fremtidens bil kommer 
til at se ud. 

EQ står for ‘Electric Intelligence’. Det er ens
betydende med en lokal emissionsværdi på nul. 
Og ikke mindst en spændende personlighed. Det 
mærker man uden tvivl, når man sidder under 

RISING STAR
Mercedes-Benz har fundet 
et ekstra gear. EQ er det 
nye mærke i porteføljen,  

og det fungerer som 
paraplynavn for alle 

fabrikkens fremtidige elbiler 
og for de tilhørende 

produkter og 
tjenesteydelser. Concept EQ 
er frontløberen for den nye 

fuldt elektriske og en 
skønne dag også helt 

selvkørende modelrække.
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500 KM
Concept EQ kan køre  
500 kilometer på en 
batteriopladning. Med  
det nye mærkes fuldt 
elektriske biler kommer 
Mercedes-Benz også til at 
sætte et afgørende præg på 
fremtidens mobilitet.
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100% BAT TERIDRE VE T
Journalisten Jörg Heuer (foto 
helt til højre, i blå T-shirt) 
kørte med og snusede til 
fremtiden i den ny Concept 
EQ. Med sit digitale og 
monolitlignende design tiltrak 

Mercedes-Benz Concept EQ 
sig stor opmærksomhed 
blandt de forbipasserende. 
Kæresteparret Janine Kuhla 
og Michael Nakoinz  
(foto til højre) fik endda lov  
til at køre med.

det gigantiske glassoltag og oplever den køre i 
virkeligheden.

Efter planen skal den nye MercedesBenz 
modelserie stå klar til salg hos forhandlerne  
i 2019. Med nyskabende serviceydelser vil 
Mercedes me desuden fungere, som det perfekte 
digitale supplement til de kommende EQmodel
ler. Og det intelligente datanetværk med innova
tive sensorer vil også i disse MercedesBenz 
modeller gøre visionen om førerløs kørsel endnu 
mere håndgribelig for brugerne. 

MASSER AF K ØREGL ÆDE 
MercedesBenz Concept EQ har en effekt på op 
til 300 kW (408 hk), en rækkevidde på op til  
500 km og en batterikapacitet på 70 kWh. Den 
er fuldt elektrisk, fuldt netværksforbundet og 
kort sagt udviklet til at være det perfekte alter
nativ for enhver bilejer. Også ydelsesværdierne 
virker lovende for køreglæden – med en accele
ration fra 0100 km/t på under fem sekunder, 
hvilket bestemt gør den sportsligt anlagt.

Vi cruiser videre omkring den gamle tank
station, læner os tilbage og tænker på, at fornem

melsen snart kan blive hverdag. Vi får et stadig 
kraftigere fingerpeg om, hvad fremtiden kommer 
til at bringe – og glæder os over den megen 
opmærksomhed i vejkanten.

“Jeg kan slet ikke fatte det. Det er jo fremti
den, der suser forbi.” Det var ordene, Michael 
Nakoinz sagde til sin kæreste Janine Kuhla, da 
de så Concept EQ køre forbi for første gang. Mens 
han samtidig – i en hurtig bevægelse – hev 
mobiltelefonen frem og fotograferede løs. Som 
tidligere nævnt havde Nakoinz heldet med sig i 
dag, og han takkede uden den mindste tøven ja 
til at køre med i MercedesBenz Concept EQ. Han 
og kæresten steg ind, spændte sikkerhedsselerne 
og strålede af glæde, da vi forsigtigt satte i gang. 

Det blev til tre omgange omkring tankstatio
nen. Bagefter spurgte vi, hvad de syntes om turen.

“For mig var det virkelig nogle uforglemme
lige og måske endda magiske minutter,” sagde 
Michael Nakoinz. “Jeg føler mig som en slags 
nutidig Captain Kirk. Og jeg kunne virkelig godt 
tænke mig selv at køre den på et tidspunkt – eller 
blive kørt af den. Altså at eje den, mener jeg. Så 
snart det bliver muligt.”

Jeg kan slet ikke 
fatte det. Det er  

jo fremtiden,  
der suser forbi!”

M I C H A E L  N A K O I N Z 

En tilfældig forbipasserendes ord, 
da han så Mercedes-Benz Concept 

EQ for første gang.
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HELT TÆT PÅ  
EN STJERNE
Roland Swenson  
sidder i konceptbilen 
Mercedes-Benz F 015.

“Mercedes-Benz  
er visionær”

Ved premieren på ME CONVENTION samarbejder 
Mercedes-Benz med SXSW fra Texas. SXSW’s administrerende 

direktør Roland Swenson fortæller om den digitale festivals 
popularitet og om projektsamarbejdet med tyskerne.

INTERVIE W  A L E X A N D ROS ST EFA N I D IS FOTO  R A FA EL K RO E T Z
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T illykke, mr. Swenson!
Med hvad?
Du har ry for at være den mand, der 
har forvandlet et mindre event for 
musiknørder til en af tech-verde-
nens største og mest populære festi-

valer: South by Southwest, eller ‘SXSW’.
Tak, men det er vist lidt for flotte ord.
Vi citerer blot fra sidste års overskrifter i 
diverse medier. For eksempel: “Meet the guy 
who made Austin cool.” Med South by Southwest 
har du været med til at gøre Austin i Texas til 
en verdensberømt by.
Austin var cool, længe før jeg kom ind i billedet. 
Mange veletablerede barer og natklubber spillede 
allerede dengang blues, jazz, rock, punkrock og 
heavy metal. 
Den klassiske honky-tonk-kultur i det sydlige 
og det sydvestlige USA?
Ja. Men da vi grundlagde South by Southwest i 
1987, kunne vi ikke tiltrække de store stjerner.  
Vi inviterede ukendte bands, der eksperimente-
rede rigtig meget.
Du arbejdede dengang på Austin Chronicle, den 
lokale avis. Kan du retrospektivt nævne et afgø-
rende øjeblik, som har gjort festivalen til det, 
den er i dag?
Og hvad mener du, den er?
Alle, der er interesseret i det sidste nye inden 
for musik, film, underholdning og især ny tek-
nologi, valfarter til Austin i Texas i marts 
måned. Efterhånden drejer det sig årligt om 
titusindvis af mennesker fra mere end 60 
lande. South by Southwest er et øjebliksbillede 
af den globale digitalkulturs tilstand.
Wow, tak for det. Efter min mening var året 1994 
et vendepunkt. Det var året, hvor vi foruden musik 
også inkluderede film og multimedier i festivalen. 
Desuden var det i de år, internettet begyndte at 
blive populært. Og vi blev hurtigt klar over, at de 
nye teknologier ville komme til at forandre vores 
måde at leve på i det 21. århundrede. Vi vidste 
naturligvis endnu ikke, hvor hurtigt udviklingen 
ville gå, men vi ville under alle omstændigheder 
være en del af forandringen.
Det var der mange, der ville dengang. Hvordan 
er South by Southwest grundlæggende lykkedes 
med at opnå sit visionære image gennem årene?
Jeg tror, vi var heldige. Heldige med valget af vores 
keynote-talere. For eksempel i midten af 90’erne, 
hvor alle fokuserede på CD-rom’en som det uni-
verselle medie til datalagring. Men vores keyno-
te-taler Todd Rundgren forudså, at CD-rom’en var 
død. “I fremtiden kommer alt til at foregå på web-
ben.” Du skal huske på, at der blandt publikum 
befandt sig forretningsfolk fra virksomheder, som 
netop producerede CD-rom’er eller var gået over 
til at bruge CD-rom’er. De var alt andet end lykke-
lige for den tale. Men det skulle senere vise sig, at 
Todd havde ret.

