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BIKAGE VED 
HUDSON RIVER

Det næste store tilløbsstykke i New York bliver 
en gigantisk sammenfl ettet trappe.

’Vessel’ betyder ’kar’ på 
dansk og er navnet på 
det kunstværk, man 
er i gang med at 
opføre, og som du 
kan betræde fra 
efteråret 2018 på 
Manhattans West 
Side. Trapper, der snor 
sig op og ned i et spekta-
kulært mønster – 154 i alt 
og med 80 udsigtsplatforme – fører 
dig 15 etager op via 2.400 trin. Omkring 
kunstværket anlægges en mindre park, 
der skal fungere som samlingspunkt for 
16 skyskrabere i den nye bydel Hudson 
Yard. Den britiske arkitekt Thomas 
Heatherwick (foto) blev inspireret til sit 
kunstværk af en trætrappe, som fascine-
rede ham allerede i studietiden: ”Man 
kunne gå op ad trinene, løbe, danse, 

blive træt og slå sig ned 
på dem.” En anden 

inspirations kilde for 
Heatherwick var 
princippet i indiske 
trappebrønde, der 
er opbygget som 
omvendte pyramider.  

På den måde får kar-
ret en diameter på 15 

meter forneden, mens det bli-
ver stadig bredere, jo højere man 

kommer op – helt op til 46 meter. ”I en 
by fyldt med spændende bygnings-
værker ville vi skabe et værk, som ikke 
kun er spændende at se på, men som 
også kan bruges og fornemmes af alle, 
så man får et forhold til det.” Budgettet 
for byggeriet anslås at løbe op i 150 mil-
lioner dollars.  
H E AT H E R W I C K . C O M

REKORDSEJLADS
Verdens hårdeste regatta, Vendée Globe 2016/2017, fi k en 
dramatisk afslutning. Den 6. november 2016 stævnede 29 
skippere ud fra den franske Atlanterhavskyst med udsigt til en 
solosejlads på 24.000 sømil (44.450 kilometer) og adskillige 
måneder alene på havet. Sejlerikonet og Mercedes-Benz 
ambassadøren Alex Thomson kæmpede i sin båd ’Hugo Boss’ mod 
franskmanden Armel Le Cléac’h. Til trods for en knækket foil, et 
defekt kollisionsadvarselssystem og manglende søvn, sejlede 
Thomson alligevel 536,8 sømil svarende til næsten 1.000 kilometer 
på én dag – hvilket er verdensrekord. Og den seje sejlsportsmand 
sluttede på en imponerende andenplads.  
M E R C E D E S - B E N Z . C O M / A L E X T H O M S O N 

OP OG NED
Den britiske arkitekt Thomas 
Heatherwick (øv.) og 
udkastet til 
trappekunstværket. 

SMART LYS

SVAJENDE 
SK AKMAT

Sammen med Fraunhofer-instituttet, 
Osram, Hella og Infi neon har 
forskere fra Daimler udviklet 
grundlaget for en intelligent 
LED-forlygte (øv.) til biler. Lygten har 
tre lyskilder med hver 1.024 
lyspunkter, som kan styres 
individuelt og automatisk. Samtidig 
kan lygten tilpasse lysfordelingen til 
kurvens forløb, så der ikke opstår 
mørke områder i synsfeltet. 
Sensorer i bilen analyserer 
omgivelserne, og lyset blænder ikke 
længere modkørende trafi kanter. 
Man arbejder nu på at få det 
intelligente lys gjort klar til 
serieproduktion. 
DAIMLER.COM

Hvorfor skal det altid være så stift at 
dyste mod hinanden i skak? Adin 
Mimma, en amerikansk designer 
med taiwanesiske rødder, har lavet 
et skakbræt med konkave felter, der 
får brikkerne til at stå og svaje frem 
og tilbage på deres kugleformede 
bund, når du sætter dem ned, indtil 
de har fundet balancen. På den 
måde interagerer brættet med 
brikkerne, når der dystes. Spillet, 
der er fremstillet af massivt 
valnødde- og ahorntræ, måler 
38 x 38 x 3 cm og koster 300 euro 
(ca. 2.250 kr.).
UMBRA.COM/EUR/
WOBBLE-CHESS-SET
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Den gør dig ikke i stand til at 
modtage opkald fra fremtiden – 
men den kan gøre det lidt sjo-
vere at ringe. For med alle 
klapmobiltelefoners moder, en 
original replika af den legendari-
ske Communicator fra Star Trek, 
kan du via Bluetooth stå på op til 
fem meters afstand og bruge den 
som forlængelse til din smart-
phone. Den kan desuden afspille 
de helt rigtige lydeffekter og 
visse af Enterprise-besætningens 

