Nr. 355

MERCEDES

4.2017

I DETTE NUMMER
AUGUST ROSENBAUM
ROBOTTEKNOLOGI
DEN NY GLA
SMYKKER

VISIONER

Fremtidens modeller fra Daimler er selvkørende,
strømførende og fascinerende

Bulbul

Historien om et
dansk urmærke

Mike Horn

Eventyreren
fra Sydafrika

60 YEARS OF ADVENTURE
AND DISCOVERY

The waterresistant Royal Marine collection is a contemporary
interpretation of the iconic 1962 Classic designed by Ole Mathiesen in 1962.
Manufactured in Switzerland expressing understated Scandinavian values.

olemathiesen.dk - instagram.com/olemathiesen

WORKSHOP

Kærelæsere

2013

2000

1970

1955

Udviklingen af
Mercedes-Benz
Magazine gennem
tiderne: Magasinet er
udkommet i 63 år og har
løbende skiftet udtryk.

Mercedes

Teamwork i
Hamborg:
Redaktionen
drøfter det nye
layout af
Mercedes me
magazine.

FOTOCOVER DAIMLER AG FOTO DAIMLER AG (5), LOOPING STUDIOS

2017

Det er en spændende tid, vi lever i. Det ene teknologiske
fremskridt afløser det andet i hastigt tempo, og de nye
muligheder forandrer vores mobilitet, vores måde at
kommunikere på, ja faktisk hele vores samfund. Verden er
blevet mere kompleks; idérigdom og fleksibilitet er
efterspurgte egenskaber, og vi skal vænne os til at finde nye
svar på tidens udfordringer. Også inden for bilbranchen er
omvæltningerne store – med digitalisering,
elbilsteknologi og selvkørende biler som
fremtidens måske tre vigtigste
hovedoverskrifter. Som førende premiummærke
er Mercedes-Benz naturligvis på forkant med de
fascinerende forandringer. Assistentsystemerne
bliver stadig mere avancerede. Vores første
EQ-model bliver introduceret på markedet i
2019, og innovative delebilskoncepter får
sammen med digitale services stadig større betydning.
I denne ånd udgiver vi nu også Mercedes-Benz magazine i et
nyt layout – som et led i de løbende forandringer gennem
magasinets 63 år lange levetid. Fra og med den udgave, du
sidder med i hånden i dag, har vi desuden ændret navn til
Mercedes me magazine, fordi det er vigtigt for os at sætte
vores læsere samt kundernes ønsker og interesser i centrum.
Vi vil naturligvis – i magasinets afsnit om køreglæde – fortsat
præsentere de nyeste produkter fra Mercedes-Benz lige så
dybdegående, som vi plejer. Og fortælle historier om de sidste
nye modeller og koncepter vinklet i forhold til hverdagens
bilkørsel. I magasinets nye Imagine-del finder du spændende
nyt om den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
Fortalt med udgangspunkt i innovative og kreative mennesker
og med et optimistisk syn på fremtiden.
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med Mercedes me magazine!
Med venlig hilsen
Redaktionen
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Hartmann’s Signatur solitairering med 1,93 ct. champagnefarvet diamant kr. 119.500,-

B R E D G A D E 4 · 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N · T E L E F O N 3 3 3 3 0 9 6 3 · H A RT M A N N S . C O M

INDHOLD

Start

Imagine

16
20 Kostbart håndværk
Sådan skabes de
smukkeste smykker
24 N
 aturen som forbillede
En tysk bionik-virksomhed udvikler kunstige
sommerfugle og avancerede gribearme
34 Koncentrér jer!
Hvordan skal vi finde
nyt fodfæste i den
overvældende
informationsstrøm?

44

20
Juvelerens værksted
Ulrik Hartmanns guide til,
hvordan du vælger det bedste
smykke og hvorfor

Ikke blot science fiction
Forskere arbejder på at skabe nye former for virkelighed

Lykkevej
Fra Harbour Bridge til
Palm Beach i Sydney - en
drømmetur for surfere og
strandfans i Australien

06 W
 orkshop
Mercedes me magazine
har fået et nyt layout
10 V
 olocopter og co.
De bedste idéer,
tips og øjeblikke fra
Mercedes-Benz universet
14 F
 akta
Verdens bedste italienske
restaurant uden for
Italien? Den ligger i
København

Besøg os på
mercedes-benz.dk
Mercedes

16 L
 ykkevej
Vi har kørt turen fra
downtown Sydney til
Palm Beach

8

Mercedes-Benz

INDHOLD

Drive

66

Den ny GLA
Vi udforsker Warsawa i den ny Mercedes-Benz GLA

38 De danske ure
Interview med
grundlæggeren af Bulbul
44 Science fiction
Essay om, hvordan virkelig
heden overhaler science fiction
50 Projekt Rosenbaum
Interview med den pladeaktuelle musikkunstner
56 Konceptbiler på IAA
Mercedes-Benz viste visionære konceptbiler på
bilmessen i Frankfurt

38
Historien 
om Bulbul

FOTO DAIMLER AG, IGOR JURCIC/500PX, HARTMANN’S,
DAVID DAUB, CHRIS BRINLEE JR, POW!!!/DIE ILLUSTRATOREN

En fascinerende
fortælling om
entreprenørskab
og vedholdenhed

December 2017

64 Drive
66 Warszawa i den ny GLA
Kunstagenten Kasia
Kausa viser spændende
sider af Polens hovedstad

72

72 Eventyrerens G-Klasse
Mike Horn sværger til
G-Klassen på sin
Pole2Pole-ekspedition

Godt job
Mike Horn kører
G-Klasse

9

80 Agenda
Hvad der rører sig
denne vinter
82 Ambassadør
Kristian Groth elsker
sin Pagode fra 1967
– og sin G 63 AMG

Mercedes

Start

Mercedes i tal

nationaliteter er
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produktionsstedets
omkring 35.000
medarbejdere.
i

daimler.com

Flyvende taxi

Snart vil trafikpropper rundt omkring i verdens storbyer måske kunne blive løst op på en helt ny
måde, når du kan svæve førerløst, støjfrit og sikkert til dit næste møde i en Volocopter.

Den er hvid og har et slankt og smart design. Et landingsstel og et elegant cockpit. En ’Volocopter’ ligner – og er netop også – en blanding mellem en helikopter og en drone. Den kan starte
og lande vertikalt, flyve kun på strøm uden at forurene lokalt og er netop i gang med at blive
testet førerløst i Dubai. Hvis man ønsker det, kan man overtage styringen med et tryk på en
knap og styre ved hjælp af et joystick. Det giver 18 små rotorer og en forholdsvis simpel mekanisk konstruktion mulighed for. Det tyske firma Volocopters mål er at aflaste trafikken i storbyer. “Med live-demonstrationen i Dubai oplevede vi et historisk øjeblik inden for fremtidens
tredimensionelle mobilitet,” siger Susanne Hahn, chef for forskningslaboratoriet Lab1886
hos Daimler, som er medejer af Volocopter. “Det blev tydeligt, hvor realistisk og håndgribeligt
helt førerløs kørsel og elektriske mobilitetsløsninger i storbyer er blevet.”
i
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Volocopteren
kan i nær
fremtid gøre
storbyens
trafikpropper
til en
saga blot.

volocopter.com
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Fremtidens
idéer

Over

200.000
kunder bruger car2go i
Berlin – hvilket er ny rekord.
Kundernes sammenlagt 74
millioner kilometers kørsel gør
Tysklands hovedstad til den
største car2go-by i Europa.
i

Hvad sker der, når de mest talentfulde designere hos Mercedes-Benz
får lov til at lade fantasien få frit løb?
Gorden Wagener, chief design officer
hos Daimler, har udskrevet en
idékonkurrence – og viser de mest
imponerende bidrag fra de internationale designteams på Instagram. Her
er vinderne fra juni til august 2017.

car2go.com

i

“Rumfart
for alle
er det næste
skridt.”
BuzzAldrin,astronaut
vargæstetalervedden
førstemeConvention
iFrankfurtamMain.
i  meconvention.com

#mbsketchofthemonth

Chen Hen Mai,
advanced digital designer
Matthias Schenker,
advanced exterior designer
Hogun Lee,
advanced interior designer

1
2
3

1

Kunsttilskærmen

På websitet Sedition kan samlere købe kendte kunstneres værker i
begrænset oplag – til brug på smartphones, tablets, ect.

Var det noget med et ægte
Wim Wenders-fotografi (billedet
øverst) for 7 euro? Et originalt
værk af Tracey Emin for 10
euro? Det kan faktisk lade sig
gøre. I 2008 opfordrede Damian
Hirst, en af de mest velrenommerede samtidskunstnere, til at
demokratisere kunstmarkedet –
ved at sælge sine værker direkte

2

på auktioner uden mellemhandlere. Han var også en af de første til at udbyde samlerværker
i begrænset oplag digitalt hos
Sedition. I dag har webstedet
også udviklet sig til en byttebørs. Man downloader værkerne
direkte til sin tablet eller
smartphone.
i

3

seditionart.com

Tjekdinegene-mobilitet
Kunne du godt tænke dig at skifte til en hybrid- eller en elbil –
men er du i tvivl om, hvorvidt det er realistisk i din hverdag? Den
nye EQ Ready App optager dine køreture og analyserer din mobilitetsadfærd for at finde ud af, hvilken Mercedes-Benz eller smart
der passer til dine behov (til iOS og Android).
i
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mbmag.me/eqreadyapp
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Skitser til en hval-ubåd,
en flyvemaskine og en
sportsvogn.
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Pole
position

Stilfuld
nydelse

San Fransisco
USA

Nye produkter, accessories
og gadgets, som forskønner
tilværelsen
Begavet
Høretelefoner,
225euro
(ca.1.675kr.).

Stillehavet

Vi skypede med
Joanne Pransky fra
San Francisco,
hvor hun bor.

Adskillige apps kan
gøre det, men nu er der
også opfundet
høretelefoner, som kan
oversætte live. Mymanu
Clik kan ifølge
producenten assistere
dig på 37 sprog.
i

mymanu.com
Klassisk
Notesbog,60euro
(ca.450kr.).

Roboteksperten Joanne Pransky rådgiver koncerner
og er verdens første selvudnævnte robotpsykiater.

Mercedes

i

aspekter af vores liv. Og det ligger
ikke så langt ude i fremtiden.”
Ifølge et Oxford-studie vil næsten
halvdelen af alle amerikanere i
fremtiden miste deres arbejde til
robotter. Det skaber usikkerhed.
Er der også muligheder i denne
udvikling?
“Sådanne studier rammer ikke hovedet helt på sømmet. For det drejer sig
ikke om jobs, men derimod om produktivitet. Robotter skaber jobs, de får
dem ikke til at forsvinde. Robotter vil
ikke komme til at erstatte mennesker,
men vil overtage menneskelige funktioner af den slags, som for eksempel
er kedelige, beskidte eller farlige.”
Og hvordan forholder man sig til
angsten for at miste kontrol?
“Det er et spørgsmål om opfattelse.
Computere er allerede mere intelligente end mennesker, når det gælder
deres evne til at regne og deres lagringskapacitet. Computere kontrollerer os ikke, men bliver brugt af os
som værktøjer til at gøre vores liv
nemmere. Det vil være det samme
med robotter: Mennesker og maskiner vil samarbejde for at udvikle nye
løsninger. For eksempel inden for
medicin med henblik på at helbrede
sygdomme. Til gavn for os alle.”
i

Trendy
Jakke,299,95euro
(ca.2.230kr.).

smythson.com

Den er ifølge den
svenske producent
fremstillet af bønner,
træ og nødder – og så
kan den også holde
dig varm. Verdens første biobaserede jakke!
i

tierra.com/deterra

Opfriskende
Luftrenser,185euro
(ca.1.375kr.).

Med sit smarte design,
bærbare egenskaber
og en hypersensitiv
sensor er det oplagt at
anskaffe sig denne
luftrenser, som filtrerer skadelige partikler
fra luften i
omgivelserne.
Produktet opstod som
et Kickstarter-projekt.

robot.md

i
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Hvad laver du som
robotpsykiater?
“Jeg gør det nemmere for robotter og
mennesker at omgås hinanden, og jeg
hjælper dem med at løse problemer.”
Foregår det på samme måde som
på briksen hos Sigmund Freud?
“I bedste fald ja. En robot kan eksempelvis komme til mig og beklage sig
over seksuel chikane på arbejdspladsen, eller en familie sender sin hjemmerobot hen til min konsultation,
fordi den er sygeligt jaloux på sine
menneskelige søskende...
Nej, det er bare for sjov. Jeg fokuserer
på det, man kalder HOS, eller
’Human Operating System’. Jeg vil
hjælpe mennesker med at overvinde
deres angst for kunstig intelligens.
For vi kan enten vælge at udnytte
teknologien til vores egen fordel,
eller vi kan forholde os negativt og
frygtsomt over for den. Det kan også
dreje sig om etiske spørgsmål, som
programmører og brugere kan
behøve hjælp til.”
Hvad betyder det konkret?
“Mit mål er at oplyse folk og gøre det
muligt for dem at forstå og at håndtere deres egne emotionelle, sociale
og psykologiske reaktioner på robotteknologi. Uanset hvad vil udviklingen komme til at påvirke alle

Skabt i 1908 og stadig
håndlavet. Den klassiske rejsenotesbog er
en vidunderlig
rejsefælle.
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Stjernestund
Familien Khoo fra Singapore smiler, når de skal
på udflugt i deres Mercedes-Benz 220a fra 1955

Familien Khoos klassiske
Ponton i Singapore

“Samfundet er nødt
til at forstå, at der
findes folk som mig,
der gerne vil
udnytte teknologien
som en del af
kroppen. Jeg kunne
godt ønske mig en
større social accept.”

Khoo Yeow Khim (bag rattet), Irene Kuok (tv.), hendes søn Khoo Kay Hong, dennes hustru Ran – og Vera

Drømmebilen Mercedes-Benz type 220a har været i familiens eje i ikke mindre end
62 år. I dag er den stolte ejer Khoo Yeow Khim 89 år gammel. Han har til glæde for
de kommende generationer passet godt på sin store Ponton-Mercedes.
Etheltår
medEQ-power

Denselvudnævntecyborg
NeilHarbissontaltepå
meConventionvarmt
foratimplanterechipsi
menneskekroppenforat
forbedremennesketsegne
sanser.Hanerdetførste
menneske,derharfåetmonteret
enantenneibaghovedet–haner
fødtfarveblind.
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Flot og visionær kalender for 2018: Mercedes-Benz præsenterer
på hvert af kalenderens månedsblade en bil med EQ-power, det
vil sige en elbils- eller hybridmodel. Den kan fås i Tyskland,
England, Spanien og Sverige for 32,90 euro (ca. 245 kr.).
i
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Fakta

Industriens Fonds Hus er et
nyt dansk-kinesisk samarbejde
og skal huse forskere,
studerende og virksomheder.

Whiskyudover
detsædvanlige

DanskdesigniBeijing
Da et nyt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem danske universiteter og det kinesiske videnskabsakademi blev indledt i Beijing i efteråret, kunne de
studerende træde ind i en ganske spektakulær bygning. Det nyopførte universitet, ca. 60 kilometer nordøst for den kinesiske storby, er nemlig tegnet af danske
Lundgaard & Tranberg, som også står bag Skuespilhuset og Axel Towers i København, og der er lagt vægt på
energi- og miljøvenlige løsninger. Foruden det danske
eksteriør er samtlige møbler i den over 10.000 kvadratmeter store bygning tegnet af danske møbeldesignere
for møbelvirksomheden Onecollection i Ringkøbing,
mens områder som konferencerum og lounges er indrettet med klassikere fra Finn Juhl. Det har taget mere
end tre år at opføre det nye universitet, som er et led i
et nyt videnssamarbejde mellem Danmark og Kina.
i

“Det er en meget
personlig fortælling om
den kringlede vej fra
klaveret i kælderen i mit
barndoms Åbyhøj til
Island, hvor jeg i dag
efter bedste evne jonglerer rollen som mor til
tre, pladeselskabschef og
turnerende ’popstjerne’.
Der er selvfølgelig sex,
drugs, rock’n’roll i
bogen, tilsat Kongehus,
angst og økonomisk
skandale, men den røde
tråd er sangene og de
tanker og begivenheder,
de er vokset ud af.”