Du lader til at være meget ydmyg, når det gæl-
der din egen vigtige rolle i forbindelse med 
SXSW. Passer det, at du stadig kan bevæge dig 
rundt i Austin under festivalen uden at blive 
genkendt?
Ja. Jeg har ikke et harem af medarbejdere omkring 
mig. Jeg kan ikke lide at være i centrum, og jeg 
forsøger aldrig at springe køen over. Det er rart at 
kunne opleve festivalen som enhver anden gæst. 
Jeg møder også filmskabere, musikere eller app-ud-
viklere, som lærer andre kreative mennesker at 
kende og udvikler nye idéer via vores platform. Det 
er helt vildt fantastisk.
Mange, der har fulgt SXSW igennem årene, 
mener, at det er umuligt for festivalen at blive 
større. Med me Convention i Frankfurt lance-
rer I en ny konference- og festivalplatform i 
samarbejde med Mercedes-Benz. Hvordan fandt 
I på det?
Uden at det havde noget på sig, blev der adskillige 
steder skrevet, at SXSW var interesseret i 

R O L A N D  
S W E N S O N

 Han er ydmyg omkring sin 
egen succes. Den 56-årige 

medstifter af SXSW kommer 
selv fra Austin i Texas og 

oplevede Johnny Cash live, 
da han var tolv år gammel – 
årtier senere optrådte selv-

samme stjerne på festivalen. 
I dag møder han især 

erhvervsfolk, kreative og 
intellektuelle på festivalen.

i

DIGITAL PLATFORM
Hvert år valfarter 
tusindvis af mennesker 
til South by Southwest i 
Austin for at opleve 
aktuelle digitale trends.
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at ekspandere til et andet kontinent. Det var ikke 
sandt. me Convention er et helt nyt event. Vores 
rolle består i at understøtte Mercedes-Benz med 
den knowhow, vi har oparbejdet gennem årene. 
Og vi er naturligvis ovenud begejstrede for grund-
idéen bag me Convention.
Hvad er grundidéen?
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at bilindu-
strien står foran nogle afgørende forandringer. 
Under mine møder med repræsentanter for 
Mercedes-Benz, fornemmede jeg, at de tager disse 
forandringer meget mere seriøst end – eksempel-
vis – de amerikanske bilproducenter. Selvkørende 
biler vil ikke blot komme til at påvirke de kom-
mende generationers behov for at købe biler, de 
vil også komme til at præge vores storbyer. Frem-
tidens håndtering af aspekter omkring transport, 
affald og energi spiller en lige så central rolle som 
‘Sharing Community‘-idéen. Mercedes-Benz’ 
måde at tænke på er ikke blot interessant, den er 
yderst fascinerende.
Kan du komme med et konkret eksempel: 
Altså, hvilke forandringer der er tale om?
Mercedes-Benz tænker ud af boksen. I fremtiden 
vil bilen ikke blot være et transportmiddel. Vi kom-
mer til at arbejde, kommunikere og leve i bilen. Det 
vil blive muligt at tjekke vores Facebook-konto i 
sidedøren og samtidig at føre telefonsamtaler med 
arbejdskolleger eller holde møder med sine med-
passagerer. Bilen, som vi traditionelt kender den, 
vil ikke længere eksistere. Der er tale om en helt 
ny måde at leve på. Jeg synes, at Mercedes-Benz 
tænker visionært.
Hvilken rolle kommer me Convention til at 
spille i den sammenhæng?
Uanset om det er kunst, politik eller ny teknologi 
– så gør vi os alle sammen tanker om, hvordan 
morgendagens verden kommer til at blive. me 
Convention skal hjælpe unge, kreative iværksæt-
tere og etablerede virksomheder eller studerende 
med at nå deres mål.
Hvis det i nær fremtid skulle blive muligt, ville 
du så egentlig selv købe en selvkørende bil?
Ja, bestemt! Helt ærligt: Jeg kan næsten ikke vente.
Hvorfor?
Tidligere tog jeg altid bussen for at kunne sidde og 
læse avis undervejs. Det var rart. Men jeg var ofte 
så fordybet i at læse, at jeg glemte at stå af det rig-
tige sted og havnede flere kilometer væk fra  
mit bestemmelsessted. Det behøver jeg ikke at 
bekymre mig om med en selvkørende bil. En anden 
klassiker er ikke at kunne finde en parkeringsplads 
i byen, men i fremtiden kan jeg programmere min 
selvkørende bil til at køre hjem og derefter hente 
mig igen. Lyder det ikke bare forrygende? 
Magasinet Forbes skrev for nylig, at SXSW er 
et „legendarisk varemærke“. Hvad er efter din 
mening legendarisk ved SXSW?
At vi har eksisteret i mere end 30 år!

FREMTID
Swenson bekræfter efter 
køreturen, at han glæder 
sig til de selvkørende 
biler – så han for 
eksempel “kan sidde og 
læse avis undervejs”.
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Den første udgave af me  
Convention handler om vores 
fremtid og om, hvordan vi vil 
leve i fremtiden. På den digitale 
festival i Frankfurt am Main kan 
nysgerrige få svar på diverse 
interessante spørgsmål fra den 
15. til den 17. september 2017. 
Eksperter fra erhvervslivet 
debatterer med opfindsomme 
sjæle fra den kreative verden 
samt fra design- og tech-bran-
chen. Programmet har fokus på 
det digitale samfunds mulig-

heder: Hvordan bliver arbejdsli-
vet forandret? Hvordan skal vi  
håndtere, at grænsen mellem 
menneske og maskine langsomt 
udviskes? Hvordan designer vi 
vores omgivelser i byen på en 
moderne og samtidig bæredyg-
tig måde? Du finder ekspert-
paneler, keynotes, workshops, 
interaktive laboratorier og kunst- 
installationer i det attraktive 
festivalprogram. For at få mere 
info kan du desuden besøge: 
m e c o n v e n t i o n . c o m
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Spar 30% på ALLE produkter designet af Philippe Starck fra Duravit og Axor.
Produkterne bestilles på telefon 86 21 97 00 eller på mail: butik@fredeandersen.dk 

Oplys kampagnekode ”Mercedes Magazine”. Kampagnen gælder hele 2017, og rabatten ydes på Duravits og Axors vejl. prisliste.

Kom ind i vores store udstilling og få en bad-snak. Hør om vores totalløsninger, hvor vi styrer alle håndværkere fra start til slut – til aftalt tid og pris. Vi har 
erfaringen og kan give dig gode råd allerede fra planlægningsfasen og ønsker du selv at tage del i arbejdet, tilpasser vi også dette. Vi indretter dit nye badeværelse, 
tegner i 3D og gør drømme til virkelighed.