citater fra den meget populære 
tv-serie fra slutningen af 
1960’erne. Den elegante holder 
gør det i øvrigt ikke blot nemt at 
fi nde kommunikatoren – den 
fungerer nemlig også som op -
lader til enheden. Du kan købe 
Star Trek The Original Series 
Bluetooth Communicator i 
diverse netbutikker for omkring 
150 euro (ca. 1.125 kr.)
T H E WA N D C O M PA N Y. C O M /

C O M M U N I C AT O R

”Udviklingen af ægte kunstig 
intelligens vil udløse langt mere end 
en ny industriel revolution. Du kan 

sammenligne det med selve Jordens 
dannelse for 3,5 milliarder år siden.”

J Ü R G E N  S C H M I D H U B E R ,  F O R S K N I N G S D I R E K T Ø R  H O S  D E T 

S C H W E I Z I S K E  K I - L A B O R AT O R I U M  I D S I A  O G  F O R M A N D 

F O R  N N A I S E N S E 

Hvor godt ’ser’ biler i dag i 
mørke? 
Vi er nået meget langt, for de 
kan i dag identifi cere 
mennesker, træer, cyklister 
og lyssignaler næsten lige så 
godt som om dagen – også 
uden gadebelysning. 
Hvordan er det blevet 
muligt? 
Et kameras normale 
farvebillede kan afl æses og 
tolkes væsentlig bedre med 
vores teknik. Om natten ser 
alt helt anderledes ud på 
grund af lyset fra bilers 
forlygter samt fra 
vejbelysning og lyssignaler. 
Den slags lys får konturerne 
til at forsvinde, og våde veje 
bliver til skinnende 
overfl ader. Vi var nødt til at 
klassifi cere de forskellige 
mørkescenarier på en helt ny 
måde, så computeren kunne 
tolke dem korrekt. 
Hvordan gør man det? 
Alle overfl ader på natbilleder 
skulle omklassifi ceres, og 
derefter skulle computeren 
gennemgå en såkaldt ’deep 
learning’-proces, hvor den 
skulle indstille og lære fl ere 
hundrede millioner parametre 
at kende. Og på samme måde 
måtte vi udføre en tilsvarende 
indlæring i systemerne. 
Er kameraer nu i stand til 
at se bedre end mennesker 
om natten? 
Der er helt klart eksempler 
på computere, som registrerer 
ting, mennesket ikke får øje 

på. Og systemerne kan i dag 
se meget dybere og længere, 
end de kunne for blot to år 
siden. Men at hævde, at de 
kan konkurrere med det 
menneskelige øje, er nok at 
gå lidt for vidt. 
Hvordan tolker compute-
ren eksempelvis tre baglyg-
ter ved siden af hinanden? 
Indtil for kort tid siden som 
en bil og en motorcykel ved 
siden af hinanden. Eller som 
tre motorcykler ved siden af 
hinanden. Nu kan den 
registrere hele silhuetter og 
objekter. Den modtager langt 
fl ere billedpunkter, og den 
såkaldte ’scene labeling’-
funktion virker betydeligt 
bedre. I dag ser computeren 
som oftest det, den skal se – 
nemlig virkeligheden. 

Head of Image Understanding hos Daimler har sammen med 
sine medarbejdere været drivkraften i fl ere udviklingsprojek-
ter – for eksempel den markante forbedring af bilernes ’syns-
sans’ ved dagslys. Men hvordan lærer man biler at kunne 
orientere sig i mørke? 

F U T U R E  TA L K 
M E D  U W E  F R A N K E

På årets forbrugerelektronik-
messe i Las Vegas præsente-
rede Mercedes-Benz for nylig 
fremtidens varevogn for et 
livepublikum. I stedet for et 
rat, pedaler og en midterkon-
sol er den udstyret med et 
joystick, mens lastrummet har 
fuldautomatiseret udstyr. Fra 
taget kan to droner lette og 
levere pakker i en radius af 10 
kilometer fra bilen. Elmotoren 

kører 270 kilometer på en 
opladning, og den ekstremt 
brede forrude er hvælvet som 
et visir og giver et unikt 
udsyn. I Black Panel-kølergril-
len er der integreret en 
LED-matrix, som informerer 
de øvrige trafi kanter, når bilen 
standser, eller når dronerne 
letter fra taget. 
DA I M L E R . C O M / I N N O VAT I O N / 