Aarhusianerne har fået et sted at holde
fyraften med stil. Den irske pub med det
skægge navn Tir Na Nog har nemlig fået
bevis på, at de leverer verdens bedste irske
whiskyoplevelse. Prisen ’Best Irish Whiskey Experience’ blev tildelt af Irish Pubs
Global, som er en organisation af irske
pubber over hele verden, og komiteen faldt
for stedet The Whiskey Room – en lille,
intim bar skjult bag en hemmelig dør, hvor
man i rolige omgivelser kan nyde de mere
end 130 forskellige slags whisky, mens
indehaveren, irskfødte Andreas Ruigrok,
fortæller historier.
i

tirnanog.dk/the-whiskey-room

TinaDickow,40,
omsinnyeselvbiografi,TælTilTina

industriensfond.dk/industriens-fonds-hus-i-kina-0

Mercedes

14

Mercedes-Benz

S TA R T

Bella Danimarca!

Sul Molo (øverst) er Era
Oras private dining room.
På vinlageret Magazzino
(nederst) opbevares over
90.000 flasker.

FOTO INDUSTRIENS FOND, FINEST GRAMOPHONE, TIRNANOG, ERA ROA

Verdens bedste italienske restaurant uden for
Italien ligger i Danmark

Hvis du skal opleve det italienske gourmetkøkken
på bedste vis, skal du ifølge det velansete italienske madmagasin Gambero Rosso reservere bord
på Overgaden Neden Vandet 33B. Den karakteristiske adresse på Christianshavn huser Era Ora,
som blev åbnet af ægteparret Elvio Milleri og Edelvita Santos i 1983, og som siden 1997 årligt har
høstet en Michelinstjerne. Og nu er restauranten
altså kåret som verdens bedste italienske spisested
uden for Italien.
Era Ora betyder noget i retning af ’det var på
tide’, hvilket muligvis skyldes, at der skulle gå flere
år, før Elvio Milleri sagde sit job i bankverdenen
op for at hellige sig gastronomien. Han havde forelsket sig i København på sine ferier, og til at
begynde med kørte han selv frem og tilbage mellem Danmark og Italien for at hente råvarer, før
der etableredes en reel import. Kun i det mangfol-

December 2017

dige italienske spisekammer findes nemlig de
grøntsager, olier og vine, som skaber den særlige
sanselige oplevelse på Era Ora. Selv kaffebønnerne
er nøje udvalgte og er siden 1985 hentet fra et lille
risteri i Verona, som rister kaffen på en ganske særlig måde. Og så er der i øvrigt hele 90.000 italienske vine i kælderen.
Grundlæggeren står ikke længere selv i køkkenet, men det gør et nyt team af relativt unge
kokke, som har formået at bevare de stolte traditioner for smagfuldt italiensk håndværk. Ved
kåringen, som fandt sted i Rom i oktober, konkluderede juryen således, at Era Ora havde givet dem
’den mest komplette kulinariske oplevelse, vi har
nydt i 2017’. Foruden prisen som ’Best Italian
Restaurant in the World’ blev Era Ora også kåret
som ’Restaurant of the Year’.
i

era-ora.dk
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Lykkevej
Australien

Fra Harbour Bridge i Sydney til Palm Beach.
Strækningen: Ca. 44 km mod nord.
Køretiden: Én time.
5

5Vandring

Gå til Barrenjoey
5Wandern
Lighthouse, hvor du kan
Auf zum Barrenjoey
opleve en pragtfuld
Lighthouse: Man hat
udsigt over Ku-ring-gai
da oben einen famosen
Chase National Park og
Blick über Ku-ring-gai
Broken Bay.
Chase National Park
i bestsydneywalks.com
und Broken Bay.

4

i bestsydneywalks.com
4Surfi
 ng

3

Blot én af mange fantastiske strande: Whale Beach.
Perfekt til at slappe af og
kigge på bølger med en
lækker Flat White.
i

whalebeachdeli.com.au

3Shopping

Originale souvenirs og
accessories i vintage-design fås på Avalon
Parade. Tæt på dejlige
Avalon Beach.
i

rustonline.com.au

2

Palm Beach er Sydneys nordligste
strand, og dens placering er spektakulær: På den ene side af halvøen
venter gyldent, dybt sand og på den
anden Stillehavets brændingsbølger; og kun et par skridt videre sejlerparadiset Pittwater. Det er
bedst at starte turen om morgenen
(efter myldretiden) på Harbour
Bridge i nærheden af operaen. Hen
over klapbroen på The Spit fører
vejen til Northern Beaches, hvor du

Mercedes

kan vælge blandt snesevis af
strande. Hvilken én, der er den
smukkeste, er de lokale ganske vist
uenige om, men Whale Beach bliver ofte nævnt. Turen ender i Palm
Beach, som er kendt for sine mange
prominente gæster. For hollywoodstjerner viser sig også gerne her.
Men det imponerer ikke ægte
australiere. Når det kommer til
stykket, er stranden jo for alle. Og
især for Stillehavets bølger.
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1Kultur

2Spisning

Operahuset i Sydney:
Naturligvis bør du besøge
det! Måske det kunne friste med en drink med
udsigt til Harbour Bridge?

Lyst til Fish & Chips?
Hos Fish-mongers Manly
er der calamari eller
rejer til de hjemmelavede
pommes frites.

i

sydneyoperahouse.com

i

manly.mongers.com.au
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Ruten fører hen over M1 og A8 til Barrenjoey Road og så videre til Palm Beach.
Her ender vejen – og du kan vælge mellem at bade, surfe, sejle eller vandre.

Analyseinstituttet Voxmeter:

Jyske Bank har de
mest tilfredse
private banking - kunder
”Vi kan se, at kunderne belønner
Jyske Bank for at være god til den
skræddersyede, personlige rådgivning,
som foregår i øjenhøjde med kunderne.”
Christian Stjer fra Voxmeter til
Jyllands-Posten 22. april 2017

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

ADVERTORIAL

Det bliver i familien...

Arnby & Mejlvang dækker over et privat og forretningsmæssigt partnerskab mellem David Arnby og Trine Mejlvang. Som henholdsvis uddannet
gemmolog og smykkedesigner, spænder vi i fællesskab over en bred vifte
af kompetencer, et globalt netværk og mere end 30 års erfaring
herhjemme og i udlandet.
Relationer for livet...
Tid er også et ædelt materiale. Vi bruger den både
med omhu, men også med generøsitet. Dialog samt
rådgivning er fællestræk som følger alle smykkerne
på deres vej ud i verden. Vi tager os tiden, til ikke
blot at skabe smykker til livets unikke begivenheder,
men relationer for livet.

Den lille forskel...
Det er vores erfaring, at det ofte
er små detaljer der er med til
at gøre den helt store forskel.
Dette gælder både indenfor
smykkedesign, men i lige så
høj grad når det omhandler
diamanter og andre ædle sten.
Ofte medfører minutiøse
forskelligheder, både stor visuel
og prismæssig forskel. Derfor
sætter vi en ære i detaljerne og
værdsætter den lille forskel.

Mange veje fører til
Store Kongensgade...
Udover vores egen kollektion, laver vi mange
specialopgaver hvor indgangsvinklen ofte er vidt
forskellig; fra en inspirerende tanke og en fantastisk
ædelsten - til et gammelt smykke der skal tilføres
nyt liv eller et perlecollier som blot trænger til lidt
kærlig omtanke og en omtrækning. Det er vores
grundtanke, at yde en forskel for den enkelte der
vælger at lægge vejen forbi Store Kongensgade 118.
Dette gælder i særdeleshed i form af rådgivning,
men også i forhold til at levere det rigtige til
den rigtige pris.

Med mennesket for øje...
Kunsten at lokalisere den rette ædelsten til den rette
pris, kræver både erfaring og kompetence, men også
omtanke for den person den i sidste ende er tiltænkt
at bære. Vores udgangspunkt består ikke kun af erfaring, gemmologiske fagkundskaber og et internationalt
netværk af ædelstenshandlere. Det er i lige så høj grad
et spørgsmål om indstilling. Ædelsten er alle individuelle, men det er mennesker så sandelig også. Det er
derfor vi altid har mennesket for øje når vi kigger gennem luppen og ikke kun den pågældende ædelsten,

Fingerring af 18 karat guld
med diamanter af oval og rund
brillantslibning. Internationalt
diamantcertifikat fra Gemological Institute of America medfølger. Pris fra DKK 35.900,-.

store kongensgade 118
(overfor nyboder)
1264 københavn k
+45 50545464
www.arnbymejlvang.com
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Et klassisk
håndværk
Mercedes
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Smykkemageren anvender
ældgamle håndværksmæssige
traditioner og arbejder både med
kostbare metaller og diamanter.

Når man investerer i et smykke, har
håndværket større betydning, end de
fleste er klar over. Et smykke er en
kostbar investering, og ved den rigtige
forarbejdning, pleje og vedligeholdelse
kan det nemt anvendes i flere årtier
eller ovenikøbet gå i arv til næste
generation. Mercedes me Magazine har
i samarbejde med Ulrik Hartmann lavet
denne guide til, hvad du skal kigge
efter, når du vil investere i et smykke,
der skal vare hele livet.
TEKST: NIKOLAJ KARLSHØJ
OG ULRIK HARTMANN
FOTO: HARTMANN’S

V

i kender alle begrebet ’godt håndværk’. Men
hvad dækker det egentlig over? Når det gælder smykker har den københavnske juveler
Ulrik Hartmann, som har 30 års erfaring med
køb og salg af diamanter, et godt bud. “Smykker er som
udgangspunkt små, detaljerede objekter, og derfor skal
alle elementerne i et smykke være i orden. Det gælder
sådan noget som ringskinnen, fattearbejdet, forarbejdningen, lodningen og overfladen på smykket. Meget ofte
kan du fornemme, om du sidder med et gedigent og lækkert smykke i hånden,” forklarer han. “Start med at gå
på opdagelse med fingeren. Der bør ikke være skarpe
kanter, og det skal generelt være komfortabelt at tage på.
Kig også på bagsiden for at se, om der er gjort lige så
meget ud af smykket på bagsiden som forsiden.”
Når det gælder smykkets håndværk, opdeler Ulrik
Hartmann i følgende kategorier: Ringskinne, forarbejdning og finish, fattearbejde, metal og funktionalitet.
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Spørgsmål
til
eksperten

Mercedes

Hvormangeårkanetsmykkeholde?
“Det afhænger meget af udformning og,
hvor ofte smykket bæres. Har man et
smykke, som bæres hver dag og hele
tiden, kan et smykke godt være slidt op på
10 år. Omvendt er det ikke ualmindeligt,
at godt smykkehåndværk kan holde i
20-30 år. Men fingerringe vil altid være
mere udsat end andre smykketyper.”
Hvadgåroftestgalt?
“Jeg møder tit kunder, som har mistet en
ørering, ørestik eller øreclips. Øreringe

skal med tiden strammes, så de ikke
tabes. Mange glemmer simpelthen at få
øreringene strammet og justeret.”
Erdergarantipåsmykker?
”Du har som med alt andet to års garanti på
smykker ifølge Købeloven. Guldsmeden vil
dog kigge på, om smykket har lidt overlast
eller fået utilsigtede stød eller slag. I så fald
dækkes disse ikke. Der dækkes alene konstruktionsfejl eller mangler på smykket.”
Andrevedligeholdelsesråd?
“Undgå at sove med guldkæder som kan
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knække eller blive slidt. Det samme gælder tennisarmbånd, som nemt kan få
knæk.”
Kansmykkertåle,atmantagerdem
medibad?
“Smykker kan sagtens tåle bad, og også
saltvand. Men husk, at sæbe sætter sig på
fatninger og sten, hvilket går ud over glans
og brillans. Derfor bør man helst undgå
det – eller alternativt rense sine smykker
regelmæssigt for at få optimalt udbytte af
skønheden.”

Mercedes-Benz
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1
1 Argyle Pink diamantarmbånd.
2 Diamantmanchetknapper med detaljeret

fattearbejde.
3 Et kvalitetssmykke er ofte lige så flot på
5
2

4

6

bagsiden, som på forsiden. Bemærk
diamanterne og det flotte fattearbejde.
4 Argyle Pink rosetring med 2,70 carat
emerald-cut og Argyle pink diamanter.
5 Argyle Champagne diamantring med flot
symmetri.
6 Massiv signetring med brillanter. Med en
massiv signetring undgås buler i ringen, og
samtidig sikres pæn vedligeholdelse.