Frede Andersen VVS servicerer både private og erhvervskunder – store som små. På baggrund af vores mange års erfaring kan vi tilbyde at varetage alle slags 
opgaver inden for VVS-faget. Hvad end du skal have skiftet en simpel vandhanepakning, eller du ønsker en totalentreprise, så råder vi over alle nødvendige kom-
petencer og komponenter. Vores egne veluddannede og kompetente fagfolk står klar til at rykke ud 24 timer i døgnet, og i vores 1.500 m2. store domicil i Risskov, 
råder vi både over eget værksted, lager og ikke mindst butik og showroom.

Lad os lave dit nye drømmebadeværelse

Sindalsvej 15 8240 Risskov · Tlf. 8621 9700 · www.fredeandersen.dk · Åbningstider showroom: Hverdage 10.00 - 17.30 · Lørdage 10.00 - 13.00

Spar 30% på ALLE Spar 30% på ALLE produkter designet af Philippe Starck fra Duravit og Axor.

÷30%
Philippe Starck 
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Flere og fl ere koncerner som Daimler bruger 
KREATIVITETSMETODEN Design Thinking fra 

Silicon Valley. Hvad går den ud på?
AF  K L AU DI A T H A L

66
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SPONTANE IDÉER
Ved Design Thinking 
er der ikke langt fra 
tanke til handling – 
og det er derfor 
naturligt at tage fejl.

66-67_17MER9457_DK_Designthinking.indd   66 18/09/17   19:21



67

F remtidens konkurrenceevne afhæn-
ger af innovation. Det ved alle med-
arbejdere, uanset om de arbejder i 
iværksættervirksomheder eller i kon-
cerner. Men hvad gør man for at fi nde 
nye løsninger og udtænke nye pro-

dukter, som hele verden efterspørger? Stadig fl ere 
virksomheder fokuserer på ændrede tankemøn-
stre og usædvanlige samarbejdsmåder.

Det kaldes Design Thinking og er en kreativi-
tetsmodel, som blev opfundet i 1991 af ingeniøren 
og designeren David Kelley og videreudviklet på 
Stanford University i Californien. I USA valgte 
ferieboligmarkedspladsen Airbnb eksempelvis at 
bygge sin forretningsmodel på grundlag af denne 
metode, som Joe Gebbia, chief product offi cer, 
engang fortalte i et foredrag. I Tyskland indgår 
Design Thinking i uddannelsen af medarbejdere i 
omkring halvdelen af alle store koncerner, for 
eksempel SAP og Daimler. 

De har forstået, at den digitale transformation 
har større betydning end tekniske fremskridt og 
optimeringen af produkter og processer. Det gæl-
der lige fra topledelse til menig ansat: Alle virk-
somhedens medarbejdere skal lære at løsrive sig 
fra de sædvanlige tankemønstre. 

Design Thinking sætter altid kunderne og 
deres behov i centrum. Hvad vil kunden have? 
Hvordan ser kunden på produktet? Hvad længes 
kunden efter? Man skal ikke kun skærpe sit fokus, 
men helt ændre perspektiv.

Metoden er baseret på fl ere forskellige princip-
per. Den kreative søgning efter løsninger sker i teams, 
og disse teams skal være sammensat på en hetero-
gen måde: Med mænd og kvinder, ældre og unge, for-
skellige fagområder og kulturer, så vidt muligt med 
en international baggrund og uden hierarkier. 

Man opnår erfaringsmæssigt bedre resultater 
i sådanne grupper, fordi den faglige ekspertise 
ikke i sig selv slår til længere i dagens komplekse 
verden, hvor det drejer sig om at dele viden, hvil-
ket er en vigtig forudsætning for at undgå silotænk-
ning. Den forskelligartede baggrund fremmer 
desuden nysgerrigheden, åbenheden og den fæl-
les indlæring – alt sammen forudsætninger for at 
kunne fi nde svar på komplicerede spørgsmål.

Et andet princip er, at man skal tage fejl tidligt 
og ofte! Vores verden er på mange måder blevet 
grænseløs og ultradynamisk. Markedet og kun-
derne forandrer sig i rasende fart. Det, der er per-
fekt i dag, kan allerede være forældet i morgen 
– så det gælder om at være først med at fi nde løs-
ninger, teste dem, forbedre dem, teste dem igen, 
eventuelt at forkaste dem og fortsætte med et andet 
alternativ. Design Thinkers mener ikke, at man er 
sig sit ansvar bevidst, hvis man ikke laver fejl. 
Idéen er i øvrigt slet ikke ny, men stammer oprin-
deligt fra 1920‘ernes Bauhaus-tradition.

Man skal teste i stedet for at tænke teoretisk i 
disse teams. Derfor er det nødvendigt med fl eksi-

belt indrettede lokaler til at afholde workshops – 
med møbler, der er nemme at fl ytte rundt på. Plads 
til idéer på væggene. Materialer, man kan bruge 
til at forme de kreative idéer: Legoklodser, papir, 
modellervoks. Legen er sat i system. 

Et stadig større antal virksomheder har efter-
hånden ryddet hele etager til denne form for 
„beskyttede omgivelser til at fejle i,“ fortæller 
Ulrich Weinberg, rektor for School of Design Thin-
king ved Hasso-Plattner-instituttet i Potsdam. Alle 
de løsninger, der opstår på denne måde, skal ikke 
kun være mulige at realisere og markedsføre, men 
også opfylde et ægte behov hos brugeren. 

Dette perspektiv er i tråd med det ændrede 
magtforhold mellem forbrugere og producenter i 
den digitale transformation. Kun virksomheder, 
som kender sine kunders behov, og som imøde-
kommer dem uden slinger i valsen, vil fremover 
kunne klare sig i den globale konkurrence. 

At tage fejl med en idé er ikke slemt ifølge 
denne logik. Det er tværtimod en forudsætning for 
at udvikle sig. Accepterer man det som præmis, 
vil man være mere risikovillig – og fi nde på mere 
originale produkter i fremtiden. Teams, som prak-
tiserer Design Thinking regelmæssigt, opnår at få 
en betydeligt bedre problemløsningskompetence 
i en angstfri atmosfære.

Design Thinking er i dobbelt forstand en 
grundfæstet humanistisk idé – medarbejderne 
engagerer sig i den kreative proces med deres 
mangefacetterede styrker og føler sig værdsat. Og 
det kan kunderne også mærke, fordi der bliver 
fokuseret intensivt på deres behov under udvik-
ling af produkterne.

K L AU D I A  T H A L 
er uddannet journalist. 

Hun kommer fra Hamborg, 
arbejder som innovationsråd-
giver og coach og underviser i 

Design Thinking på Has-
so-Plattner-instituttet ved uni-

versitetet i Potsdam, et 
søsterinstitut til 

Stanford University.

 TRIN FOR TRIN
I Design Thinking gennemgår man 

forskellige faser med løbende 
evaluering. 