S P E C I A L S / V I S I O N - VA N 

FRA EN ANDEN PLANET

MULTITALENT 
Konceptbilen Vision Van 
er en kombineret 
varevogn og dronebase. 
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FARLIG SITUATION
Øverst: Hvad mennesket ser. 
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I forbindelse med 50 års jubilæet for Mercedes-AMG 
realiseres planerne om den kommende hypersports-
vogn ’Project ONE’. Det er endnu en milepæl i historien 
om Mercedes-AMG. Den kommende hyperbil, får samme 
drivline som de verdensberømte Mercedes-Benz Formel 
1-racerbiler. Med en ydelse på mere end 1.000 hestekræf-
ter på bagakslen og en el-drevet foraksel, fl yttes grænsen 
for, hvad der kan fås af topmoderne og effektiv Formel 
1-hybridteknologi og samtidig køres på almindelige veje. 
Mercedes-AMG, som i år fejrer sit 50 års jubilæum, er alle-
rede kendt for at udvikle de mest effektive biler i denne 
klasse. Med denne hypersportsvogn tager dette super-
brand endnu et skridt mod målet ’AMG Future 
Performance’.

Du kan også læse Mercedes-Benz magazine, når du fl yver med SAS. 
Magasinet har sin faste plads i sædelommen foran dig på alle 

SAS-afgange i Danmark, når det udkommer i april, juli, oktober 
og december i år. God rejse – og god læsning!

MERCEDES-BENZ 
GÅR I LUFTEN

SNART RULLER FORMEL 1 
UD PÅ  GADERNE 

KROATIEN

LYKKENS 
LANDEVEJ

VEJENS NAVN 
D8 fra Split til Dubrovnik 

TURENS L ÆNGDE 
214 kilometer

TURENS VARIGHED
Fire timer

Kyststrækningen ved Makarska Riviera begynder ved Split 
og fortsætter langs stejle klippeskråninger og indbydende 
mennesketomme bugter med små landsbyer, der klynger sig 
fast til klipperne. Vi kører forbi maleriske Omis, oplever 
freeclimbers på de stejle klippevægge ud mod havet og 
strækninger med vild natur. Massivet af klipper fortsætter, så 
langt øjet rækker. Det bliver vildere og vildere, og pludselig er 
vi i Podgora og Gradac, men vi har mest lyst til at fortsætte. 
Videre i retning mod Dubrovnik, for vi kan ikke få nok af den 
smukke udsigt mod klipper og det blå hav i baggrunden.

K R OAT I E N

SLOVENIEN Zagreb
U N G A R N

B O S N I E N -
H E R C E G O V I N AADR I AT ERHAVE T
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BAGMÆNDENE
Der er kommet en ny GLA. Se med her, når seks 

Mercedes-Benz medarbejdere fra vidt forskellige steder 
afslører den kompakte SUV med et nyt, cool design.

AF  A L E X A N D ROS ST EFA N I D IS FOTO  RO B ERT G R ISC H EK

OVERRASKELSEN
Efter adskillige måneders intenst 
arbejde står den ny GLA endelig 
og venter på at blive afsløret.

K Ø R E G L Æ D E
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I 
arbejder alle hos Mercedes-Benz og har 
bidraget til, at GLA er blevet en succes. 
Hvordan føles det at stå omkring den nye 
model her i fotostudiet? 
Sonja Hambloch: Som sælger ser jeg 
normalt først en ny model, når den 

ankommer hos forhandleren. Jeg synes, den ser 
utroligt smart ud.
Andreas Rommel: Når man – som jeg – har 
været med fra den allerførste udvikling og ople-
vet, hvordan bilen er blevet til, så er det helt spe-
cielt at være med i et øjeblik som dette. I 
begyndelsen bruger man jo bare en modelbil i en 
mindre størrelse som udgangspunkt for tilpas-
ninger, afprøvninger, diskussioner og den ende-
lige beslutningstagning. På en helt ny model kan 
denne fase godt tage mellem seks og otte år. Ved 
et facelift tager det selvfølgelig ikke lige så lang 
tid – men det er alligevel enormt tilfredsstillende 
at se den færdige bil stå og skinne i lyset fra 
projektørerne. 
Robert Höschele: Wow, Andreas! jeg må virke-
lig sige, at den er flot.  
Lisa Oremek: Jeg er også imponeret over 
designet. 
Robert Höschele: Uden at kunne sige præcis 
hvorfor, så ser den ny GLA ud til at være en tand 
mere moderne og dynamisk. Hvilke ændringer 
har I gjort? 
Philip Fischer: Prøv først at se på de nye forlyg-
ter, som virkelig gør en stor forskel. Dernæst på 
de nye baglygter og SUV-fronten med de åbne 
lameller og den mere rå lamelstruktur. Det er en 
perfekt blanding af A-Klassens sportslige dyna-
mik og B-Klassens fleksibilitet, men har alligevel 
sit helt eget unikke udtryk.  