3

Ringskinnen
“Ringskinnen skal være komfortabel og kraftig nok til
at modstå dagligt brug,” forklarer Ulrik Hartmann. “En
ringskinne skal føles rar at bære og gerne være blød og
behagelig indvendig. Jeg anbefaler ikke tynde eller meget
spinkle ringskinner til hverdagsbrug. Over tiden bliver
de slidt og mange gange slået ud af facon. Ringen bør
også være så kraftig at den ikke kan få buler ved stød
eller almindelig brug.”
Forarbejdning og ﬁnish
“Kig på ringen og se, om guldsmedearbejdet er pænt. Læg
mærke til, om der er symmetri i smykket, eller om ringskinnen har forskellig tykkelse og bredde på steder, hvor det
bør være ens. Er der ujævnheder på overfladen eller støbehuller, som kan gøre smykket porøst? Lodninger bør ikke
kunne ses og skal være usynlige. Jo mere detaljeret et
smykke er i udformning, jo mere håndværk og detaljearbejde. Er der tale om øreringe, så bør de være ens i form
og udtryk. Er der tale om et armbånd bør det være ’straight’
og ikke hoppe og danse, når det ligger fladt på et bord.”
Fattearbejdet
“Fattearbejdet, altså måden, hvorpå stenene sættes fast på
metallet, er en af de vigtigere processer i smykkefremstillingen,” forklarer Ulrik Hartmann. “Vi ser tit ædelsten eller
diamanter falde ud over tid. Det kan der være flere årsager
til. Smykket kan være brugt forkert eller voldsomt, eller
også har det ikke været vedligeholdt gennem flere år. Det
er vigtigt, når du fatter ædelsten og diamanter, at der er
nok guld eller materiale ind over stenen. På den måde sikrer man, at stenen ikke falder ud over tid. Det er særligt
vigtigt, når der sidder mange diamanter tæt i det, vi kalder
’pavé fattearbejde’ – altså mange små diamanter fattet som
pavé brosten. Her er det vigtigt at fattearbejdet kan modstå stød og slitage og har nok guld ind over diamanten flere
steder eller hele vejen rundt. Har du en større diamant, skal
stenen være indfattet i greb eller rørfatning, som er så stabil og kraftig at de ikke kan slås skæve ved almindelig brug.
Læg også mærke til, om diamanter sidder i samme niveau
og med symmetri, eller om diamanterne hopper og danser
henover overfladen. Er der tale om allianceringe eller diamanter med flere rækker, så må kanten på diamanten ikke
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stikke ud over siden på ringskinnen. Mange kunder har
ikke kendskab til at greb og indfatninger bliver slidt over
tid. De fleste ringe kommer i berøring med mange forskellige genstande, da hænderne er aktive. Fatningerne får små
utilsigtede stød og bliver slidt. Efter mange års brug skal
indfatninger forstærkes med guld for at sikre samme styrke
som ved oprindelig fremstilling.”
Metal
Hvilken guldkarat skal man vælge? Og hvad med platin?
Spørgsmålene stilles ofte, og der findes nogle enkle huskeregler. “Jo højere promille guld, jo mere kostbar er ringen.
18 karat består af tre fjerdedele rent guld, hvor 14 karat har
omkring halvdelen rent guldindhold,” siger Ulrik Hartmann. “Vælges hvidguld, skal ringen regelmæssigt rhodineres. Det foregår ved et galvisk bad med rhodium, som
sikrer den fine hvide overflade. Dette bør gøres hvert år
eller hvert andet år,” forklarer han. “Platin er et ædelmetal,
som er populært takket være dets styrke og densitet. Denne
modstandsdygtighed betyder, at materialet holder bedre
om diamanter, og smykker med platin har derfor ofte længere levetid. Platin har en højere renhed end guld, helt op
til 95 procent, er mere kompakt end hvidguld, og skal således ikke rhodineres. Platin har en højere massefylde end
guld, og er derfor tungere. Men platin er også mere kompliceret at arbejde i for guldsmeden og kræver en dygtig
håndværker. Derfor er platin også et dyrere materiale.”
Funktionalitet
Når du køber et smykke, er det vigtigt at tænke på, hvilken funktion det skal have. Skal det kun være til fint brug
som en cocktailring, eller søger du en forlovelsesring,
som kan bruges dagligt uden den store omtanke? “Hos
os gør vi altid meget ud af at fortælle, hvad tingene kan
tåle og anbefaler eksempelvis ikke alle smykker til hverdagsbrug,” forklarer Ulrik Hartmann. “I dag skal de fleste smykker være funktionelle og kunne bruges både til
hverdag og fest. Derfor sælger vi mange smykker som
har et moderne funktionsdesign, altså et design, som
ikke hænger i eller har greb eller forhøjninger, som nemt
kan knækkes eller stødes. Her skal man være særlig
opmærksom ved fingerringe og armbånd, mens øreringe
og vedhæng ikke er udsatte på samme måde.”
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Juvelerens
femhuskeråd
Smykker bør ikke
bæres til hårdt fysisk
arbejde. “Det gælder
eksempelvis havearbejde
og fitness, men også
almindeligt husarbejde.”
Undgå at købe spinkle
smykker i udlandet.
“Det kan være fristende
at købe det billige
smykke i Thailand eller
Tyrkiet. Men årsagen til
den lave pris er ofte, at
der ikke er blevet brugt
så meget tid på
forarbejdningen, som der
burde, samt at man har
sparet på guldvægten.”
Jo højere indfatning, jo
mere praktisk. “Smykker,
og især fingerringe og
armbånd, får stød og
slag. En lav indfatning
kan være utrolig flot,
men gør også smykket
mere udsat i det
daglige.”
Tænk over, hvad du
skal bruge smykket til.
“Køb smykke med
omtanke og
funktionalitet. Ikke alle
smykker egner sig lige
godt til hverdagsbrug.”
Smykker skal
regelmæssigt
vedligeholdes – præcis
som biler. “Få dine
smykker renset og
efterset en gang om
året. Visse juvelerer
tilbyder denne service
vederlagsfrit.”

Mercedes
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Testflyvning af
eMotionButterfly. De
bruger minimal energi,
fordi de flyver i flok. Og
har bittesmå sensorer,
som knapt er synlige.

IMAGINE

Mod
nye

højder
Intelligente sommerfugle og autonome
myrer: Den tyske virksomhed Festo,
som er underleverandør til Daimler,
har sit eget ’thinklab’, hvor der forskes
i morgendagens fascinerende mobilitet
og udvikles bioniske robotter.
TEKST: MARC BIELEFELD
FOTO: TILLMANN FRANZEN

IMAGINE

IMAGINE

Robothjælperens arm er
inspireret af elefantens
snabel og den fleksible
gribeklo af fiskefinner.
Den kan pakke æbler og
endda også rå æg.

Bionik-ekspert Sebastian
Schrof med den kunstige
kænguru.
Den hopper med en
fjedrende bevægelse og
genvinder energi, hver
gang den hopper.
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1 Ben

Piezokeramiske
bøjningstransducere får de
seks ben til at bevæge sig.
1

2

3

2 Processor

4

Den fordeler signaler,
styrer benene og de
små gribekløer.
3 Energi

Opladningskredsløbet
omdanner 8,4 volt til
300 volt.
4 Ringledning

Dens sluttrin udgør
grænsefladen mod
aktuatorerne.
5 Batterier

To litium-polymer-celler
leverer 8,4 volt (i op til
40 minutter).
6 Sensorchip
5

6

7

8

9

En chip monitorerer
jorden og beregner
afstande.
7 Øjne

3D-stereokameraer
registrerer omgivelserne
og genstande.
8 Gribekløer

De kan tage fat omkring,
trække i og skubbe en
genstand.
9 Føler

Den bruger myren til selv
at dokke sig på opladeren.

M

ed hurtige skridt kribler den hen over gulvet
på seks ben, der går op og ned, mens øjnene
observerer omgivelserne. På hovedet har den
to følere, og den sorte krop er dækket af et
gyldent mønster. Det er bittesmå ledninger, som er strømførende på samme måde som et åbent nervesystem. Den
ser klog ud, den lille kunstige myre. Smiler den også lidt?
Det bioniske insekt styres ved hjælp af algoritmer.
Inde i hovedet har den skjulte stereokameraer, maven
rummer forskellige sensorer, og den har også antenner
inde i kroppen. Piezokeramiske bøjningstransducere
(mere om dem senere) får benene til at bevæge sig, og
oven på kroppen har den baner af tredimensionelle
ledere. På den måde kan myren se og gå, trække og gribe.
Den kan råbe om hjælp og kommunikere med sine arts-
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fæller. Navnet er BionicAnt, og den fungerer autonomt,
kan træffe beslutninger og har samarbejdsevner. En
knapt 14 centimeter lille robot, som imiterer sit forbillede i naturen – med ultramoderne teknologi komprimeret til at passe ind på ekstremt begrænset plads.
Festos BionicAnt er et meget velegnet eksempel på
den banebrydende tid, vi lever i. Aldrig tidligere er så
mange forskningsområder blevet kombineret, og så
mange innovationer blevet sat i produktion. Og aldrig
tidligere har et verdensomspændende netværk af virksomheder udviklet deres projekter med så høj hastighed.
Vi er i dag vidner til en forunderlig sneboldeffekt inden
for den teknologiske udvikling. Mobiliteten er for længst
blevet en del af den og vil også i høj grad komme til at
præge vores fremtid.
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Lille, men klog:
BionicAnt er fyldt med
teknologi og opfører
sig som en ægte myre.
Den imiterer myrernes
flokadfærd.
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Vor nye tids sprogkode er robot-, sensor-, og automatiseringsteknologi. Netværk, 3D-prints og letvægtskonstruktioner. Kinematik, adaptivitet, miniaturisering og
samling af adskillige funktioner i bittesmå komponenter. Dertil kommer algoritmernes magt. Den kunstige
intelligens. Selvlærende systemer.
Er du forvirret? Så er du bestemt ikke alene. Men at
opleve konkrete produkter som den kunstige myre bidrager til bedre at kunne forstå det. Den er udviklet af Bionic Learning Network, et forskerteam under ledelse af
Festo i tyske Esslingen. Virksomheden, som har 18.800
medarbejdere og er en globalt førende specialist inden
for automatiseringsteknik, har været underleverandør til
Daimler i årevis. Bionikteamet er Festos svar på et eget
thinklab. Her opfinder ingeniører og designere, biologer
og softwarespecialister såkaldte ’future concepts’. Og de
henter gerne inspiration i et mange millioner år gammelt forbillede, nemlig naturen.
Sebastian Schrof, som har været med til at udvikle
myren for Festo, tager det bioniske insekt op i hånden
og lægger det tilbage i plastikæsken. Industridesigneren
med speciale i robotter har døbt dette eksemplar Schmucchini – og den er blot én af tolv kunstige myrer, som
demonstrerer deres evner rundt omkring i hele verden
på messer og teknikevents. Og ofte til stor overraskelse
for tilskuerne, for BionicAnts kopierer ikke alene ægte
myrers fine anatomidetaljer; de bruger også algoritmer
til at imitere myrernes kognitive evner.
Når hver enkelt myre sættes ned på jorden, laver den
først en plan over omgivelserne, som den kommunikerer
til de øvrige myrer. Robotterne har på kort tid et overblik
over, hvor de selv og alle andre befinder sig. Hvis de derefter har brug for at flytte en genstand, så tilkalder de
deres kolleger. De andre myrer kommer myldrende til med
det samme og går i gang med at hjælpe. For de gemmer
på en vigtig visdom, nemlig bevidstheden om at de er stærkere i flok, og at de kan flytte noget ved at forene deres
kræfter. De gør det uden at blive fjernstyret.

Bionikteamet på arbejde
i Festos thinklab. Her
skaber de hvert år nye
kunstige dyr i
samarbejde med
universiteter og
eksperter fra andre
virksomheder.
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at den kan simulere flokintelligens. “De enkelte systemer tilpasser sig hinanden,” siger Nadine Kärcher. “De
kan varetage opgaver i et kollektiv, som et enkelt system
ikke ville kunne klare alene.”
Festo bruger den såkaldte piezoteknologi til at få
insektets ben til at bevæge sig. Det sker ved at tilføre
spænding til en særlig krystal, som derefter får myren
til at reagere mekanisk. Overfladen ændrer form, udvider sig eller trækker sig sammen. Omvendt får den mekaniske spænding piezokrystallen til at generere elektrisk
spænding. Der er tale om yderst effektiv interaktion. Og
det er netop brugen af piezokeramiske bøjningstransducere, der får de seks myreben til at bevæge sig.
Desuden har man anvendt Molded Interconnect
Device-metoden (MID) i myren. Den gør det muligt at
placere synlige tredimensionelle ledere på de 3D-printede komponenters overflade. Og man får dermed en
støbt del, som kan varetage både mekaniske og elektroniske funktioner. Kort sagt: Et multitalent.
Den slags nye teknologier er utroligt inspirerende.
Hos Festo har man allerede fået en kunstig kænguru til
at hoppe omkring i virksomheden – baseret på bionik-eksperternes observationer af ægte kænguruers forbløffende evner. Den kan nemlig genvinde kraft på
samme måde som en gummibold, hver gang den lander,
og bruge denne kraft til det næste hop. Den flytter sit
tyngdepunkt for at hoppe i forskellige parabler. Elias
Knubben, som har været chef for bionikteamet hos

Hjerne af tal
Nadine Kärcher, som har været med i Festos bionikteam
i seks år, udvikler software til de kunstige væsner. Sammen med IT-eksperter fra universitetet i Ulm har hun
blandt andet skrevet algoritmer, som giver myrerne deres
egen handlekraft. Der er tale om komplekse ligninger
baseret på de mindste definerede skridt. Nadine Kärcher
forklarer, at man skal forestille sig det på følgende måde:
”Vi lærer myrerne, at når der sker én ting, så skal de
gøre noget bestemt. Når dine sensorer i højre side registrerer noget, så bevæger du dig mod venstre. Og når dit
batteri er afladet, så går du selv hen til opladeren.” Algoritmer er nærmest uendelige rækker af lange talkæder,
som lagres inde i processoren.
Myren har processoren placeret bagtil. Den er en slags
hjerne, som bearbejder og fordeler signaler og styrer
benene og gribekløerne. Dens mest forbløffende evne er,
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Nadine Kärcher er
udvikler i Team software
og komplekse algoritmer.
Til BionicCobot har hun
endda udviklet en helt
ny brugerbetjening.
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Den mobile
fremtid
accelererer
Platooning, 
bioniske biler,
intelligent robotteknik: Også
Mercedes-Benz
udvikler teknologi,
der skal gøre biler
– men også produktionen, urbane
koncepter og intelligente sharingmodeller – klar til at
gå fremtiden i
møde.  

Der er mange veje, som fører ind i den digitale
fremtid. Tempoet er højt, og kombinationen af
forskellige former for ny teknologi giver helt nye
perspektiver. Allerede for 20 år siden slog
Mercedes-Benz dørene op for sit udviklingscenter i Silicon Valley. I dag er connectivity og selvkørende biler, shared services og elbilsmobilitet
blandt de helt store mobilitetstrends. Desuden
sætter kunstig intelligens i stadig større grad
dagsordenen for vores hverdag. Mercedes-Benz
arbejder på mange fronter for ikke blot at finde
visionære koncepter, men også selv at skabe
dem og videreudvikle dem. Designerne har for
eksempel tegnet en bionisk bil. Den har samme
form som en kuffertfisk – og har sensationelle
aerodynamiske værdier. Nye projekter fokuserer
på biler, der bruger neurale netværk og interagerer med deres omgivelser. Konceptbilen F 015 er
et eksempel på en bil med talrige, banebrydende koncepter: Den registrerer og samarbejder med sine omgivelser og er også innovativt
nyskabende, når det gælder sensorer, brugen af
letvægtsmaterialer og netværk. Andre udviklere
hos Daimler arbejder med at udvikle netværksforbundne bilflåder og intelligente delebilskoncepter. På Daimlers fabrik i den tyske by
Sindelfingen tester medarbejdere fremtidens
robotter, og hos Daimler Trucks tester man konvojkørsel med digitalt forbundne lastbiler – også
kaldet ’platooning’. Her er man inspireret af den
måde, fugle flyver i formation på, i bestræbelserne på at minimere brændstofforbruget
yderligere.
i

Daimler Trucks tester
konvojkørsel med digitalt
forbundne lastbiler,
såkaldt ’platooning’.

Morgendagens netværk:
Når alle biler kan tænke
selv, vil førerløs kørsel få
tilført en ny dimension.

mbmag.me/platooning  

Festo siden 2012, fortæller: ”Vi har observeret den nøje
og fastlagt, hvilke lineære akser og drivkræfter der skal
henholdsvis bevæges og bremses. Det har lært os noget
om at økonomisere med kræfter. For hvert hop genvinder kænguruen 80 procent af sin energi. Man skal kun
tilføre omkring 20 procent til at lande igen for fuld kraft.
Det er et genialt princip.”
Hos Festo har bionik-eksperterne også allerede imiteret en kamæleons tunge og dermed opfundet den såkaldte
FlexShapeGripper. På samme måde som en ægte kamæleontunge griber den fat i genstande, som den derefter
fastholder ved hjælp af en elastisk silikoneoverflade. Eksperterne har også studeret blækspruttens tentakler. Den
kunstige blækspruttearm er fleksibel og fungerer pneumatisk. Den vikler sig omkring genstande og skaber et
vakuum med sine sugekopper, så den kan gribe fat om
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glatte overflader og endda også genstande af glas. Også
elefantens snabel og fiskens finner har fungeret som blueprint for ekstremt effektive fangarme. Denne type robotter kan pakke tomater, æbler og faktisk også rå æg.
“I hvert eneste nye projekt lærer vi uhyre meget fra
naturen,” siger Elias Knubben, ”og mange af projekterne
har allerede fundet vej til at blive produceret i virkeligheden.” For grundforskning er ikke noget mål i sig selv.
Det drejer sig om at udvikle nye materialer, teste sensorer i en ny kontekst eller at finde ud af, hvad der sker,
når man kombinerer informatik og biologi. Det overordnede mål er at finde mulighederne i vores nye tid. Og at
udnytte dem.
Især inden for produktion kan robotteknologien fungere som et lokomotiv for automatiseringen. Fremtidens
robotter kan forlade deres bure inde på fabrikkerne
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Elias Knubben har en
særlig sans for at
imitere intelligente
tricks i naturens
verden. Hos Festo er
han chef for Bionic
Learning Network.