1.Man skal forstå problemet.
2. Undersøge, altså tale med 

brugere. 
3. Defi nere problemet og brugeren. 

4. Finde på idéer ved hjælp af 
diverse brainstorming-teknikker 

(se til højre).
5. Bygge prototyper. 

6. Teste, lære af feedback og 
forfi ne idéen.

* Ideer i teams: Hver enkelt person ned-
skriver sin idé på papir. Efter ét minut sen-
des papiret videre med uret, og man 
skriver videre på de andres idéer. Tanken 
bag er, at man skal bygge videre på andres 
idéer og principielt ikke afvise dem.
* Superman: Tænk vildt og frit. I to minut-
ter. Forestil dig, at du er Superman og kan 
opfi nde lige, hvad du ønsker dig, helt uden 
undtagelse. Tanken bag: At skifte perspek-
tiv og ignorere vante måder at tænke 
på samt tvivl. 
* Omvendt brainstorming:
Deltagerne overvejer: Hvordan skal vi 
forme vores idé på en måde, så den under 
ingen omstændigheder fungerer? Tanken 
bag: Når man opdager og identifi cerer pro-
blemer og faldgruber, er det senere nem-
mere at udvikle produkter og services, som 
mennesker virkelig har nytte af.

DESIGN THINKING:
Brainstorming-teknikker
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KLARE LINJER

68

EN KONCEPTBIL  som idégrundlag: 
Modeskaberne hos BOSS i Metzingen 
hentede inspiration i forskningsbilen F 015,  
da de skulle designe den nye ‘BOSS for 
Mercedes-Benz Collection’. Især kølergrillen 
kom til at spille en afgørende rolle i den spek-
takulære fremtidsorienterede kollektion. 
Designerne brugte den nemlig som et forlæg 
til et mønster, der går gennem hele kollektio-
nen som en formgivningsmæssig rød tråd.  
De klare linjer, som kendetegner F 015, går 

også igen i snittene. Og de blå lygter på kon-
ceptbilens front har man desuden 

brugt som en accentfarve og som  
et symbol på bilens digitale kom-

ponenter. Det er Formel 1- 
stjernerne hos Mercedes-AMG 

Petronas Lewis Hamilton (til højre) og Valtteri 
Bottas, som præsenterer den nye kollektion. 
Derfor er der også fundet plads til sportslige 
detaljer – som eksempelvis en lynlås med 
samme strålende effekt som elementer på  
karrosseriet. Der er brugt tekstiler som for 
eksempel hightech-udviklet nylon samt meri-
nould og nappalæder. BOSS for Mercedes-Benz 
Collection består af tolv dele og forener mode-
koncernens designkvaliteter med bilproducen-
tens formgivningsekspertise. Samarbejdet 
mellem de to varemærker har eksisteret i  
tre år og omfatter – foruden udstyret til 
Mercedes-AMG Petronas teamet – 
også en ny ‘BOSS for Mercedes-Benz 
Collection’ på halvårlig basis. 
M B M A G . M E / H U G O - B O S S

I N S P I R AT I O N

Det bedste inden  
for design, kunst  
og gastronomi
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AFRIK ANSKE GULDKORN

OASIS  OF  CALM
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I Cape Towns havneområde i Sydafrika slår Zeitz 
Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA) 
dørene op for museumsgæsterne for første gang 
den 22. september. Hovedattraktionen er den 
forhenværende Puma-chef Jochen Zeitzs omfattende 
private samling af moderne afrikansk kunst. Det er 
den britiske arkitekt Thomas Heatherwick, som har 
stået for at designe ombygningen af det historiske 
kornlager. Z e i t Z m o c A A . m U S e U m

Ko Samui er den næststørste ø i Den Thailandske 
Golf og var tidligere et traditionelt pilgrimsmål for 
buddhistiske munke. Det fl erfold prisbelønnede 
luksusresort Kamalaya bygger videre på denne 
tradition. Resortet er bygget omkring en historisk 
grotte, der tidligere blev brugt som inspirationskilde 
for de hellige. Foruden at nyde de holistiske 
spa- og healingprogrammer kan gæsterne følge i 
munkenes fodspor og meditere i grotten. 
(Dobbeltværelse fra 190 euro pr. nat).
K A m A L A Y A . c o m

Kniven ‘Skid’ består af 97 procent robinietræ 
fra bæredygtigt tysk skovbrug. Den har selvrensende og 

antibakterielle egenskaber, som gør opvaskemiddel overfl ødigt. 
Og en smal klinge udført i karbonstål, som holder sig skarpt i 

længere tid end rustfrit stål. Hele kniven er produceret i 
Tyskland. Pris: 369 euro

 L I G N U M . I O
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BOOK TIDLIGT OG SPAR! 
MARCOPOLOS BALI
Et hotel er ikke bare et sted at sove. Det skal være en OPLEVELSE i sig selv, hvor service, 

indretning, BELIGGENHED og komfort giver stedet en unik SJÆL. Det gælder ikke mindst på 

BALI, der byder på nogle af Asiens mest FANTASTISKE HOTELLER. Hos MarcoPolo har vi mere 

end 30 ÅRS ERFARING i at finde disse unikke HOTELPERLER, der fuldender rejseoplevelsen. 
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www.marcopolo.dk70 12 03 03Alle rejseforslag kan tilpasses dine ønsker

Romantik og forkælelse på Bali 
Start med et ophold på det lækre Komaneka Tanggayuda, der ligger omgivet af rismarker og frodig, tropisk 
vegetation uden for Balis charmerende kulturby, Ubud. Herfra går turen sydpå til det skønne Pavilions Bali 
på den rolige Sanur strand. Begge steder er opholdet krydret med spa-behandlinger og middage. På Pa-
vilions har du sågar egen bil og chau� ør til rådighed i fem timer, og du bestemmer selv, hvor turen skal gå 
hen. Der er selvsagt ri   om pladserne på Bali. Især i vores sommerferie. Så det er med at være tidligt ude 
for at få de billigste priser og det største udvalg. Oplys rejsekoden ved henvendelse: 170929

12 dage fra kr. 16.995 
pr. person ved 2 voksne inkl. fly, hotel, massage, romantisk middag og meget mere forkælelse. 

KOM TIL GRATIS 
REJSEFOREDRAG
www.marcopolo.dk
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At køre gennem vinlandet og indsnuse den rene luft var 
noget, FRANZ JOSEPH BLOMENDAHL nød, da han 

prøvekørte en GLE 500 e 4MATIC i Sydafrika sammen med 
sin datter, JACQUELINE. En tur, hvor de begge oplevede 

en helt ny form for køreglæde.
AF  M A RC B I EL EFEL D FOTO  PAU L C O C KS

I N S P I R A T I O N
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TO MENNESKER,   
     TO MENINGER
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D
et er moderne tider, så turen star-
ter naturligt nok med spørgsmålet 
om, hvem der skal køre. De finder 
imidlertid hurtigt ud af, at far  
skal have æren. Franz Joseph og  
Jacqueline stiger ind i den spritnye 

Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC og lukker 
dørene foran deres hus i den sydafrikanske by 
Grabouw, som ligger 50 kilometer fra Cape Town. 
Der er stille i kabinen. De bemærker, at den  
dufter dejligt af læder. Foran sig har de det store, 
centrale display. Franz Joseph tager fat om rattet, 
mens hans datter stryger fingrene hen over mid-
terkonsollens touchpad.