De præsenterer 
den ny GLA

( f r a  v e n s t r e  m o d  h ø j r e )

A N D R E A S  R O M M E L  
P R O J E K T L E D E R  F O R  M E R C E D E S - B E N Z  

E K S T E R I Ø R D E S I G N ,  2 6  Å R ,  S I N D E L F I N G E N

S O N J A  H A M B L O C H  
S A LG S KO N S U L E N T  H O S  M E R C E D E S - B E N Z  

F O R H A N D L E R ,  31  Å R ,  D Ü S S E L D O R F 

J OA C H I M  S TA R C K  
A N S VA R L I G  H O S  M E R C E D E S - B E N Z  

L A KC E N T E R ,  4 8  Å R ,  R A S TAT T

L I S A  O R E M E K  
E L E V  H O S  M E R C E D E S - B E N Z ,  21  Å R ,  R A S TAT T 

P H I L I P  F I S C H E R  
P R O D U K TC H E F  H O S  M E R C E D E S - B E N Z , 

2 5  Å R ,  S T U T TG A R T

R O B E R T  H Ö S C H E L E  
A S S I S T E N T  PÅ  M E R C E D E S - B E N Z  

KO M P E T E N C E C E N T E R ,  3 3  Å R ,  R A S TAT T

ET MUSKELBUNDT 
De markante linjer, de 
superskarpe LED-forlygter, 
den imponerende kølergrill – 
GLA har fået en helt ny front.
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Philip Fischer: Tidligere fandtes disse elemen-
ter kun på modeller fra C-Klassen og op. Det er 
også praktisk, at du kan åbne bagklappen ved 
blot at lave en sparkebevægelse med foden ind 
under bagenden.
Andreas, du er den eneste her fra udviklings-
afdelingen, og du er uddannet konstruktions-
mekaniker. Kunne du godt lide at lege med biler, 
da du var barn? 
Andreas Rommel: Ikke så meget med biler, men 
jeg har helt fra barnsben godt kunnet lide at 
bruge hænderne og har hjulpet til med projekter 
hjemme. Min far er vicevært, så det er nok ikke 
noget tilfælde, at jeg blev modelmekaniker. Man 
arbejder meget med forskellige materialer som 
for eksempel træ og metal. Da jeg var færdig med 
min uddannelse, arbejdede jeg som design-
modellør. Det var også spændende dengang. 
Dengang? Du er kun 26 år! Hvor længe har du 
arbejdet hos Mercedes-Benz?  
Andreas Rommel: Siden jeg var 15 år.
Og hvordan kom du til at arbejde med 
eksteriørdesign? 
Andreas Rommel: Jeg ville gerne lære noget 
nyt, så jeg tog en uddannelse som 

Andreas Rommel: Ja, det gør jeg. I kompaktbils-
segmentet fi ndes der ikke noget andet sammen-
ligneligt køretøj. Sportsligheden kombineret med 
SUV-fornemmelsen er helt unik. Som udvikler af 
bilen bliver du stolt, når du kigger på resultatet.
Sonja, du er en erfaren bilsælger. Kan du med det 
samme se på en ny model, hvad kunderne kommer 
til at falde for?
Sonja Hambloch: Uden tvivl den hævede sidde-
position og for den kompakte SUV-fornemmelse. 
Det er ikke svært at forestille sig, hvem der kom-
mer til at forelske sig i den ny GLA ved første blik. 
Det kan du allerede sige nu?  
Sonja Hambloch: Ja, helt sikkert! Den ny GLA er 
bilen for mennesker, der vil have en alsidig pre-
miumbil. Den er repræsentativ til jobbrug og fl ek-
sibel i fritiden. Jeg forestiller mig køberne som 
stilbevidste yngre karrierekvinder og -mænd.
Philip, GLA går for at være den perfekte bil for de 
såkaldte yngre voksne. Hvad er det, de er så begej-
strede for? 
Philip Fischer: Hele måden, den kører på, pas-
ser til denne generation. Og også de tekniske spe-
cifi kationer. For eksempel det nye LED-lys, der er 
som en drøm for øjnene. Du kan cruise af sted i 
mørke ved dagslyslignende forhold, hvilket er en 
virkelig god fornemmelse. Desuden er det den 
første model i kompaktbilssegmentet, som kan 
fås med et 360 graders kamera. Så kan du se 
bilen i fugleperspektiv – og du kan se hele vejen 
rundt om bilen.  
Joachim Starck: Det var jeg ikke klar over, det 
er fantastisk! 