Den bioniske sommerfugl bruger kun meget lidt
energi på at holde sig flyvende. Ti infrarøde kameraer i
rummet lokaliserer hvert enkelt insekt og optager 160
billeder med milliarder af pixels pr. sekund. På den måde
kan de tracke selv de mindste markører, som er monteret på sommerfuglene. Sommerfuglene flyver uden at
støde sammen, de kan udføre avancerede undvigemanøvrer og pludseligt ændre retning inde i flokken.
Til sidst lander de med omhyggelig præcision elegant
på bionikekspertens udstrakte hånd.

Har du lyst til selv at se
sommerfuglene –
og også de kunstige
myrer – i aktion?
i

mbmag.me/bionik

TillmannFranzen,fotograf

Han fik lov til at følge bionik-eksperterne i to
dage. “Man kan nærmest dufte fremtiden i
sådanne thinklabs,” siger han. “De nye teknologier vil uden tvivl bringe mirakler.”
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og samarbejde med mennesker. De kan bevæge sig finmotorisk og bruge sensorer til at registrere, hvornår de
skal stoppe.
Prototyper som eksempelvis BionicCobot klarer sig
helt uden stål og elektriske motorer. De bruger komprimeret luft til at bevæge aksler i albuer, underarme og håndled. De kan enten tage virkelig hårdt fat eller løfte noget
helt forsigtigt, klemme med et fast greb eller eksempelvis
også prikke en medarbejder på skulderen. Måske for at
sige: “Kom vi skal også lige sætte den her skrue i.”
Interessen for denne form for udviklingsarbejde er stor
hos Daimler. “Vi vil have intelligente robotter, der kan finde
fejl, tænke og reagere, og som kan betjenes på samme
intuitive måde som en smartphone,” fortæller Simon
Klumpp, der er procesudvikler hos Daimler og ansvarlig
for montering, robotteknologi og automatisering.
Det er afgørende at kunne levere kundetilpassede
produkter, og det øger behovet for at skabe mere fleksible og individuelle procestrin i produktionen.
“Samarbejdet mellem menneske og robot vil få stadig
større betydning i fremtiden,” siger Simon Klumpp. “Men
det kræver, at vi fusionerer sensorer, samt gør maskiner
mere følsomme, endnu mere opmærksomme, og i stand
til at se og gribe og så vidt muligt også til at lære nyt.”
Det er den vej, udviklingen går.
Mod intelligente systemer, som kan hjælpe mennesker endnu mere. Og videreudviklingen af den kunstige
intelligens, endnu mere omfattende netværksintegrering og den dermed forbundne konstante udveksling af
data betyder, at mange af disse innovative produkter
også vil finde vej til vores hverdagsliv. Visionen om selvkørende biler, som forbedrer ulykkesstatistikken, er også
tættere på at blive til virkelighed på grund af den avancerede sensorteknik. Intelligent søgning efter en parkeringsplads – som især er praktisk i storbyer – vil også
kunne blive reguleret endnu mere effektivt.
Men også i overordnet forstand er naturen altings
målestok: Elias Knubben fra Festo nævner neurale netværk og flokintelligens. “Det ville være yderligere
en teknologisk landvinding.” Og Elias Knubbens seneste bioniske projekt illustrerer tydeligt, hvad der venter
os i fremtiden.
Teamchefen står denne morgen i virksomhedens
store glasdækkede indgangsparti – og er i gang med at
sende sommerfugle op at flyve. De flagrer livligt rundt
og ser næsten helt poetiske ud. Det er som at være vidne
til et vidunder. En fortælling om morgendagens intelligente mobilitet formidlet i et elegant billedsprog.
Den bioniske sommerfugl eMotionButterfly vejer blot
27 gram og behersker alligevel den komplekse vingeslagsteknik overlegent. Vingeslagene skaber fremdrift
og opdrift på samme tid. Den minimalistiske krop er
skabt af en 3D-printer, og dens kulfiberramme er
beklædt med glanspapirtynd folie. Også motorerne og
elektronikken er så minimalistiske, at man knapt kan få
øje på dem fra én meters afstand.

Ultimate vinteregenskaber
E N H A N C E D BY G E R M A N T EC H N O LO GY
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KONCENTRÉR
JER!
TEKST: INA BRZOSKA
FOTO: REINHARD HUNGER/
BRANSCH EUROPE

Vi oversvømmes konstant af mails
og nyheder, og for mange af os er
det ganske enkelt blevet for meget.
Hvordan kan vi i dag arbejde
fokuseret – og samtidig blive mere
tilfredse? Det kan vi lære,
mener eksperterne.

“En overflod af information skaber en fattigdom
af opmærksomhed,” skrev nobelpristageren i økonomi Herbert Simon i 1977. I dag er hans forudsigelse definitivt gået i opfyldelse. Det ses
eksempelvis, når alle kollektivt tjekker deres
smartphone, fordi der popper en besked op fra
Facebook, Twitter eller Instagram, eller når en
mail tikker ind fra kontoret. Koncerner som
Daimler har for længst indset, at det digitale fremskridt ikke altid er en lettelse for medarbejderne,
og at det er tid til at skabe nye og fleksible muligheder for virksomhedens teams (se side 32). Men
hvad kan vi selv gøre for at holde os oven vande i
strømmen af opgaver og nyheder? Først skal vi
forstå, hvor problemet ligger.
Vibrugerfor
megettidpå
’overfladisk
arbejde’
Ladmobilenhjælpedig
En smartphone kan
også hjælpe dig med at
koble fra. App’en
Headspace husker dig på at
standse op – og mediterer
sammen med dig.
i

headspace.com

En teoretiker inden for den
nye koncentrationsskole
hedder Cal Newport, informatiker og dimittend fra
Massachusetts Institute of
Technology, som med sin bog Deep Work har skrevet en international bestseller. “Mange medarbejdere bliver stressede af for mange mails,
konferencer og telefonopkald. De sidder med en
følelse af, at vigtige opgaver ikke bliver udført
ordentligt, fordi vi er nødt til at klare dem ind imel-

lem alt det andet,” siger han. For Cal Newport er
det, de fleste af os laver på kontoret, alt andet end
koncentreret arbejde. Han omskriver det kort og
klart med ’overfladisk arbejde’ – det, at vi blot
arbejder os igennem bureaukratiske opgaver eller
kommunikation via mail og smartphone. På den
måde dokumenterer medarbejderne ifølge ham
en vis produktivitet, men opnår ingen præstationer af ægte kvalitet. “Når nu hjernen er maskinen
inden for service- og teknologibranchen, så skal
vi lade være med hele tiden at afbryde den, men
i stedet sætte skub i den,” påpeger han.
Roernøglen
tilsucces

Med sit begreb Deep Work
beskriver Newport en form for
højt koncentreret beskæftigelse, en arbejdsrus, der først opstår, når vi lukker af for samtlige distraktioner. Det indebærer
et nej tak til ottetimersdage i storrumskontorer,
til en mødekultur langt ud over det rimelige eller
til forventningen om, at medarbejderne skal være
tilgængelige hele tiden. Han mener, at det i dag
er af uvurderlig værdi at være offline i perioder
– hvis man udnytter den vundne tid til at koncentrere sig om et vigtigt problem. At beherske
Deep Work er ifølge Newport en nøglekompetence – ikke mindst i en tid, hvor vi oversvømmes af information.
Vifokuserer
pådetforkerte

Cal Newports hverdag kan dog
ikke rigtigt bruges som forbillede: Indtil for nylig var han
ikke selv i besiddelse af en
smartphone. Og han nægter også konsekvent at
bruge Facebook, Twitter eller Instagram. Når han
holder foredrag om, hvorfor sociale medier er
overflødige, høster han ikke udelukkende bifald.
Men hans indgangsvinkel er værd at tænke over:
Ikke alle tekniske gadgets er ensbetydende
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Så mange ting, der
lokker, men hvad er
egentlig vigtigt?
Koncentration er en
nøglekompetence, vi får
brug for i fremtiden.

IMAGINE

Kunhøjt
koncentreret
arbejdeskaber
tilfredshed

Dette såkaldte flow blev allerede beskrevet af motivationspsykologer i 1970’erne.
Det er en tilstand, hvor
man glemmer alt omkring
sig. En grad af fokus, som forfattere, malere eller
elitesportsudøvere lykkes med at opnå. For Cal

Leadership2020
Også Daimler arbejder for en
grundlæggende kulturforandring –
med initiativet Leadership 2020.
“Den nye ledelseskultur giver mere
effektive processer og styrker
organisationen. Resultatet er mere
motiverede medarbejdere, hvilket
fremmer viljen til forandring,” siger
Elmira Schmidt, ansvarlig for
Feedback Culture. Her er de otte
indsatsområder:
Feedback: Feedback skal gives
åbent, ærligt og med korte
reaktionstider. Ansatte bedømmer
også deres chefer fra forskellige
perspektiver og synsvinkler.
Belønning: I en ny type
performance management
honoreres både fælles og
individuelle resultater.
Ledelsesudvikling: Forstærket
tilskyndelse til livslang læring. Også
ledende medarbejdere skal fremover
konstant videreuddanne sig.
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BestFit: Bedre og mere
gennemsigtige jobplatforme skal
sikre, at ledige stillinger besættes
med de bedst egnede talenter fra
hele verden.
Digitalisering: De muligheder, der
skabes med nye teknologier, skal
tilpasses den enkelte medarbejder
og udnyttes optimalt.

Den amerikanske
bestseller af
informatikeren
Cal Newport fås
på plusbog.dk og
koster 184,95 kr.

Tilladelser: Der træffes hurtigere og
mere ukomplicerede afgørelser. For
eksempel når det gælder rejser: I
stedet for omfattende formularer skal
tilladelsen oftere bare gives mundtligt.
Kollektivviden: I agile
organisationer arbejder kolleger
mere sammen på tværs af lande.
Iværksætterånd: I værksteder er
det tilladt at afprøve, brainstorme og
eksperimentere.

Newport er eksempelvis de betingelser, som forfattere ofte skaber for sig selv, et godt forbillede.
De finder et isoleret sted at arbejde og giver
bevidst afkald på meget teknologi. Men hvordan
kan man overføre dette til hverdagen på kontoret? Arbejdspsykologer råder til så vidt muligt at
bandlyse digitale fredsforstyrrere. Det handler
nemlig om kontrol. Om, hvem der bestemmer,
hvornår opmærksomheden skal rettes hvorhen.
Men det er slet ikke så let, har psykologen Daniel
Goleman observeret. “Ligesom med en afvænningskur skal mange først igen lære ikke at lade
sig distrahere af digitale fristelser,” skriver han
i sin bog Koncentrér Jer.
Detmentale
fitnesscenter

Opmærksomhed er ligesom
en muskel, der skal trænes,
forklarer Goleman. Og den
bedste åndelige træning er efter hans mening
bevidste timeouts, hvor vi kalder opmærksomheden tilbage ved hjælp af nærværsøvelser.
Goleman anfører en række neurobiologiske studier, som dokumenterer, at personer, der mediterer igennem mange år med deres øvelser,
styrker bestemte forbindelser i hjernen, der virker koncentrationsfremmende. For eksempel var
personerne i stand til hurtigere at deaktivere de
områder i hjernen, der er ansvarlige for distraktion, og de opnåede en bedre udnyttelse af det
præfrontale cortex, som styrer vores vilje til koncentration. “Der gælder det samme for det mentale fitnesscenter som for alle former for træning,”
skriver Goleman. “Det afgørende er, hvor meget
den enkelte øver sig.”

Udbyttetaf
’denstilletime’

Cornelius König, professor i
arbejds- og organisationspsykologi ved universitetet
i Saarland, har i et studie med virksomhedsledere påvist, at blot 60 minutters koncentreret
arbejde uden afbrydelser er nok til at opnå en
væsentlig forbedring af kvaliteten. König kalder
det udbyttet af den ’stille time’. Betingelserne er
enkle: Sluk for smartphone og internet, flyt til en
plads uden støjkilde, og koncentrér dig om det
vigtigste punkt på to-do-listen. Med lidt øvelse
oplever du et flow-øjeblik – og i det øjeblik bliver
du den lykkelige ’Deep Worker’.

Efter sin research til denne artikel
har InaBrzoska sat sig for oftere at
lægge smartphonen væk og
forbedre sin koncentration med
daglige opmærksomhedsøvelser.

i daimler.com/career/thats-us/
leadership2020/
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med fremskridt, siger han. Mange menneskers
stress skyldes, at de koncentrerer sig om de forkerte ting. Newport giver psykologen Winifred
Gallagher ret, når hun antager, at det, vi føler,
påvirkes af vores fokus. “Hvad vi tænker og føler,
er summen af det, vi koncentrerer os om,” siger
hun. Hvis man bruger hele dagen på at overholde
aftaler eller besvare e-mails, fokuserer man på
negative ting som problemer med kollegerne,
deadlines eller overfladiske spørgsmål. Hvis man
derimod arbejder så dybt hensunket i sig selv, at
man glemmer tid og sted, vil man bagefter genkende den velgørende følelse, der indfinder sig.
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Entreprenøren,
der blev
urproducent
Jacob Juul drømte om et
arbejdsliv med selvstændighed
og frihed, men da han søgte
ind på journaliststudiet, anede
han ikke, at han en dag skulle
blive urproducent. I dag
sælges hans dansk designede
Bulbul-ure over hele verden.
TEKST: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: BULBUL

Det var nær gået helt
galt, men i dag har
Jacob Juul succes med
sin designvirksomhed,
som producerer ure til
hele verden.
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et tikker og takker, når Jacob Juul lægger sine
produkter frem på bordet. Det handler nemlig
om ure. Danske ure. Vi befinder os på en af de
habile adresser i det indre København, men vi
kunne lige så godt have været i Dubai, New York eller
Esbjerg, hvor Jacob oprindeligt er fra og i øvrigt også
havde kontor en periode, da tingene spidsede til, og han
måtte indrette sig i forældrenes kælder. For sådan er
betingelserne, når man som selfmade entreprenør kaster
sig ud i et eventyr, som man ikke ved, hvor ender. “Det
har altid tiltrukket mig at skulle lave noget selvstændigt,
det tog mig bare nogle år at finde ud af, hvad det skulle
handle om,” forklarer han.
At Jacob Juul i dag skulle producere ure sammen med
nogle af de dygtigste danske designere, havde han ikke
den fjerneste idé om, da han i slutningen af halvfemserne søgte ind på Roskilde Universitet for at læse til
journalist. “Studiet fangede mig ikke rigtigt, og efter et
stykke tid læste jeg en avisartikel om en dansker, som
var blevet engelsklærer i Kina. Det lød interessant, så
jeg kontaktede ham om et job, og et par dage senere fløj
jeg til Kina.” Det blev kun til et par måneder som
engelsklærer, for en dag faldt Jacob i snak med nogle
danskere, som havde startet et handelsfirma, og de
ansatte den eventyrlystne, unge mand. “De næste fire år
hjalp vi firmaer som Dansk Supermarked med at finde
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varer i Kina, og det var alt fra teknologi, møbler og lamper til tøj og cykler. Jeg fik en grundig oplæring i, hvordan man driver et firma, og det var lige fra at lave
aftalerne med fabrikkerne og få produceret produkterne
til den rigtige tid, til at få dem fragtet hjem til hylderne
i Danmark til den rigtige pris.”
En tikkende idé
Iværksætteriet trak i den unge dansker. Fra han var helt
lille, havde Jacob Juul stået på stranden hjemme på Vestkysten og kigget ud over havet og drømt om friheden, så
efter nogle år sagde han op og startede sit eget firma.
Det var efterhånden blevet nemt for danske virksomheder selv at finde deres varer i Kina, og Jacob begyndte
derfor at samarbejde med en gruppe danske designere
for at tilføre produkterne noget ekstra. “Jeg havde efterhånden skabt mig en masse viden om fordele og ulemper ved de forskellige produktkategorier. For eksempel
elsker forbrugerne møbler, men det er nogle besværlige
varer at have at gøre med. De er store og tunge. Lamper
og teknologi kræver sikkerhedstilladelser og brugermanualer, og tøj er afhængig af mode,” forklarer Jacob, som
endte op med ure som det optimale produkt. “Jeg er
sådan set ikke entusiast og kan primært lide ure for deres
design frem for deres historie og mekanik. Men det
kunne være interessant at koble det moderne danske
design på et traditionelt urværk. Og så er der altså noget
smart ved, at man kan have hele sit varelager liggende
under sin seng.”
Jacob Juul tog på research på den schweiziske urmesse
Basel World, hvilket efterlod ham med et indtryk af, at der
var plads til noget nyt. “Kort forklaret fornemmede jeg en
branche, som var rig på historie og ingeniørkunst, men
samtidig var det påfaldende at se, hvordan så mange store
brands kunne være så ens. Der var ikke mange ure, som
i min verden skilte sig ud, og dem, der gjorde, var mere
underlige, end de var pæne,” fortæller han. “Hvis jeg nu
kunne få nogle dygtige designere til at skyde noget
moderne, nordisk design ind i den traditionelle urindustri, så ville jeg måske kunne skabe noget, som var smukt
og samtidig anderledes nok til at tilføre noget nyt.”
At tiltrække de bedste
Han lavede en liste over repræsentanter for den nye nordiske designbølge, som han ønskede at samarbejde med,
og ambitiøs som han var, satte han den danske supergruppe KiBiSi, bestående af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels, møbeldesigneren Lars Holme Larsen
samt designeren og filosoffen Jens Martin Skibsted,
øverst. Trioen skulle vise sig at fatte interesse. Og hvorfor vælger en supergruppe at indgå et samarbejde med
en ukendt, selvlært entreprenør, som i øvrigt aldrig
havde prøvet at producere ure? “Jeg havde forberedt mig
grundigt og kunne svare på alle deres spørgsmål. Jeg
havde på det tidspunkt ejet tre firmaer, så jeg vidste,
hvordan firmaet skulle fungere, hvilket er en kæmpe
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Jacob Juul solgte sin idé til den danske
designtrio KiBiSi, som består af arkitekten
Bjarke Ingels (midten), møbeldesigneren
Lars Holme Larsen (th.) og designeren
og filosoffen Jens Martin Skibsted (tv.).