FULDT OVERBLIK
På deres første tur i GLE 500 e 
4MATIC undersøger far og 
datter nysgerrigt SUV’ens 
mange funktioner.

73

JACQUELINE  
BLOMENDAHL , 22 ÅR

Stilling: Studerer erhvervsøkonomi 
Kørselsbehov: 2.000 kilometer  

om måneden  
Motto: Lær, mens du lever –  
og gerne med fuld fart på

FR ANZ JOSEPH  
BLOMENDAHL , 53 ÅR

Stilling: Vinavler, iværksætter  
og destillatør  

Kørselsbehov:   
6.000 til 10.000 kilometer  

om måneden   
Motto: Det vigtigste er at være  
lykkelig. Så kan du også gøre  

andre lykkelige
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DATTER: “Hvor længe har vi den?”
FAR: “I to dage.”
DATTER: “Må vi køre lige så langt, vi vil?”
FAR: “Ja. Vi kan cruise lidt gennem vinlandet 
og ned til havet. Jeg er spændt på, hvordan den er 
at køre.” 
Franz Joseph Blomendahl har altid kørt Mercedes. 
Da han var 18 år gammel, købte han sin første, en 
240 D fra 1968, og i dag har vinbonden fl ere forskel-
lige biler i garagen. To åbne SL-modeller, en hvid 
S 500 og en C-Klasse stationcar. Men nu vil han prøve 
noget nyt. En bil, der er godt på vej ind i fremtiden. 
En bil, som imødekommer de nye generationer med 
sin hybridteknik. Med innovative assistentsystemer 
og mulighed for ionisering af luften i kabinen. Alt 
det opfylder GLE 500 e 4MATIC, som er spækket med 
nyheder, som gør det mere sikkert, effektivt og beha-
geligt at køre bil. Det er især dens forudseende og 
miljøvenlige egenskaber, der skiller sig ud.
Det er første gang, Franz Joseph sidder i en bil med 

“En klog bil. 
Som bruger 

mindre 
brændstof.”

J A C Q U E L I N E  B L O M E N D A H L

74

I N S P I R A T I O N

Sydafrika
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kombineret elmotor og V6-benzinmotor. En luksuriøs 
firehjulstrækker udstyret med et 85 kilowatt liti-
um-ion-batteri, der giver mere end 30 kilometers kør-
sel med op til 120 kilometer i timen alene på strøm. 
En bil, du kan oplade via en almindelig stikdåse, og 
som har en lokal CO2-emissionsværdi på nul ved kør-
sel udelukkende med elmotoren. Franz Joseph træ-
der bremsepedalen ned og trykker på startknappen. 
De er klar til at køre.
FAR: “Lyt engang, du kan ikke høre noget. Den 
kører kun på strøm nu. Og den støjer slet ikke. Det 
er ufatteligt.”
DATTER: “Det var da også på tide med en klog bil, 
der også bruger mindre brændstof. Det er dér, vi 
skal hen. Det er ikke til at komme udenom.”
FAR: “Når du bremser, genvinder du energi.  
Det kaldes for rekuperation. På den måde bliver 
batteriet opladet, også når du kører. Det er da  
genialt, synes du ikke? Så kan man undgå unød-
vendig forurening.”

DATTER: “Intelligent. Men det kunne man måske 
have opfundet for flere år siden?”
FAR: “Er du klar over, hvor kompliceret det er at 
udvikle den slags teknologi? Man kan ikke bare 
sådan lige gøre bilkørsel helt emissionsfri på den 
måde, jeres generation forventer det. Det tager tid. 
Tusindvis af mennesker arbejder på at få det til  
at ske.”
DATTER: “Nå, nu er det vist på tide at komme  
af sted.”
Franz Joseph trykker på speederpedalen, men bilen 
har endnu ikke brugt benzin. Den bruger i stedet bat-
terierne. Og bevæger sig næsten lydløst gennem por-
ten og ud på vejene i vinlandet ved Grabouw og Elgin.  
Cyprestræer, kaktusser og blomstrende sukkerbuske 
vokser på skråningerne og minder om et nærmest  
Middelhavsagtigt landskab forflyttet til bjergene øst 
for Cape Town. Sydafrika om vinteren er et smukt syn. 
At far og datter nu kan køre bil nærmest helt uden 
at forurene, er ekstremt vigtigt for Jacqueline. Da 

familien boede i deres gamle hjemland ved Osna-
brück i Tyskland, var hun foruden bronkitis og astma 
også plaget af diverse allergier. Jacqueline måtte der-
for ikke drikke mælk eller appelsinjuice. Og hendes 
åndedræt fik allerede en hvæsende lyd på vej til skole 
om morgenen. 
Lægen rådede familien til et længere ophold i et tørt 
klima med ren luft. Familien Blomendahl rejste der-
for til Sydafrika på en lang ferie. Efter en uge var 
Jacqueline symptomfri, og hun kunne for første gang 
nogensinde trække vejret uden besvær. Der faldt en 
sten fra hjertet, og hele familien åndede lettet op. 
Franz Joseph, som er uddannet viningeniør, vinavler 
og whiskyproducent, begyndte at lede efter en mulig-
hed for at flytte sin forretning, blandt andet ved at 
kigge på vingårdene uden for Cape Town. Han mær-
kede solen. Og det var ikke svært for familien  
Blomendahl at beslutte sig for at flytte til Sydafrika.
For Jacqueline er Sydafrika allerede blevet hendes 
nye hjemland. Det er her, hun har gået i skole, 

VILD KULISSE
Det er som at se en stor-
slået film gennem forruden, 
når havet bruser ved False 
Bay, og Hottentot-Hol-
land-bjergene tårner sig op 
i baglandet.

FRI BANE
Uanset om de kører langs 
med kysten eller omkring den 
smukke by Franschhoek, så 
ser far og datters GLE altid 
strålende godt ud.

75
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det er her, hun studerer. Og det er her, hun kan ind-
ånde Cape Town-områdets klare luft. Så at køre emis-
sionsfrit betyder naturligt nok noget helt særligt for 
hende. Det er noget, hun personligt kan mærke. Hun 
har kun været tilbage i Tyskland få gange i de seneste 
17 år. Og hver gang sker der det samme: Efter tre dage 
begynder hun at få besvær med vejrtrækningen.
Far og datter drejer af mod vest og kører ad lande-
vejen til Gordon’s Bay. Det vilde Atlanterhav åben-

barer sig gennem forruden. Meterhøje dønninger 
ruller ind fra Antarktis. Men Franz Joseph har kun 
øje for sin GLE.
FAR: “Se lige her! Når jeg fjerner hænderne  
fra rattet et øjeblik, så styrer den selv tilbage  
mod vejbanens midte! Det må være Lane 
Keeping-assistent.”
DATTER: “Hvad er nu det? Der er et eller andet, 
som lyser rødt i dit sidespejl.”