styrke som iværksætter. Det var ikke bare en filosofisk
tanke, drevet af lidenskab. Jeg havde lavet en forretningsplan og tænkt det rigtig godt igennem,” svarer Jacob.
“Samtidig syntes de alle tre, at projektet var spændende.
Ingen af dem havde lavet ure før.”
Trioen præsenterede Jacob for fem forskellige urdesigns,
og han faldt straks for det, de kaldte for ’Pebble’. “Umiddelbart ser det jo meget enkelt ud, men kigger man efter,
vil man opdage, at det er et meget komplekst design. Det
er asymmetrisk, og det leder mig faktisk tilbage til min
hjemstavn, Hjerting, ude ved Vesterhavet. Pebble betyder direkte oversat ’rullesten’, altså de sten, som ligger
og ruller rundt i vandkanten og får asymmetriske, runde
former,” forklarer han. “Så det var både et produkt med
et unikt design og en rigtig god historie.”
To år i kælderen
At vælge designet skulle imidlertid vise sig at blive den
nemme del. Det svære var at finde en fabrik, som kunne
producere uret. “Det anede jeg på forhånd. Urindustrien
er nærmest bygget op omkring symmetriske former, cirkler, kvadrater og rektangler. Det har blandt andet noget
at gøre med den måde, glasset sidder i spænd i urkassen. Så snart, du bevæger dig uden for de former, bliver
det besværligt. Og endnu mere, hvis du er et lille firma,
som kun kan bestille 500 og ikke 500.000 ure ad gangen,” forklarer Jacob. “Metallet, glasset, skiven og selv
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Kollektionen

Pebble
Pebble er uret, som markerede
starten på Bulbul. Det asymmetriske design er inspireret af rullestenene i strandkanten ved
Vesterhavet og sendte uret
direkte på forsiden af det amerikanske trendmagasin Wired.
Materialerne er tysk stål, italiensk læder og safirglas.

Facette
Facette er det andet ur, som
blev lanceret, og minutmarkeringerne er printet på indersiden
af glasset, hvilket får dem til at
’flyde’. En anden detalje er
læderremmen, som til forskel
fra Pebble fortsætter gennem
midten af urkassen.

Ore
Det tredje design i Bulbul-kollektionen er Ore, et ultra-minimalistisk ur, der er kogt ned til
sin reneste designessens. Ore
fås i samme farver og med
samme typer læder- og stålremme som Pebble.

Oblong
Oblom, som er det fjerde og
seneste Bulbul-ur, er designet af
den ene af trioens tre medlemmer, Lars Holme Larsen og hans
studie, Kilo. Til forskel fra de tre
andre ure er Oblom lanceret via
crowdfundingsitet Kickstarter.
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den tætningsring, som holder det hele tæt, skulle være
asymmetrisk, og det tog lang tid at finde nogen, som
kunne producere i den høje kvalitet, vi krævede.” Undervejs nåede Jacob at forlade Hong Kong og flytte hjem til
forældrene i Esbjerg, hvor han indrettede sig i kælderen
med en seng og et skrivebord. De tekniske udfordringer
blev ved med at udsætte lanceringen af uret, og kælderen endte faktisk med at være hans hjem i to år. “Det var
meget frustrerende. På den ene side havde jeg det her
projekt, som blev ved med at trække ud. På den anden
side blev min opsparing mindre og mindre. Hver gang,
vi nærmede os noget godt, blev det hele udskudt i nogle
måneder. Jeg havde brugt op mod 800.000 kroner uden
at få en krone igen, og jeg nåede en del gange at overveje, om jeg var blevet komplet idiot.”
Det endte med at lykkes. Endda inden Jacobs konto gik
i minus. I august 2013 var det første Bulbul-ur klar til
lancering, og det gik endda over al forventning. “Vi fik
leveret 400 ure til at begynde med, og så sendte vi en
pressemeddelelse ud – og så gik det virkelig hurtigt,”
fortæller han. “Der var nogle ret store medier, som
opsnappede historien, blandt andet Wired, som er et
berømt amerikansk magasin, og det samme gjorde Esquired og Wallpaper. Det havde klart noget at gøre med urets
særlige form og historie, men også, at KiBiSi var involveret. Jeg glemmer aldrig, da jeg vågnede næste morgen
og tjekkede min mailboks. Den var fyldt med ordrer og
forespørgsler. Jeg troede ærligt talt, det var scam, men
den var god nok. Der var ordrer fra hele verden. USA,
Asien, New Zealand, og efter en uge var alle 400 ure væk.
Så var vi ligesom i gang.”
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Seks spørgsmål
til Jacob Juul

Bulbul ... hvor kommer navnet fra?
“Bulbul er en lille fugl med en punk-agtig
frisure og et meget opblæst ego. Det syntes
jeg, var ret komisk. Samtidig er det nemt at
udtale og nemt at stave, uanset hvor du kommer fra i verden. Senere fandt vi også ud af,
at Bulbul er nattergalen i den arabiske del af
verden, det syntes jeg, var utrolig smukt og
nærmest poetisk.”
Bulbul var tæt på at gøre dig fallit.
Overvejede du at give op?
“Nej, men jeg havde øjeblikke, hvor jeg tvivlede på min egen dømmekraft. Jeg havde haft
nogle succesfulde år ude i Kina, og pludselig sad jeg i mine forældres kælder og havde
brugt hele min opsparing. Naturligvis havde
jeg alternativer, men jeg har aldrig været dér,
hvor jeg overvejede at opgive det hele og
finde mig et job. Jeg har en HF og et år fra
Roskilde Universitet, så jeg passer ikke rigtig ind i arbejdsmarkedet. Samtidig følte jeg
også, at det her var et projekt, jeg blev nødt
til at gennemføre. Måske var det nok dét, der
i sidste ende gjorde, at det lykkedes.”
Lanceringen af det første ur gik bedre,
end du turde have drømt om. Hvordan
kom du videre med selve driften
af firmaet?
“Min fordel har nok været, at jeg havde prøvet det før. Bulbul var ikke mit første firma,
så jeg havde forberedt mig godt. Mange
iværksættere går i stå, når dagligdagen træder ind, men jeg havde sørget for at lave aftaler med samarbejdspartnere, som kunne
styre mit lager og min shipping, eksterne bogholdere og så videre. Jeg havde også forberedt en onlineshop og lavet aftaler med
fotografer og folk, som kunne styre mit website. Altsammen eksterne folk og konsulenter. Jeg har stadig ingen ansatte.”
Det virker, som om du har svært ved
at binde dig?
“Helt klart. Fra starten havde jeg en idé om,
at jeg ville være uafhængig af en fysisk placering. Det skulle være lige så nemt for mig
at udføre mit arbejde ved siden af en pool i
Dubai som på et kontor i København. Mange
selvstændige drømmer om eget kontor, men
for mig ender det med følelsen af at sidde i
et selvskabt fængsel, hvor man skal møde
ind hver morgen. Min primære drivkraft i alt,
hvad jeg har lavet, har været frihed. Målet
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med Bulbul var derfor at opfylde alle kravene
til en organisation uden at være afhængig af
en fysisk placering.”
Hvordan har den etablerede urindustri
reageret på Bulbul?
“Blandet, vil jeg sige. Sådan en som Kristian
Haagen, som er en stor entusiast og meget
berømt i urverdenen, han reagerede positivt
på designet og vores storytelling. Pebble-uret
fik også fine anmeldelser på A Blog To Watch,
som er verdens største site for urentusiaster,
men læste man kommentarerne, blev uret til
gengæld sablet ned. Det skyldtes, at mange
urentusiaster slet ikke kan håndtere, når et
ur kører på batteri. Det er ligesom to forskellige verdener. Omvendt oplever vi netop, at
folk, som har rigeligt råd til at købe de mest
kostbare, traditionelle ure, også køber et Bulbul, fordi det repræsenterer et nyt design.
Det ene udelukker ikke det andet.”
Hvor er Bulbul om fem år?
“Om fem år tror jeg for det første, at vi stadig
eksisterer. Vi har vores faste kunder og et fast
publikum, og vi er blevet et større brand med
flere forhandlere rundt omkring i verden. I dag
er Mellemøsten vores næststørste marked
efter USA, og dén udvikling bliver spændende
at følge. Jeg vil stadig være tilknyttet firmaet,
men der vil nok være kommet en person ind,
som er mere direktør end mig. Da vi startede,
var mit drømmescenarie at have omkring
5.000 forhandlere i hele verden. Det har
ændret sig. Hvis vi en dag kan beskæftige
20-30 talentfulde medarbejdere, der tilsammen udvikler et stærkt designbrand med en
sund økonomi, vil jeg mene, vi er nået langt.”
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QUOOKER – DEN KOGENDE VANDHANE
Quooker er først og fremmest høj kvalitet og lang holdbarhed. Quooker benyttes af førende restauranter.
Verdenskendte kokke. Ambitiøse fagfolk. Og hundredtusindvis af forbrugere.
Den populære Fusion 3-i-1 hane fås nu i to nye eksklusive overflader: messing og bruneret messing.
Hvis du ønsker du en multifunktionel hane, som kun bliver smukkere med årene, skal du vælge en
Quooker Fusion i rå messing.
Alternativt kan du vælge udgaven i bruneret messing, som er underspillet luksus og som samtidig har
den høje funktionalitet, som Quooker er verdenskendt for.
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Er fremtiden
ikke bare
Vi lever midt i fremtiden med en række af
fortidens teknologiske visioner, der allerede er
blevet realiseret – og science fiction-forfattere,
der lader sig inspirere af forskere.

vidunderlig?
TEKST: PETER GLASER
ILLUSTRATIONER: POW!!!/DIE ILLUSTRATOREN

V
Hvornår bliver det
muligt?
Konceptbilen F 015 er
Mercedes-Benz’ vision
om den nye tidsalders
førerløse bilkørsel.

i gør os langsomt fri af tanken om,
at noget ikke kan lade sig gøre.
“Videnskaben overhaler science
fiction,” siger Neil Gershenfeld,
der er chef for det interdisciplinære Center for Bits and Atoms ved Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Her udvikler forskere for eksempel computere,
der kan farvelægges, og som har chips
af viskosevæsker – eller sammenfoldelige
elektriske løbehjul, der slår nye toner
an inden for moderne mobilitetskoncepter. Adskillige af de ting, vi er vant til at
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bruge i hverdagen, blev introduceret i litteraturen eller på biograflærredet –
for eksempel Jules Vernes bemandede
rumfart, smartphonen som Communicator i Star Trek eller Arthur C. Clarkes
geostationære kommunikationssatellitter.
Med maskinel indlæring, klonede får
eller Internettet har vi imidlertid selv for
længst skrevet vores egen ægte science
fiction-historie.
Forskning og ingeniørkunst forvandler
med tiltagende fart fremtidsvisioner til virkelighed. Det skildrer blandt andet
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’Communicatoren’ fra Star
Trek var forløberen for
nutidens smartphones.

også William Shatner, bedre kendt som Captain
Kirk, i sin bog ’I’m Working on That: A Trek From
Science Fiction to Science Fact.’ Et legendarisk
eksempel er ’beaming’. I 1997 ’beamede’ den
østrigske fysiker Anton Zeilingers arbejdsgruppe
for første gang dele af lys i et raffineret eksperiment. Og i 2004 lykkedes det endelig to forskerteams fra universitetet i Innsbruck og National
Institute of Standards and Technology i Colorado
at kvanteteleportere atomer eller sagt med andre
ord faktisk at beame genstande. Det er således
ikke uden symbolik, at videnskabsfolk i et trans
atlantisk forskningssamarbejde har videreudviklet en bevægelsesmetode, hvor man kan bevæge
sig med lysets hastighed uden at skulle røre sig
ud af stedet.
Den såkalte Knowledge Engineer, Alexander
Mankowsky, som er ansvarlig for fremtidsforskning hos Daimler, beskæftiger sig, tro mod sin
stillingsbetegnelse, med at sammenligne teknologiske utopier med vores virkelighed, “for vi
lever jo allerede i fremtiden,” som han siger. Foruden de visioner, som ikke er blevet til virkelighed – “Hvor er min jetrygsæk for eksempel?”
spørger Mankowsky med et smil, og de idéer, der
har fået en træg start – som for eksempel videotelefoni, magnetsvævebaner og kunstig intelligens – er det naturligvis rækken af fantastiske
idéer, som faktisk er håndgribeligt tæt på at blive
til virkelighed, der interesserer ham mest. Og i
særdeleshed visionen om førerløs bilkørsel.
’Telefotofonen’ fra 1928
I vor tid er den videnskabelige virkelighed endda
også begyndt at inspirere den kreative verden.
Science fiction-forfattere bliver inspireret af forskere, som på deres side er opvokset med Star
Trek og Co., der i et vist omfang har dannet skole
for idéerne. Det, der tidligere forekom for dristigt,
for eksempel at forbinde en computer direkte
med en hjerne, er virkelighed i dag. Allerede i
2004 tillod US Food and Drug Administration den
første kliniske test, hvor det lykkedes at implantere en hjernecomputergrænseflade ved navn
’Braingate’ i den motoriske hjernebark på en lammet person. Et glasfiberkabel, der stikker ud af
kraniet, forbinder hjernens neuroner med com-
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puteren. Med Braingate er det herved muligt at
styre en computer eller en robotarm ved hjælp
af tankens kraft. Et japansk firma har allerede
planer om et spinoff i form af en modeljernbane,
der kan styres ved tankens kraft.
I 1851 brugte den britiske digter William Wilson for første gang begrebet science fiction, og
samme år udgav Jules Verne sin novelle ’Un
drame dans les airs’ om en dramatisk tur i luftballon. Nye transportmidler nød allerede dengang
særlig bevågenhed blandt science fiction-fans. På
cigaretsamlebilleder og tidsskriftsillustrationer
kunne man nu se spektakulære tegninger, der
forestillede verden, som den så ud om 100 år –
med zeppelinpiloter og flyvende biler, som dokkede sig fast til landingsplatforme på skyskrabere,
trafik i adskillige niveauer i storbyer, eksotiske
kommunikationsmåder inklusive eksempelvis
trådløs billedoverførsel.
I 1928 udgav det tyske tidsskrift Berliner Illustrierte Zeitung en artikel under overskriften
’Mirakler, vores børn muligvis kommer til at
opleve’. En artikel, som i den grad stadig er
aktuel set med nutidens briller: “Der er forlydender om, at det for nogle måneder siden i en laboratorietest lykkedes at udføre radio-television,
det vil sige overførsel af et levende billede fra en
sender. Inden for få år vil vi uden tvivl få et apparat at se (måske med navnet telefotofon), der fungerer trådløst og gør det muligt at både se og høre
sin samtalepartner tale på samme tid. Og modeller i lommeformat vil gøre det muligt også at
kommunikere med en ven, mens man er ude at
rejse eller for eksempel ude at gå en tur.”
At telefotofonen i lommeformat eller ’communicatoren’ er blevet realiseret som vor tids bevægelses- og stemmestyrede smartphones, er et
vidnesbyrd om den digitale revolutions bemærkelsesværdige dynamik.
Men på visse områder overhaler fremtiden
ikke blot nutiden – den overgår den også suverænt. Selve forandringsprocessen har også forandret sig. Tidligere var der en tilstand, derefter
en forandring efterfulgt af en ny tilstand. I dag er
selve forandringen tilstanden.
Der er i øvrigt en væsentlig forskel mellem
science fiction og utopi – det har noget at
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Hvad nu?