AFSTIKKER 
Franz Joseph 
Blomendahl kører rundt 
om et klippefremspring i 
nationalparken – hans 
GLE adlyder velvilligt i 
forbindelse med den 
slags afstikkere.  

GENNEM AFRIKA
Den smukke natur er  
et stop værd. 
Far og datter ser ud 
over de vide landskaber 
ved Theewaterskloof.

I VINLANDET
En dobbelt fornøjelse. 
Vinrankerne blomstrer i 
vinregionen Stellenbosch, 
og vores GLE kører på 
vinavlernes grusveje.

76

I N S P I R A T I O N

Model:  
GLE 500 e 4MATIC

Farve:  
Blå

Gearkasse:  
7G-TRONIC PLUS
Motorstørrelse:  
V6, 2.996 cm3

Ydelse: 
333 hk (245 kW)  
ved 5.250–6.000
Tophastighed:  

245 km/t
Forbrug:

27,0–30,0 km/l (blandet kørsel)
CO2-emission: 

78-84 g/km (blandet kørsel)
OBS! Værdierne  
varierer alt efter

hjul-/dækkombination.
ECO start/stop-funktion: Ja
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FAR: “Det er Blind Spot-assistent. Den gør dig 
opmærksom på ting i bilens blinde vinkel, som  
du ikke selv kan se uden at kigge dig over 
skulderen.”
DATTER: “Hold da op, kan den virkelig tænke selv? 
Det er en bil med øjne overalt. Må jeg prøve at  
køre den?”
FAR: “Ja, lige om lidt.” 
Jacqueline tilhører generationen af digitalt  
indfødte og stryger hjemmevant med fingrene hen 
over bilens touchpad for at få vist forskellige  
funktioner på skærmen. Den viser blandt andet  
grafik, forbrug og energiflow. Bilens funktioner er 
intuitivt nemme at betjene. Så det er ingen sag at 
cruise afslappet af sted i landskabet omkring  
Cape Town. Turen fortsætter videre langs den  
stejle kyst mod Sparks Bay og Mermaid Pool.
DATTER: “Se lige, jeg kan styre og betjene det hele 
her. Ambientelys i forskellige farver, sidevinds-
assistent, færdselstavleassistent. Far, nu er batte-
riet 70 procent opladet. Vi kører i hybridtilstand!”
FAR: “Jeg har ikke gjort noget.” 
DATTER: “Den gør alt af sig selv. Må jeg ikke godt 
prøve at køre nu?”
FAR: “Jo, lige om lidt.”
De to fortsætter videre ad Ocean Road. Store bølger 
bryder ind mod de lodrette klippevægge, der  
skinner blankt i solen, og en mild vind blæser ind 
gennem den åbne bilrude. Franz Joseph styrer bilen 
ind på en grusvej omkring et klippefremspring og 
standser ved havet. I vejkantens græs ligger en sten 
med teksten ’David Lilienfeld – Warrior’. Lilienfeld 
var en af Sydafrikas dygtigste bodysurfere. Da han 
surfede her ved Koeël Bay den 19. april 2012,  
flåede en fire meter lang hvid haj hans højre  
ben af. Lilienfeld døde kort tid efter. Sydafrika  
er ikke altid så mild.
Franz Joseph ser ud over havet og indånder  
luften. Som vinavler interesserer de perfekte  
bølger ham ikke nær så meget som det syd-
afrikanske klima generelt – det skyldes selvfølgelig  
druerne. Og at det er her, han nu selv har oparbej-
det adskillige års erfaring med vindyrkning.  
Han eksporterer årligt omkring 50.000 flasker til 
Kina, Afrika og Tyskland. Udsøgte dråber, foruden 
eksklusive brandyer, whiskyer og likører som for 
eksempel ’Old Sweden’, som han brænder i sit eget 
destilleri.
Far og datter kører videre mod nord og nærmer  
sig baglandets historiske Hottentotbjerge. GLE’en 
skifter jævnligt mellem batteri- og benzindrift, mens 
de kører. En let næsten lydløs snurren afløses  
skiftevis af den mættede lyd fra benzinmotoren. 
Franz Joseph styrer bilen med præcision gennem 
kurverne, og den stryger af sted gennem serpentin-
sving og ud ad landevejene. Pludselig ser de et bredt 
plateau gennem forruden. Et gigantisk okkerfarvet 
dalstrøg med enkelte nøgne træskeletter, der stikker 
op. Det er vandreservoiret Theewaterskloof, et af  
de største i Sydafrika. FO
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Seafood 
Restauranten Panama 
Jacks i Cape Towns 
containerhavn – husk 
at tage passet med! – 
er byens mest  
traditionsrige fiske-
restaurant. Her får  
du serveret østers, 
hummer og søører. 
panamajacks.net

E-Bike-Tour 
Venture Souths 
lynhurtige 
e-mountainbikes er 
garanti for masser 
af sjov. Især på  
de guidede ture 
gennem de 
smukkeste 
vinområder. 
venturesouth.co.za

Tidsrejse 
På District Six Museum får 
museumsgæster en grundig indføring 
i det racistiske Apartheidstyre. 
Museets navn henviser til den bydel, 
som blev ryddet under 
magtanvendelse i 1960’erne. 
districtsix.co.za

CAPE TOWN 
er altid en  
rejse værd. 

Alene på grund 
af disse fire 

udsøgte 
højdepunkter

TIPS TIL REJSEN  

Bo på en vingård 
Den luksuriøse Delaire Graff Estate 
ligger midt i vinlandet omkring  
Stellenbosch. Fra gårdens lodges har 
man udsigt ind over baglandet, og der 
er adgang til en spa, et kunstgalleri og 
gourmetrestauranten Indochine, som 
serverer Sydafrikas bedste vine.   
delaire.co.za
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Du kan altså 
godt give den 
lidt gas, så du 
kan fornemme, 
hvad den kan.”
F R A N Z  J O S E P H 

B L O M E N D A H L

FAMILIETID
Efter køreturen besøger far 
og datter en vinkælder. Det 
hører med til arbejdet for en 
vinavlerfamilie.

UDSYN
Det todelte panoramasoltag 
giver et storslået udsyn 
gennem taget, og skærmen 
sikrer dig fuldt overblik over 
alle vigtige bildata.

STOPPESTED
De traditionsrige bygninger i 
Franschhoek er smukke at 
se på. GLE bekender stolt 
kulør med de snehvide mure 
som baggrund.

LISTEFØDDER
Vi kører helt på strøm og på 
listefødder forbi en flok aber 
i vores GLE. Bavianerne 
kigger nysgerrigt.

78

I N S P I R A T I O N

FAR: “Prøv lige at se. Reservoiret er helt tomt. Der 
er slet ikke mere vand tilbage.”
DATTER: “Ja, jeg hørte det i nyhederne i morges. 
Tørken har gjort vandmanglen rigtig kritisk. Så 
kom ikke her og påstå, at der ikke findes nogen 
klimaproblemer.”
FAR: “Det er et utroligt og faktisk også ret skræm-
mende syn. Det svarer til at stå ved Gardasøen – 
og at den så pludselig er tømt!”
DATTER: “Heldigvis har vi vores egen kilde 
hjemme. Men nu vil jeg altså gerne prøve at køre!”
FAR: “Okay, okay. Jeg skal nok give mig.”
Faktisk er der lige i øjeblikket ekstremt stor vandman-
gel i Sydafrika. Befolkningen har fået pålæg om at for-
bruge maksimalt 100 liter vand om dagen per person. 
Der er forbud mod at tage brusebade, karbade eller 
at bruge sprinklere på græsplæner. Vand må kun  
bruges til at drikke, koge og vaske. Og der foretages  
kontrol. Personer, som forbruger for meget vand, får 
bøder. Nu har far og datter byttet plads, og Jacqueline 
sidder endelig bag rattet. Hun sætter i gang.
DATTER: “Det er vildt, vi bruger kun strøm lige  
nu. Se på skærmen. Batteriet er stadig opladet  
50 procent. Også selv om det er en velvoksen 
firehjulstrækker.”
FAR: “Men du kan altså godt give den lidt gas, så 
du kan fornemme, hvad den kan.”
DATTER: “Gerne for min skyld. Du ved, jeg elsker 
at køre stærkt!”
Jacqueline træder på speederen. V6-motoren demon-
strerer prompte de imponerende motorkræfter. Og får 
den store GLE til at suse af sted på vejen, som er over-
gået til et motorvejsstykke. Elmotoren hjælper til  med 
at booste accelerationen endnu mere.
Snart nærmer vi os det berømte vinland omkring  
Stellenbosch og Franschhoek med bløde skråninger, 
der skinner i den roséfarvede eftermiddagssol. Men 
nu bremser og blinker Jacqueline af for at dreje ned 
ad en støvet vej, hvor hun standser i vejkanten. Hun 
har fået øje på en flok aber.
DATTER: “Se, bavianerne klatrer inde i bushen! En 
hel familie.”
FAR: “Ja, jeg kan godt se dem. Det er en stor han. 
Og en mor med sine unger. Lad os se, hvad de fin-
der på.”
DATTER: “Normalt ville de flygte op i træerne, men 
jeg prøver forsigtigt at køre lidt tættere på. Vi for-
styrrer dem jo ikke.”
FAR: “Nej, det er safaribusserne, der larmer, ikke 
os. Vi kan bevæge os lydløst i vildmarken. Se! Han-
nen kommer hen imod os.”
DATTER: “Jeg sagde det jo. Vi skal arbejde hen 
imod stille og ren bilkørsel. Det kan selv aberne 
lide. Se, hvor muskuløs han er. En rigtig 
machofyr!”
Nogle af primaterne sidder helt stille på jorden, mens 
andre klatrer i træerne. Gennem det store panora-
masoltag får Jacqueline og Franz Joseph øje på en 
abe mere, som sidder og kigger nysgerrigt ned på 
dem. Deres GLE kører lydløst forbi dyrene.
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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 forplejning 
eller aktiviteter. Slottet tilbyder optimale rammer om 
jeres møder, hvor de historiske saloner og stuer er ind-
rettet 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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GÅ IKKE GLIP AF
DE V IGT IG S TE  E VE NT S FR A SE P TE MBE R T IL  NOVE MBE R

SEP TEMBER

  T IL  26 .11
BIENNALE I  VENEDIG

Årets motto for verdens største udstilling 

af moderne kunst er ‘Viva Arte Viva’. 

Kunstnere fra hele verden viser deres 

værker i Venedig. Multimediainstallationer, 

lyskunst, musik, maleri og litteratur lokker 

millionvis af besøgere til lagunebyen 

frem til slutningen af november. Et af de 

stærkeste kunstværker er Anne Imhofs 

performance ‘Faust’, som du kan se 

i den tyske pavillon. 

iAA.De & meconvention.com

  28 .9–11.10
CPH P IX

Mere end 50.000 besøger hvert år den 

københavnske fi lmfestival, som igen slår dørene 

op for et festivalprogram med fi lmvisninger, 

koncerter og talks. Festivalen, som har fokus på 

nye talenter og kunstnerisk mod, byder på spille-

fi lm fra hele verden – også dem, som publikum 

ellers ikke får en chance for at se. cPHPiX.DK

  29 .9–8 .10
WINDSURF WORLD CUP

På denne årstid er der ofte kraftig vestenvind ved 

Nordsøen og dermed garanti for at se høje bølger 

og modige vovehalse. Mercedes-Benz deltager 

også i år som partner med sin #sportsgarage ved 

Windsurf World Cup på den tyske ø Sild. På 

stranden ved Westerland dyster verdenseliten 

inden for vindsurfi ng – og de omkring 200.000 

tilskuere kan dermed være sikre på spektakulære 

tricks, loops og spring. WoRLDcUPSYLt.De 

80

A G E N D A

BIENNALE I  VENEDIG
 Lyskunst, multimediainstallationer  

og performances lokker folk 
til lagunebyen.

T I L  2 6 .
NOVEMBER
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OK TOBER

  14 .10
IRONMAN PÅ HAWAI I

I efterhånden tre årtier har Hawaii hvert år lagt 

tropeø til verdens mest berømte triatlon – med 

op til 100 atleter, der har kvalifi ceret sig til at 

svømme 3,86 kilometer, cykle 180 kilometer og 

løbe 42,195 kilometer. Og konkurrencen på 

Big Island er for længst blevet en ægte 

publikumsmagnet med tusindvis af spændte 

tilskuere. Mon tyskeren Jan Frodeno 

(på fotoet) vinder igen i år? 

iRonmAn.com

  18 .–22 .10
FEI  WORLD CUP

Jyske Bank Boxen i Herning bliver centrum for 

ridning i verdensklasse, når FEI 

World Cup i dressur afvikles i 

uge 42. Der er tale om første 

afdeling af en af 

dressurverdenens 

mest prestigefyldte 

turneringer, hvilket 

helt naturligt 

tiltrækker nogle af 

verdens bedste 

ryttere. Foruden 

showet kan 

købelystne 

hesteentusiaster gå 

på opdagelse på det 

store messeområde. 

WoRLDcUPHeRninG.com

  13 .10
KULTURNATTEN

Traditionen tro markerer Kulturnatten i 

København starten på skolernes efterårsferie, 

og både børn og voksne inviteres på et væld af 

begivenheder efter mørkets frembrud. 

Museer, teatre, kirker, kældre, parker og pladser 

byder på oplevelser, du kun kan få denne ene 

aften på året. Køb dit Kulturpas på 

S-togsstationer, hos 7-Eleven eller på 

Kulturnattens website. 

KULtURnAtten.DK

NOVEMBER

  9 .–12 .11
FESTIVAL  OF  WONDER

Silkeborg er hjemsted for en international 

dukketeaterfestival, som med tiden er blevet en af 

Europas mest betydningsfulde festivaler inden for 

dukke-, animations- og visuelt teater. Den byder på 

mere end 100 arrangementer med kunstnere og 

artister fra hele verden og rummer desuden 

dukkeværksted for børn, talks, fi lm og udstillinger. 