Det kommer vi snart til
at opleve i vores hverdag

Telepræsens kommer til
at overflødiggøre rejser
til farlige områder,
timelange flyture til
kongresser eller endda
opdagelsesrejser til fjerne
planeter. I stedet for den
virkelige person vil man
sende en lokal robot
repræsentant af sted, som
kan køre, se, tale og
mærke.
Hardwaren forsvinder –
og kun funktionerne
består: Computere kommer
til at gå i ét med
omgivelserne, bliver
usynlige og udfører vores
kommandoer lydløst, fordi
vi kan styre dem ved
tankens kraft.
Robotter bliver vores
nye arbejdskolleger og
samarbejdspartnere. I de
første årtier vil vi stadig
kunne kende forskel på
robotter og mennesker.
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En modeljernbane
styret ved tankens
kraft: Det vil snart
blive virkelighed.
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gøre med skønheden i målene. I science fiction
beskæftiger man sig med tekniske spørgsmål; i
utopi med samfundsmæssige og sociale mønstre. Man kan sammenligne utopier med den
klassiske astronomiske navigation til søs. Det
er som at navigere efter Nordstjernen. Man kan
kun navigere efter den, så længe den er langt
nok væk. Hvis man kommer for tæt på den,
mister den sin funktion. Mennesker har brug
for utopier.
Og tech-fascinationens rødder stikker dybt.
For eksempel beskriver kulturfilosoffen Lewis
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Mumford den forbløffende lighed mellem en
oldegyptisk mumie og en astronaut i sin rumdragt, der begge med deres voluminøse
påklædning er klædt på til at rejse ud i uendeligheden. Visse visioner har imidlertid vist
sig at være blindgyder. Mens en robot som
Mars-roveren ’Curiosity’ yder en storartet indsats under udforskningen af vores kosmiske
nabolag, har bemandet rumfart vist sig at være
en mere end almindeligt astronomisk dyr, ineffektiv og risikofyldt affære – på samme måde
som nuklearteknologien, der tidligere blev lov-
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bliver brugt til opførelse af gigantiske datacentre til den digitale verdens handel og vandel.
Blandt de tre store teknologier, rumfart, atomkraft og internet, som var toneangivende ved
overgangen fra det 20. århundrede til det nye
årtusinde, er det i dag kun internettet, der
betragtes som en globalt førende trend. Nettet
er i en vis forstand en slags demokratisering af
rumfarten. Hvor det hidtil kun var en håndfuld
specialtrænede astronauter, der fik astronomisk
dyre billetter til at rejse ud i rummet, så har
internettet i dag forandret vores mulighed for at
rejse i et uendeligt indre rum. Nu kan enhver
løse billet til at rejse i cyberspace.

Forud for
sin tid

Science fiction bliver
til virkelighed

I 1953 skrev Arthur C.
Clarke: “Når han blev træt
af de officielle rapporter,
memoranda og protokoller,
satte han sin newspad i
A4-størrelse i rumskibets
informationskredsløb og
scannede de sidste nye
reportager fra jorden.”

prist som den perfekte løsning på vores energiproblemer på en måde, vi i dag betragter som
værende himmelråbende naiv. “I bebyggede
områder har atomkraftværker den store fordel,
at de hverken har røg- eller sodforurenende
skorstene,” skriver professor Robert Havemann
i 1955 i en artikel med titlen ’En ny teknisk
tidsalder bryder frem’. Og han fortsætter:
“Man kan derfor også opføre atomkraftværker
inde midt i storbyer.”
I nutiden er det i stedet gigantiske grønne
arealer i udkanten af vores byer, der i stor stil
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Nettet bliver magisk
Nettet er netop nu i gang med at blive grundlæggende fornyet for at forberede det til de selvkørende bilers omfattende krav til netværksdesignet.
I de kommende år vil sensorer, aktuatorer og
elmotorer bevæge sig lige så talrigt omkring os
som iltmolekyler i ’The Internet of Things’ og forvandle nettet til et nyt miljø. Til en her-og-nu-maskine, som ikke alene er i stand til at bearbejde
massive datastrømme, men også markerer overgangen til en ny måde at fungere på – hvilket
kan sammenlignes med det, man i gammeldags
børnebøger kaldte for ægte magi: Nettet bliver
magisk. En muligvis utopisk, men også gigantisk
innovativ udfordring bliver at kunne få ønsket og
opfyldelsen af ønsket til at ske i samme øjeblik,
uden tidsforskydning.
Fremtidens selvkørende transportmidlers
evne til at samarbejde giver mennesket mulighed for at bevare sin handlekraft – fordi mennesket forstår de netværksforbundne maskiner.
Konceptbilen F 015 fra Mercedes-Benz er et glimrende eksempel på, hvordan fremtidens selvkørende biler kommer til at kommunikere visuelt
og akustisk med deres omverden.
Peter Glaser er østriger,

bor i Berlin og er
passioneret science
fiction-ekspert.
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Talentet 
August
TEKST: NIKOLAJ
KARLSHØJ
FOTO: PRXJECTS

Trods sine kun 30 år har August Rosenbaum slået sit navn fast på den
internationale musikscene, både som anmelderrost jazzpianist, men også
som komponist og producer. I samarbejde med Prxjects by Mercedes-Benz
har den talentfulde dansker nu lanceret et album, som har været flere år
undervejs, og som med kunstnerens egne ord indeholder musik til en
film, som ikke eksisterer. Vi bad ham forklare nærmere.

M

ercedes me magazine har sat August Rosenbaum i stævne på caféen i Kunsthal Charlottenborg ved Kongens Nytorv i København.
Det er en råkold tirsdag i november, og aftenen forinden har han haft listening session for inviterede
i lokalet inde ved siden af. Vi nærmer os nemlig lanceringen af hans nye album, Vista – et musikalsk produkt, som
han har produceret med sin gode ven og kollega, den
Grammy-nominerede Robin Hannibal, og som har været
fem år undervejs, hvilket fortæller lidt om, hvor meget han
går op i, at tingene skal være helt gennemførte. Men når
August arbejder, handler det heller ikke kun om musik,
men også om følelser og billeder, og det nye album
udspringer af hans store lidenskab for film.

December 2017
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Hvem er August Rosenbaum?
“Han er vokset op i et hjem med klaver. Mange klaverer, faktisk. Min morfar var en berømt pianist, og boede
ganske tæt på, hvor vi sidder, og jeg har selv spillet lige
så lang tid, jeg kan huske. I dag er jeg selv pianist, men
også komponist og producer. Så jeg komponerer og udgiver, og så skriver jeg musik til andre kunstnere og til
film og teater. Det er sådan en vekselvirkning, hvor jeg
skifter mellem at udtrykke mig gennem mine egne produktioner, og samtidig have et output gennem andre.
Jeg har blandt andet spillet med og været music director for bandet Quadron, som jeg har rejst verden rundt
med, og undervejs har jeg så arbejdet på det her nye
album, som kommer ud lige om lidt.”
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Om August 
Rosenbaum
August Rosenbaum er født i
1987 og er barnebarn til
den afdøde, berømte, danske
pianist og skuespiller Simon
Rosenbaum. I musikkredse
har den unge musiker slået
sit navn fast som en utrolig
talentfuld, prisbelønnet
jazzpianist, komponist og
producer. August Rosenbaum er kendt for sin kunstneriske nysgerrighed og
evne til at eksperimentere
med musikkens form, og
han har samarbejdet med
bands og kunstnere som
Quadron og Mø, ligesom
hans musik er anvendt i
film- og teaterbranchen.
i

Det er hans
kunstneriske
nysgerrighed og evne
til at eksperimentere
med musikkens form,
som kendetegner
August Rosenbaum.
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Albummet hedder Vista, og det har været fem år
undervejs. Hvorfor så lang tid?
“Det har været et meget ambitiøst projekt. Albummet er
lavet sammen med min gode ven Robin Hannibal, som
jeg mødte gennem Quadron. Vi fandt ud af, at vi havde
en fælles kærlighed for film, så vi har set en masse film
sammen og virkelig nørdet den igennem med både film
og musik. På et tidspunkt satte vi os for at udforske det
dybere – ikke at lave musik til film, men at lave noget
musik på baggrund af de følelser, vi begge to har oplevet med de film, vi godt har kunnet lide. Det var sådan,
projektet startede, og det var altså i gang fem år, før vi
stod med et færdigt album. Der er sket mange ting i mellemtiden, for Robin er flyttet til Los Angeles, jeg har selv
været i New York, og så har jeg også fået et barn. Men
albummet har hele tiden været vores fælles kærlighedsprojekt, og det er blevet indspillet med en masse forskellige dygtige kunstnere i studier over hele verden.”
Så det er altså et album med filmmusik?
“Ikke som sådan. Musikken på albummet er udviklet som
noget, der på en eller anden måde skulle eksistere sammen med billeder, men samtidig skulle det fungere som
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augustrosenbaum.com

et album for sig. Normalt hører man jo ikke filmmusik
uden også at se filmen, men hvis man gør, vil man
opdage, at det er en form for musik, som har en vis evne
til at fremkalde billeder og skabe følelser, for det er nemlig dét, som musikken skal i filmen. Et rigtig godt eksempel er det franske band Air, hvis albums jeg selv er vokset
op med. Deres musik skaber vildt mange billeder og har
en intens kerne, som instinktivt gør, at du bliver ført et
eller andet sted hen, når du lytter til det. Det er de knapper, vi gerne vil trykke på med albummet.”
Det lyder som noget musik, der er rigtigt godt at
lytte til, når man kører i bil?
“Det er det nemlig! Jeg hører altid selv musik, når jeg
kører, og faktisk er meget af musikken udviklet, mens
Robin og jeg har kørt rundt i Los Angeles i hans bil. Det
er i øvrigt også noget, som kendetegner musikken i dag
frem for tidligere – det dér med, at vi bevæger os med
musikken. Vi tager den med os. Musik er ikke længere
noget, du sidder og lytter til ved siden af pladespilleren.
Jeg bruger selv musikken rigtig meget, når jeg bevæger
mig. Og jeg kan godt lide musik, som på en eller anden
måde inviterer mig til at forestille mig noget.”
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“Musik er ikke længere noget,
du sidder og lytter til ved siden
af pladespilleren. Jeg bruger
selv musikken rigtig meget, når
jeg bevæger mig. Og jeg kan
godt lide musik, som på en eller
anden måde inviterer mig til at
forestille mig noget.”

December 2017
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Vista er navnet på
August Rosenbaums
nyeste album, som er
indspillet med forskellige
musikere og i studier
over hele verden.

Op mod lanceringen af albummet blev der udgivet
en musikvideo til singlen ’Nebula’, som er lavet i
samarbejde med den svenske instruktør Andreas
Emenius. Videoen er ret markant – kan du fortælle
lidt om, hvordan idéen til videoen opstod?
“Da vi var færdige med albummet, som krævede en ambitiøs partner, der blandt andet kunne hjælpe mig med at
forløse musikkens visuelle potentialer. I den sammenhæng fremstod Prxjects som en unik medspiller, der var
indstillet på at sætte overliggeren højt. Resultatet er blevet en mellemting mellem en film og en musikvideo, da
den har en handling som underbygges af musikken, fuldstændig som i en film – men omvendt er musikken jo
lavet først. Videoens symbolik vil jeg dog lade instruktøren om at forklare. Han er en ret vild person. En høj,
svensk mand, som i øvrigt selv spiller hovedrollen som
et menneske, der kæmper mod to forskellige verdener
og går igennem en form for ritual. Det, som jeg godt kan
lide ved filmen, er, at man ikke helt kan tyde, hvor den
foregår. Nogen ser måske en sportshal, andre ser noget
helt andet. Jeg synes, det er interessant, at der bliver
skabt en vinkel på musikken, som jeg ikke selv har set.”
Hvis du skulle beskrive dit nye album med dine
egne ord, hvordan vil du så forklare det?
“Hele grundtanken bag projektet udspringer af idéen om
at skabe musik til en film, der ikke eksisterer. Jeg plejer
derfor at sige, at albummet er ’a score in search of a
movie’ – altså noget filmmusik, som søger efter nogle
billeder. Så er det op til den, der lytter, at skabe de billeder ud fra de følelser, musikken vækker.”
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Med Prxjects forsøger Mercedes-Benz
at tage del i udviklingen af kulturen,
som med tiden er blevet en af de største og vigtigste industrier. Det handler
om kultur, men det handler frem for alt
om at eksperimentere og udleve kunstneriske visioner. Prxjects har siden
efteråret 2015 samarbejdet med forfattere, kunstnere, musikere og filminstruktører og realiseret forskellige tiltag,
som griber kulturen anderledes an end
normalt og udfordrer de traditionelle
medier og platforme. “Faglighed og
kompromisløshed er to essentielle værdier i vores udviklingsfilosofi, og værdier
som August Rosenbaum i vores øjne
repræsenterer på fineste vis i sin kunstneriske praksis,” fortæller marketingchef hos Mercedes-Benz Danmark,
Signe Christiani. “Hans album har været
fem år undervejs, hvilket i sig selv vidner om en beundringsværdig kompro-

misløshed, som vi kun kan hylde, og
som vi i høj grad har mærket i det kreative arbejde med August. Vi er enormt
stolte af partnerskabet og glæder os til
at præsentere de mange fælles
projekter i forbindelse med det kommende album.”
i

prxjects.com

En fængslende video

Musikvideoen til førstesinglen ’Nebula’,
som er et af numrene på August Rosenbaums nye album, Vista, der udkom den
24. november, er skabt i samarbejde med
den svenske instruktør og kunstner
Andreas Emenius, som er kendt for sine
musikvideoer til Trentemøller. Musikvideoen er skabt i et samarbejde mellem
Andreas og August og kulturlaboratoriet
Prxjects by Mercedes-Benz, der sammen
med August Rosenbaum er med til at
udvikle den visuelle side af Vista. Samarbejdet med Andreas Emenius er det
første i en lille serie af videoer, og optagelserne er skudt i København, hvor
Andreas Emenius selv spiller hovedpersonen i filmen til musikkens apokalyptiske
hymne. Filmens ramme er det, der kunne
ligne en mystisk sportshal, hvor man ser
en mand udføre en række rituelle bevægelser i en kamp for at balancere mellem
en gammel og en moderne verden – der
alt sammen leder hen til videoens klimaks
med en dåbsseance, som er protagonistens sidste desperate forsøg på at starte
forfra. Videoen kan ses på prxjects.com.
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Vilde
visioner
Frankfurt Motor Show bød på
et væld af spændende biler fra
Daimler, lige fra innovative
koncepter, som giver et hint om
fremtidens mobilitet, over smuk
og sensuel luksus til noget så
unikt som en supersportsvogn,
der overfører Formel 1-teknologi
til landevejen. Fem fantastiske
biler – og fem fascinerende bud
på morgendagens mobilitet.