FeStivALoFWonDeR.DK

  23 .11
THANKS GIV ING DAY PARADE

I New York er der en lang tradition for at afholde 

denne festlige høstfestparade. Lige siden 1924 har 

det populære stormagasin Macy’s hvert år 

arrangeret den traditionsrige parade gennem 

Central Park og sydover til Herald Square. Der er 

ikke udelukkende turister, men også mange 

kendisser blandt de jublende festdeltagere.  Et typisk 

indslag er paradens overdimensionerede svævende 

fi gurballoner. mAcYS.com/SociAL/PARADe

  26 .11
FORMEL 1,  ABU DHABI

Formel 1-sæsonens 20. og sidste løb afholdes i 

Abu Dhabi. Der er en god chance for, at 

verdensmesteren også i denne sæson først bliver 

fundet på løbets sidste afgørende meter. Sidste år 

sikrede tyskeren Nico Rosberg fra Mercedes-AMG 

Petronas sig titlen. Mon Sølvpilene også kan hæve 

pokalen og sejre i 2017?

meRceDeSAmGF1.com

  26 .11
SCORPIONS

Det verdensberømte rockband, som blev dannet i 

Vesttyskland i 1965 og storhittede med det 

politiske hit ’Wind of Change’  i halvfemserne, gav 

sidste år en ikonisk koncert på Refshaleøen i 

København. Til november vender rockrebellerne 

med over 100 millioner solgte albums tilbage – 

denne gang i Royal Arena, som er femtesidste 

stop på bandets verdensturné, Crazy World Tour.

tHe-ScoRPionS.com
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FEI  WORLD CUP

Jyske Bank Boxen i Herning bliver centrum for 

ridning i verdensklasse, når FEI 

World Cup i dressur afvikles i 

uge 42. Der er tale om første 

afdeling af en af 

dressurverdenens 

mest prestigefyldte 

turneringer, hvilket 

helt naturligt 

tiltrækker nogle af 

verdens bedste 

ryttere. Foruden 

showet kan 

købelystne 

hesteentusiaster gå 

på opdagelse på det 

store messeområde. 

WoRLDcUPHeRninG.com

 13 .10
KULTURNATTEN

81

80-81_17MER9457_DK_Agenda_3.indd   81 18/09/17   19:26



82

T Æ N K E T A N K E N

Mit liv som  
digital nomade

I 
2009 sagde jeg farvel til mit liv i Los Angeles og mit stu-
dio for at bruge al min tid på at rejse. I de otte år, der er 
gået siden da, er jeg flyttet til et nyt land hver fjerde 
måned og har regelmæssigt ændret min måde at leve på. 
At skulle starte forfra i en anderledes kultur flere gange 
årligt, at indgå nye venskaber, vænne sig til at spise 

anderledes – det gør livet spændende. Det giver mulighed for aldrig 
at være stillestående og at blive modnet som menneske. Mulighed 
for at se verden fra et rundere og mere tredimensionelt perspektiv. 
Man bliver hele tiden konfronteret med mennesker, der har en anden 
tro og lever på en anden måde end en selv, og man kan konstatere, 
at man har flere fællesnævnere end forskelligheder.

Bortset fra det bliver jeg også effektivt tvunget til at forlade min 
egen komfortzone. Man skal være i stand til at ændre sine vaner for 
at klare flytningerne. Det er nødvendigt at tilpasse sig eller lave helt 
nye regler.

Men fordelene ved den måde at leve på er hele besværet værd. Jeg 
har prøvet at gå klædt som en cowboy, danset i en Bollywood-rekla-
mefilm, redet på elefanter og undersøgt urgamle ruiner. Jeg har badet 
i kilder og oplevet både sommer- og vintersolhverv i det måneagtige 
tundralandskab på Island. Jeg har med egne øjne set solnedgangen 
fra toppen af et bjerg – uden billedbeskæring, og uden sepiafarvede 
filtre til at forstyrre – ikke en pixel mellem mig og verden.

Jeg har været heldig at møde fantastiske mennesker, som ellers 
ville være forblevet ansigtsløse fremmede tusindvis af kilometer 
borte i et ukendt land. Jeg er indimellem blevet skuffet, men jeg har 
også oplevet de mest uventede og hjertevarme venlige gestusser, 
som stadig kan bringe et smil frem på læben.

I dag har rejsende adgang til midler, som slet ikke kan sammen-
lignes med dem, vores forfædre havde. Det er muligt at tage på even-
tyrrejser uden at miste kontakten med venner, familie, den velkendte 
popkultur og politik.

Men rejser fjerner os også et stykke tid fra dem, vi var, og giver 
et indblik i, hvem vi kunne være blevet. Det er magisk at tænke på, 
at jeg kan vælge at isolere mig og være helt alene med mine tanker 
– men at jeg også kan være sammen med mine medmennesker, når 
jeg har lyst til det. Det digitale nomadeliv gør det muligt at nyde 
begge sider af medaljen, og udfordringen består i at finde den rig-
tige balance.
Livet som digital nomade er ikke det rigtige for alle, men for den, 
der længes efter begge ekstremer – ensomhed og selskab, er det et 
fremragende valg.

C O L I N  W R I G H T

Læserne af hans blog ‘Exile Lifestyle’ kan hver fjerde måned 
stemme om, hvor han skal flytte hen – så siden 2009 har 
COLIN WRIGHT blandt andet allerede boet i New Zealand, 
Thailand, Indien og Rumænien. Californieren er en digital 

nomade i ordets bogstaveligste forstand: Det eneste, han altid 
har med, er sin notebook og sin iPhone. Han har skrevet 

omkring 30 bøger om altid at være på farten, og hans blog har 
over to millioner læsere om året. Foruden at være vært på den 
ugentlige podcast ‘Let’s know things’ har han også været med 

til at grundlægge forlaget Assymmetrical Press. På me 
Convention taler den 32-årige om emnet ‘New Leadership’.  

e x i l e l i f e s t y l e . c o m

Han er amerikaner og flytter til et nyt sted at bo tre gange om året. 
Det er hans læsere, som bestemmer, hvor han skal flytte hen. At føle sig 

HJEMME OVERALT OG INGEN STEDER er den perfekte måde at leve på 
for taleren ved me Convention, som er Mercedes-Benz’ digitale konference. 

“Jeg er indimellem blevet skuffet,  
men jeg har også oplevet de mest  
uventede og hjertevarme venlige 
gestusser, som stadig kan bringe  
et smil frem på læben.”
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KVINDELIGE LEDERE
Hvorfor er der ikke flere? Mercedes-Benz 
og Heartbeats tager debatten

ROGER
FEDERER
Hvorfor den 

verdensberømte 
sportsstjerne spiller 

bedre tennis end 
nogensinde

TEAM VIRTU 
CYCLING
Dansk cykelprojekt 
med ambitioner i 
verdensklasse
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