TEKST: JÖRG HEUER,
NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: DAIMLER AG
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Konceptbilen EQA er et både sportsligt
og eldrevet bud på, hvordan vi kommer
fra A til B i en ikke så fjern fremtid.
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”EQA er forløberen for vores fremtidige
EQ-produktfamilie, som skal markedsføres allerede fra 2019,” sagde Wilko Stark,
chef for strategi og planlægning hos
Daimler AG, ved præsentationen af den
sportslige og eldrevne coupé. Konceptbilen er udstyret med to effektive elmotorer, som tilsammen giver en systemeffekt
på 200 kW, svarende til 275 hestekræfter, hvilket sender den fra 0-100 kilometer i timen på omkring fem sekunder.
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Rækkevidden er 400 kilometer, og det
tager mindre end 10 minutter at oplade
batterierne til yderligere 100 kilometers
kørsel – enten konventionelt via et kabel,
eller trådløst ved hjælp af induktion.
“Da vi formgav EQ-modelserien valgte vi et
moderne, unikt og meget emotionelt
designsprog,” forklarer Robert Lesnik, chef
for eksteriørdesign hos Mercedes-Benz.
Han bruger ord som ’progressivt’ og ’luksuriøst’ om designdetaljerne i koncept

57

bilen og fremhæver blandt andet
kølergrillen, som i virkeligheden er et
LED-display, der kan skifte ansigtsudtryk
alt efter køremåde. Mercedes-Benz
EQA Concept har to køreprogrammer,
Sport og Sport Plus, som blandt andet
fordeler kræfterne mellem for- og bagaksel på forskellige måder. Når Sport Plus
aktiveres, tændes også den ildrøde
Panamericana-grill.
i

mbmag.me/concepteqa
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Den mindste bil på Mercedes-Benz’ store
udstillingsområde på Frankfurt Motor
Show var også den mest visionære. Den
topersoners smart vision EQ fortwo er
nemlig et bud på, hvordan vi lader os
transportere i 2030. I hvert fald hvis du
spørger Rouven Remp, som er produktchef for smart electric drive. “Forestil dig,
at trafikken bliver afviklet helt af sig selv i
travle storbyområder. Du vil hverken
opleve dytten, stress, ulykker eller udstødningsgas. Og mens du kommer fra A til B,
vil du undervejs kunne følge med i fodboldkampen, tjekke vejrudsigten eller få tips
til byens restauranter i de integrerede displays i dørene,” forklarer han entusiastisk.
Den intelligente bil har hverken rat eller
pedaler, men i stedet ét stort loungeagtigt
sæde, som kan deles, hvis du får brug for
det. Føreren er nemlig blot passager og
behøver ikke engang have kørekort. Et
enkelt touch på din smartphone er nok til
at sende bud efter en smart vision EQ
fortwo – den finder selv sin bruger. Og du
kan genkende din bil på navnet, som popper op i frontgrillen. “Vi har tænkt skridtet videre, når det gælder bildeling i
byområder, og samtidig har vi fokuseret
på at opnå total førerløs kørsel. Døgnet
rundt og for alle og enhver,” siger Rouven
Remp begejstret. Han forklarer, hvordan
du kan overføre billeder og film fra din
smartphone til displayet i kabinen for at
skabe din egen genkendelige atmosfære.
“smart vision EQ fortwo er vores bud på
et optimalt køretøj til byområder og vil som
koncept være med til at revolutionere
fremtidens urbane elbilsmobilitet.”
i

mbmag.me/smartvisioneqfortwo
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Mercedes-AMG
Project ONE er
Formel 1-teknologi
overført til gaden.

Den var længe ventet, og i Frankfurt var
det slut med hemmelighedskræmmeriet
og endelig tid til at afsløre Mercedes-AMG
Project ONE. Ikke blot en supersportsvogn – men en hyperbil, et teknologisk
vidunder, som yder mere end 1.000 hestekræfter fra blot 1,6-liters slagvolumen. Og
hvis det lyder som Formel 1, så er det fordi,
at motoren er taget direkte fra den firedobbelte verdensmester Lewis Hamiltons
Formel 1-bil. Hele fire elmotorer supporterer den kraftfulde forbrændingsmotor: Én
er koblet direkte på motoren, to på forakslen, mens den fjerde er integreret i turboladeren for at booste effektiviteten. Den
topper først ved svimlende 11.000 omdrejninger i minuttet, hvilket er uhørt for *en
motor i en gadebil, mens tophastigheden
skal findes på den anden side af 350 kilo-

En futuristisk delebil:
smart vision EQ fortwo.
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meter i timen. Og så kan den endda starte
turen på ren el, mens V6-motoren automatisk springer i gang, når der bliver behov
for flere kræfter. Undervejs omdanner
systemet rulleenergi til frisk strøm. Men du
behøver ikke nærstudere teknikken for at
fastslå, at Project ONE er udviklet af dedikerede motorsportsingeniører. Det nærmest dyriske, aerodynamiske design med
den lodrette finne og fremskudte kabine –
hvor sædet i øvrigt er fikseret som en del
af chassiset, og du i stedet tilpasser rat og
pedaler – giver stærke associationer til
motorsportens superliga. Og de få heldige,
som vil sætte sig bag rattet i den mest ekstreme supersportsvogn fra Mercedes-AMG
nogensinde, er garanteret en rendyrket
Formel 1-oplevelse.
i

mbmag.me/amgprojectone
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En luksusyacht på fire hjul! Sådan lød
det fra mange, som stoppede op foran
den fascinerende Vision Mercedes-
Maybach 6 cabriolet og med store øjne
betragtede de fascinerende former. Den
spektakulære elbil fik pulsen til at stige
omkring sig, og med sine lange, elegante
linjer, grandiose motorhjelm og særlige
hækdesign fremstår den ganske vist også
unik. Fascinationen fortsætter i kabinen,
som minder mere om en lounge end et
cockpit. Den er klassisk og nærmest vin-

tage i sit udtryk, men alligevel spækket
med innovative løsninger – som for eksempel instrumentbordet, der er ét stor display, som strækker sig i hele kabinens
bredde og gengiver alskens informationer,
animationer og billeder. Den kraftfulde,
elektriske drivline udvikler i øvrigt 550 kW,
svarende til 750 hestekræfter, hvilket sender konceptbilen fra 0-100 kilometer i
timen på under fire sekunder. Rækkevidden er 500 kilometer på en opladning.
i

mbmag.me/vision6cabriolet

En drøm af luksus:
Vision Mercedes-Maybach
6 cabriolet.

Mercedes
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GLC F-CELL er verdens
første til at kombinere
en brændselscelle og
en elmotor med et
kraftigt batteri.

Frankfurt Motor Show gav også debut til
endnu en milesten på Daimlers vej mod
emissionsfri bilkørsel: Mercedes-Benz
GLC F-CELL. Bag navnet gemmer sig verdens første el-brintbil, som kombinerer en
brændselscelle og elmotor med et kraftigt
batteri. Med bilens 4,4 kilos brinttank fyldt
op, vil den 200-hestes GLC F-CELL kunne
køre op til 437 kilometer mellem hver
optankning, og takket være det kraftige litium-ion-batteri kan du desuden køre hele
49 kilometer alene på strøm. Kombinationen af to energikilder, brændselscellen og
batteriet, giver en smartere og mere fleksibel elbil med en længere rækkevidde og
hurtigere tankstop. At fylde brinttanken op
tager nemlig ikke længere tid, end du bruger på at tanke din traditionelle benzin- eller
dieselbil, mens batteriet oplades konventionelt fra en stikkontakt i garagen eller fra
en offentlig ladestander.
i
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GLA er den perfekte bybil for
Kasia Kausa – også under en
pause på motorhjelmen.

Wow Warszawa! Det var dén fornemmelse, vores reportere kom hjem med
efter en tur til Polens hovedstad. De havde bedt Kasia Kausa, der arbejder
som kunstagent og kender en masse kreative personligheder, om at være
guide for en dag. Hun kendte ikke noget til den ny Mercedes-Benz GLA på
forhånd. Det blev en uforglemmelig, fælles opdagelsesrejse.
Mercedes
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En dynamisk duo:
Kasia Kausa og
Mercedes-Benz GLA
trives overalt i
Warszawa.

GLA
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På opdagelse
i det ny
Warszawa
Polens hovedstad har de
seneste år udviklet sig i rivende
fart til en cool og moderne by
for de kreative. Vi har besøgt
byen i en bil, der passer perfekt
til det image: Den ny GLA.
TEKST: JÖRG HEUER
FOTO: DAVID DAUB

Lokaliseringafparkeretbil:
En fremmed by med snoede
gader – og hvor var det nu, du
parkerede bilen? Med Mercedes
me kender din smartphone
svaret. Den kan lokalisere den
gade, hvor din bil holder parkeret.
Når du er inden for en radius af
1,5 km, viser den dig, hvordan
du kommer tilbage til bilen.

Den strålende port mod øst. Og mod vest.
Moderne metropol, hipsterhovedstad, boomtown med et frisk ansigtsløft – sådan hører
man i dag ofte Warszawa omtalt. Det siges,
at den polske hovedstad ved floden Wisla i
de senere år har genopfundet sig selv og lagt
sit tidligere socialistiske præg bag sig.
“Det passer altsammen,” siger Kasia
Kausa, som har boet i byen i seks år og i kraft
af sit job kender en del virksomhedsejere,
kunstnere og andre kreative typer. Den
33-årige polske kvinde har lovet at vise os de
overraskende sider af Warszawa – og vi lader
os transportere i en bil, der passer perfekt
ind: Den ny Mercedes-Benz GLA, der er som
skabt til at ledsage os på eventyr i storbyen.
Kasia Kausa har en ph.d. i sprogvidenskab, er mor til en søn på tre og arbejder for
agentbureauet Photoby, der tager sig af filmfolk og fotografer. Da hun første gang får øje
på vores GLA fra sin altan i centrum af millionbyen, er hendes spontane kommentar
blot: “Wow!”
Pludselig kan det ikke gå hurtigt nok
med at komme ned ad trappen for at se nærmere på bilen, sætte sig ind og køre af sted.
“Jeg kan godt lide lakken,” siger hun. “Og
det sorte læder på sæderne med de røde
syninger, det ser meget elegant ud.”

GLA

Vi parkerer foran
det nye vartegn –
det prisbelønnede
Warsaw Spire.
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Kunststykker: Kasia
Kausa lægger billeder
af maleren Cezary
Poniatowski i bilen.
Medtaget og mondæn:
GLA mestrer uden
problemer også de
smalle gyder i
Warszawas gamle bydel.

Wow, Warszawa
Vi kører ad en bred, pompøs boulevard,
mens byen langsomt vågner. At Warszawa
er midt i et hamskifte er ikke til at tage fejl
af, og mange steder mærker man tydeligt,
hvordan indbyggerne går til forandringen
med stor iver. “Vi kan jo lige starte med at
danne os et overblik,” siger Kasia. “Udsigten
heroppefra er helt uovertruffen.” Vi standser på Plac Europejski og kigger op ad den
skinnende glasfacade mod toppen af det 220
meter høje Warsaw Spire, som med en pris
på 250 mio. euro blev færdiggjort i 2016.
Ved uddelingen af MIPIM Awards i foråret i Cannes – en slags Oscaruddeling inden
for kontorarkitektur – vandt Warsaw Spire
og dens to 55 meter høje sidebygninger prisen for ’Best Office & Business Development’
og besejrede dermed rivaler fra både London, Rom og Shenzhen i Kina. Vi kører med
elevatoren op til 38. etage. Der, hvor den britiske prins William og hans hustru, hertuginde Kate, for få uger siden aflagde besøg
hos nogle af Warszawas unge iværksættervirksomheder. Herfra er der udsigt langt ud
over byen, helt over til Warszawas anden
skyline, som i luftlinje kun ligger få kilometer væk. Rundt om Warsaw Spire manøvrerer lastbiler frem og tilbage, og der hamres
og svejses lystigt, mens nye skyskrabere
med mere end en million kvadratmeter kontorareal opføres.
Så meget energi
Heroppe i kontortårnet finder man også de
lokaler, hvor Tomasz Rudolfs firma, The
Heart, har hjemme – et virksomhedskonsulentfirma med speciale i iværksættere og
med 30 ansatte ikke blot fra Polen, men også
fra USA, England og Frankrig. Som mange
andre her taler Tomasz Rudolf særdeles godt
engelsk og tysk. Den 39-årige virksomhedsejer fik for nylig æren af at vise de kon-
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Natkørsel: Kasia Kausa
elsker sit Warszawa på
alle tider af døgnet.
Og GLA’en passer perfekt
til byen, siger hun.

1

Weichsel
(Wisla)
Gamla
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Tips

Praga

Kopernikus 2
videnskabscentrum

4

2

WARSZAWA ,
POLEN

1 Overnatning

2 Byvandring

For individualister:
Autor Rooms. Fire
værelser indrettet og
drevet af designere
og forfattere.

Langs med floden
Wisla. Læg et besøg ind
på Kopernikus-centret
med mange interaktive
udstillingsgenstande.

i

i

kopernik.org.pl

3 Gastronomi

4 Shopping

Udsøgte vine og retter,
med regionens friske
produkter: Maciej
Sondijs restaurant og
vinbar Dyletanci.

Stort shoppingcenter
med futuristisk
arkitektur: Złote Tarasy
(De Gyldne Terrasser),
i centrum af Warszawa.

i
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Mercedes-Benz 
GLA 220 4MATIC
Farve:
Mountain Grey
metallic
Gearkasse:
7G-TRONIC
automatgearkasse
Motorstørrelse:
R4, 1.991 cm3
Ydelse:
184 hk (135 kW)
ved 5.500 o/min
Tophastighed:
230 km/t
Forbrug:
15,4-15,2 km/l
(blandet kørsel)
CO2-emission:
152-155 g/km
(blandet kørsel)
Værdierne varierer
alt efter hjul- og
dækkombination.
Start/stop-funktion:
Ja

FOTO TIPS: DAVID DAUB (2), SHUTTERSTOCK, MAURITIUS IMAGES

Ægte publikumsmagneter:
GLA og det 220 meter høje
Warsaw Spire (i midten).

gelige gæster fra Storbritannien rundt i
Warsaw Spire i en hel time, fortæller han.
Lige for tiden arbejder han på at ekspandere
sin virksomhed i London. I den digitale branche er det viden, hårdt arbejde og fantasi, der
gør forskellen, og det er altsammen noget,
Warszawas indbyggere kan levere.
Kasia Kausa har stillet sig tæt på vinduet,
som går helt ned til gulvet. “Der er så meget
energi i den her by,” siger hun. “Det vokser
og gror virkelig overalt her.”
Og så går turen videre. Kasia skal hente nogle
billeder af kunstneren Cezary Poniatowski, 30,
i hans atelier på adressen Ulica Rydygiera 8.
Han er netop nu i gang med at forberede en
udstilling i Rom. Nogle af værkerne er i tem-
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meligt stort format, men Kasia lægger bagsædet ned, så der uden problemer bliver
plads til dem i vores GLA. “Det er godt,” siger
Kasia. “For mig skal biler ikke kun se godt
ud, de skal også være praktiske.”
Vi snakker ikke længe, for nu er det tid
til et besøg hos frisøren. Og det er ikke en
hvilken som helst frisør. I vores GLA suser vi
tværs igennem byen. Vi kører forbi shoppingcentre, spredte smuldrende husmure og
mange nyrestaurerede historiske bygninger.
Igennem smalle stræder og ad imponerende
alléer. Gammelt og nyt, nogle gange kun med
få meters afstand. Warszawa er en fascinerende blanding af mondænt og medtaget.
Samtidig virker byen særdeles kosmopolitisk

71

– og særdeles ren. På pladserne myldrer det
med internationale gæster og forretningsfolk
– japanere, kinesere, australiere, amerikanere
og vesteuropæere. Kasia Kausa taster målet
for vores køretur ind i navigationssystemet.
“Det er så dejligt nemt,” siger hun og roser den
store skærm.
Vi forlader byens travle centrum og den
pittoreske gamle bydel og kører videre mod
Ulica Burakowska 5/7. Gaden ligger i et villakvarter med velholdte haver og parker. Her
har 50-årige Jaga Hupało i 17 år haft sin salon
med 25 ansatte. Den berømte stjernefrisør
har 8.000 følgere på Instagram og næsten
dobbelt så mange på Facebook. Hendes kundekreds tæller mange af Warszawas kendte
sports-, kultur- og mediepersonligheder foruden flere berømte franske skuespillere.
Salonens lokaler har tidligere lagt hus til
en tekstilfabrik. Lokalerne er holdt næsten udelukkende i sort, og fra højttalerne strømmer
blød chillout-musik. Hårkunstneren med den
lange sorte manke har skrevet sit livsmotto
med store bogstaver på væggen bag modtagelsesdisken: ’Born to create.’ Kasia peger på det
og griner. “Typisk Warszawa,” siger hun.
De to magasinsnedkere, udgiveren Krzysztof
Kozanowski og chefredaktøren Monika Brzywczy,
som er de næste, vi møder på vores tur, har
også et ganske godt motto, der på samme
måde er betegnende for det nye Warszawa:
’We eat, we kiss, we talk.’ Deres elegante lifestyle-magasin USTA sælges i næsten 40.000
eksemplarer pr. udgave og udkommer fire
gange om året fyldt med historier, der lige
præcis afspejler dette motto. Med de to specialister diskuterer Kasia, hvilke rejsetips man
bedst kan give de besøgende i Warszawa med
på vejen (og hvis du vil vide, hvad det endte
med, så tjek anbefalingerne til venstre).
Til sidst begynder det at blive mørkt, storbyens lys tændes, og Warszawa viser en ny
spændende side af sig selv. I vores GLA glider
vi forbi lysreklamer og stilsikkert illuminerede
bygninger. Så parkerer vi bilen. Warszawas
natteliv udforskes bedst til fods.
i

mbmag.me/gla
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Gennem
tykt og
tyndt
Mike Horn i sit hjemland,
Sydafrika.Fra toppen af
det 670 meter høje bjerg
Lion’s Head nyder han
den pragtfulde udsigt ud
over Cape Town.

Eventyreren Mike Horn foretrækker
G-Klassen, når han skal gennemføre
den benhårde Pole2Pole-ekspedition.
Eller rettere sagt: Han foretrækker
begge sine G-Klasser.

G

FOTO JOSH BISHOP, NATHAN JACOBS

TEKST: MIKE HORN OPTAGET AF INA BRZOSKA

Offroad gennem det
sydlige New Zealand:
I G-Klassen kan Mike
Horn forcere næsten
enhver slags terræn.
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Mike Horn får
ofte selskab af
sine voksne døtre,
Jessica og Annika.
Teamet kører i to
G-Klasser.

Bjergklatring: Før turen
til Antarktis træner Mike
Horn med sit team på en
forhindringsbane.

Floden viser vej:
G-Klassen arbejder sig
gennem det sydlige
New Zealand.

Også tid til lidt spas:
I Schweiz forbereder
Mike Horn sig på
vildere terrænforhold.
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På udflugt: Skippers
Canyon Road er en
af New Zealands
smukkeste, men
også farligste veje.

FOTO NATHAN JACOBS

J

eg føler mig først godt tilpas, når jeg
bevæger mig ud af min komfortzone.
Og jeg har brug for en bil, som tillader,
at jeg forlader komfortzonen. Kort sagt
så begrænser Mercedes-Benz G-Klasse mig
ikke på nogen måder. Den er pålidelig, sikker, komfortabel og alligevel en rigtig eventyrer som mig selv. Og den holder til
strabadserne og egner sig derfor perfekt til
at køre offroad.
For nylig tilbragte jeg noget tid i New
Zealand og kørte et sted, som er svært tilgængeligt selv i bil. Man møder ikke en sjæl
i flere timer i træk. Så bliver jeg helt stille.
Området omkring Queenstown er simpelthen magisk med sit bløde bakkede landskab,
gletsjere og fjorde. Her har jeg alle sanser
åbne. Jeg ser lyset, jeg indånder den klare
luft, suger indtrykkene til mig. Duftene og
farverne. Mine døtre plejer at sige, at jeg
smelter sammen med omgivelserne, næsten
som et vildt dyr.
For tiden kører jeg ’Pole2Pole’-ekspe
dition rundt om jorden fra Nordpolen til
Sydpolen og tilbage igen. Det er enormt krævende, men samtidig meget spændende. Når
du flyver hen over et land, så lærer du det
ikke at kende. Når du bevæger dig tværs
igennem det i bil og til fods, så kan du
opdage noget nyt, naturens skønhed, du
lærer livsstilen og folks behov at kende. Mine
døtre Jessica og Annika støtter mig på turen;
vi er et team, og de to piger er vilde med
begge G-Klasser. Det lyder mærkeligt,
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men vi har fundet ud af, at de to bilers temperamenter rent faktisk er forskellige. De er
hinandens beskyttere. Lyder det underligt?
Når man har kørt så længe i G-Klassen, som
vi har, ændrer man sin opfattelse af dem. De
bliver til en slags firehjulede ledsagere.
Størsteparten af turen kører vi i de to
G-Klasser, resten af strækningen tilbagelægger jeg i min sejlbåd ’Pangaea’ og på ski –
turen er i alt på 38.500 km. Uden vores biler
ville vi ikke kunne klare en lang række ekstreme situationer. Når det er ekstremt varmt
eller isnende koldt, er der i øvrigt ikke noget
bedre end sæder med ventilation og varme
– selv for en eventyrer som mig.
Hidtil har vi altid kunnet tilpasse os til
de mest barske omstændigheder. Jeg kan
huske engang i Pakistan, hvor vejene var
skyllet væk. Vi sad fast i et vandløb ved overgangen til en voldsom flod. I det øjeblik var
jeg bange for, at vi skulle miste en af vores
biler. Vi var nødt til at reagere lynhurtigt for
at få G-Klassen fri, og vi klarede det. Det er
den slags øjeblikke, som styrker fællesskabsfølelsen. Men der er også absurde, komiske
øjeblikke. Et sådant havde vi senest ved
grænsen til Usbekistan. Da vi ankom, slog
folk simpelthen ring om os, fordi de var så
fascinerede af bilerne.
Usbekerne opfattede bilen som et lille
mirakel, et mesterværk inden for tysk ingeniørkunst. Faktisk tager det normalt adskillige dage at passere den usbekiske grænse,
fordi hver eneste bil bliver gennemsøgt for
narkotika eller våben, og dit personlige ID
bliver kontrolleret i dagevis. Men grænsesoldaterne banede sig vej hen til os. “I kan køre
min G-Klasse hen over grænsen,” råbte jeg
til dem. Og så fik vi lynhurtigt lov til at passere. G-Klassens sprog bliver nemlig forstået
overalt i verden.

Farve:
Designo mysticwhite bright,
obsidian black
metallic
Gearkasse:
7G-TRONIC
automatgearkasse
Motorstørrelse:
V8, 3.982 cm3
Ydelse:
422 hk (310 kW) ved
5.250–5.500 o/min
Tophastighed:
210 km/t
Forbrug:
8,1 km/l
(blandet kørsel)*
CO2-emission:
289 g/km
(blandet kørsel)*
Energiklasse:
E
i

I sit rette element:
G-Klassen er godt tilpas,
også med mudderet
sprøjtende op ad siderne.

Mike Horn tester
grænser – her i de
barske Rocky Mountains
i Alberta, Canada.
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AGENDA

De bedste, sjoveste og vigtigste
events frem til februar 2018

1.-30.12
Jul i Den Gamle By

31.12-1.1
Nytår i Dubai

Tag med på en stemningsfyldt rejse gennem mere
end fire århundreder og
oplev, hvordan man holdt
jul i 1600-tallet og helt op
til 1970’erne. Det berømte
bymuseum i Aarhus er
omdannet til en fortryllende
juleverden med alt, hvad der
hører sig til af mad, drikke,
hygge og inspiration. Lukket
den 24.-25. december.

Hvert år konkurrerer verdens populære storbyer om, hvem der kan
levere den mest spektakulære fejring
af årsskiftet. Sydney, Berlin, Rio de
Janeiro eller New York? Dubai lokker
med et exceptionelt fyrværkeri.

i

i

visitdubai.com

26.11-1.1
Jul i Prag
Lysene, kulissen og bagværket:
Det romantiske og stilfulde
julemarked på den historiske markedsplads er en magisk oplevelse.

dengamleby.dk/jul

i

czechtourism.com

13.-28.1
Detroit kalder
Definitivt en af de
mest legendariske
bilmesser i verden:
North American
Auto Show i Detroit.
i

naias.com

9.-12.1
Trends

15.-28.1
Slag i slag

Elektronikmessen CES Las Vegas
er toneangivende for techindustrien – og for bilbranchen.
i

Australian Open åbner
Grand Slam-året. I Melbourne er
atmosfæren dejligt afslappet.

ces.tech

i

ausopen.com

26.-28.1
Art Herning

18.-28.1
Utahs talentshow

25.-26.1
Datamagt

Sundance Film Festival:
Stedet, hvor uafhængige
filmskabere jagter chancen
for berømmelse.

Et blik ind i fremtiden:
På Deep Learning Summit
i San Francisco handler det om
kunstig intelligens.

i

Mercedes

sundance.org

i

Kunstmessen er en af
landets største og
arrangeres i et samarbejde mellem Dansk
Galleri Sammenslutning og MCH Herning
Kongrescenter. Udstillerne er nogle af de
førende danske gallerier, som medbringer
hundredvis af værker
fra internationale,
landskendte og nye,
talentfulde kunstnere.

re-work.co

i
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30.1-2.2
Copenhagen
Fashion Week
Nordens mest kendte
modeuge lover igen
spektakulære udstillinger, trendshows,
shoppeevents og minikoncerter – både for
branchefolk, medier
og de tusinder af
modefans, som deltager i festlighederne.
i

Ansvarligudgiver
ogchefredaktør
Jennie Thelin
Marketingchef
Signe Christiani
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D - 80333 München

copenhagenfashion
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a Sanoma Company,
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3020 Herent (BE)
Tlf. +32 16 88 20 20
Internet: www.headoffice.be
E-mail: info@headoffice.be

8.-18.2
Aarhus Gastro Week

Winter Lights Festival i Reykjavík
fejrer, at lyset vender tilbage efter
den lange mørke vinter; alle events er
gratis. Her mødes kunst og sport,
natur og historie. Et godt tip til alle,
der elsker gode fester og den
islandske kultur.

Når Smilets By holder maduge, slår
nogle af byens bedste restauranter
dørene op til en spændende aften i
gastronomiens tegn. Hver restaurant
sammensætter en særlig Gastro Week
Menu til 250 kroner – og du skal huske
at bestille bord og købe billet på forhånd.

i

visitreykjavik.is

i
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4.-26.2
Frost Festival
Musik, lyskunst og arkitektur forenes
med Frost Festival, som siden 2011
har udfordret det traditionelle koncertformat og givet nysgerrige mulighed
for at opleve spektakulære koncerter
på så utraditionelle steder som bunden af tomme swimmingpools, lukkede akvarier, botaniske haver, kirker
og historiske bygninger. Igen i år lyser
Frost Festival vintermørket op med en
række gratis forestillinger og events
rundt omkring i København.
i
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1.-4.2
Lysfest
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Den
ultimative
bil
TEKST: NIKOLAJ KARLSHØJ
FOTO: ULRIK JANTZEN

Han har ejet et utal af biler,
fordi han kan ikke lade være,
men stifteren af Leith Society,
Kristian Groth, skiller sig nok
aldrig af med sin elskede
Mercedes-Benz 250 SL fra
1967 – og hans kraftfulde
G 63 AMG tegner til at blive et
længerevarende forhold.

”J
Om Kristian Groth
Kristian Groth er 43 år og stifter af Leith Society, som
er en klub for ledere med fokus på professionel og
personlig udvikling. Klubben blev startet i 2013 og har
i dag 400 medlemmer – fra erhvervsledere og bestyrelsesformænd til iværksættere og topatleter. Hver
netværksgruppe består af 40 medlemmer, som mødes
fire gange årlig og er sammen i otte timer med fokus
på relationer og personlig udvikling. Under Leith
Society findes også Leith Circle, som er mindre grupper af seks personer, der mødes seks gange i seks
timer ad gangen.
Her fokuseres på det personlige og følelsesmæssige,
og møderne faciliteres af en erhvervspsykolog.
i

leith-society.com
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eg har altid syntes, at G-Klassen har
været lidt af kliché, men det var
kun indtil, jeg selv fik én. Du kan
ikke andet end elske den, og i dag
tror jeg faktisk, det er den ultimative bil. Det
skyldes tre ting, og den første er selvfølgelig
motoren. Den er kæmpestor og har alle de
kræfter, du nogensinde får brug for. Og al den
lyd, du kunne ønske dig. Det andet er, hvor
solidt den er bygget. Den føles så robust, lige
fra du tager fat i døren, til du smækker den i.
Du kan bare mærke, at det er kram, og at den
kan køre gennem en krig uden at brokke sig.
En ret fed detalje er, når du kører afsted og
dørlåsene automatisk låser i – det giver sådan
fire skarpe geværskud lige efter hinanden.
Den tredje ting er dens fremtoning. Den er
underspillet. Bilnørderne vil nok være uenig
her, for alle, der kender G-Klassen, ved, at det
er en helt særlig bil. Men dem, der ikke gør,
de ser bare en firkantet kassevogn. Du kan
køre ned ad Vesterbrogade, lige forbi alle hippierne, uden at nogen lægger mærke til dig.”
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”Det, som jeg godt kan lide ved
Mercedes-Benz, er ingeniørarbejdet. Det er
så gennemført. Og det gælder både for min
G-Klasse og for min Pagode fra 1967. De to
biler kan ikke være mere forskellige, men
kvalitetsmæssigt er de faktisk meget ens.
Det er kram. Tænk engang, min Pagode er
snart 51 år gammel, men den har både skivebremser og automatgear. Den har med
andre ord været vildt innovativ, da den var
ny. Det er en 250 SL, og hvis man ellers kender lidt til det, så er det den sjældne version
mellem en 230 og en 280. Jeg købte den af
en forhandler i Nykøbing Falster for 15 år
siden, og det er klart den bil, jeg har haft
længst tid. Nu er jeg blevet 43 år, og den er
begyndt at vokse på mig igen. Jeg skiller
mig nok aldrig af med den. Jeg kørte i den
hele sommeren, mellem mit sommerhus i
Dronningmølle og kontoret i København.
Men nu er den kørt i garagen. G-Klassen er
en bedre vinterbil. Nok den bedste, du kan
tænke dig.
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A+

Mercedes-Benz A 180 d URBAN Plus. Forbrug ved bl. kørsel 25,6 km/l. CO2 102 g/km. Prisen er vejl. og ekskl. levering (3.880 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr.

Grow up your way.
A-Klasse fra 279.000 kr.
Drive
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