FRI BANE 
Aluminiumsfælgene 

forstærker det dynamiske 
udtryk på den ny GLA, og 

aerodynamikken anno 2017 
er forbedret yderligere.  

HANDS-FREE
Du kan åbne bagklappen ved blot 
udføre en lille sparkebevægelse 
ind under kofangeren. 

OVERSKUELIGT
Kameraet overfører 360 graders 
billeder til skærmen i cockpittet.
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”Ingen i min familie 
havde regnet med, at jeg 

ville gå i mine 
bedstefædres fodspor.”

L I S A  O R E M E K

”Kunderne skal stråle 
af glæde i hele ansigtet, 

når de har købt en af 
vores biler.”
R O B E R T  H Ö S C H E L E

”Jeg har været med i 
hele udviklingsfasen. 
Det er utroligt dejligt 

at stå her i dag.”
A N D R E A S  R O M M E L

”Designet på GLA er
 helt igennem vellykket, 

især frontpartiet.”
J O A C H I M  S TA R C K

”Det er ikke svært at 
forestille sig, hvem der 

kommer til at forelske sig 
i GLA ved første blik.”

S O N J A  H A M B L O C H
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Andreas Rommel: Siden jeg var 15 år.
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nyt, så jeg tog en uddannelse som 

Andreas Rommel: Ja, det gør jeg. I kompaktbils-
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position og for den kompakte SUV-fornemmelse. 
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FRI BANE 
Aluminiumsfælgene 

forstærker det dynamiske 
udtryk på den ny GLA, og 

aerodynamikken anno 2017 
er forbedret yderligere.  

HANDS-FREE
Du kan åbne bagklappen ved blot 
udføre en lille sparkebevægelse 
ind under kofangeren. 

OVERSKUELIGT
Kameraet overfører 360 graders 
billeder til skærmen i cockpittet.
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”Ingen i min familie 
havde regnet med, at jeg 

ville gå i mine 
bedstefædres fodspor.”

L I S A  O R E M E K

”Kunderne skal stråle 
af glæde i hele ansigtet, 

når de har købt en af 
vores biler.”
R O B E R T  H Ö S C H E L E

”Jeg har været med i 
hele udviklingsfasen. 
Det er utroligt dejligt 

at stå her i dag.”
A N D R E A S  R O M M E L

”Designet på GLA er
 helt igennem vellykket, 

især frontpartiet.”
J O A C H I M  S TA R C K

”Det er ikke svært at 
forestille sig, hvem der 

kommer til at forelske sig 
i GLA ved første blik.”

S O N J A  H A M B L O C H



OVERBLIK
Med sit progressive og sportslige 
designudtryk og de dynamiske 
køreegenskaber giver den kom-
pakte SUV konkurrenterne baghjul. 
Designet er markant med karakteri-
stiske SUV-detaljer. Køredynamik-
ken og cw-værdien på kun 0,28 er 
enestående i dette segment. 
Undervogn med adaptive dæmpere 
og ESP-kurvedynamikassistent for 
effektiv dynamik i kurver. 360 gra-
ders kamera og LED High Perfor-
mance forlygter. HANDS FREE 
ACCESS for ubesværet åbning af 
bagklappen. Nyhed i motor-
programmet: 220 4MATIC (184 hk). 

PRIS
Se www.mercedes-benz.dk

Model: GLA 220d 4MATIC 
Farve: Mountain Grey 
Gearkasse: 7G-DCT

Motorstørrelse:
 R4, 2.143 cm3

Ydelse:
177 hk (130 kW) 

ved 3.600-3.800 o/min
Tophastighed:  

218 km/t (begrænset)
Forbrug:
20,8 km/l

CO2-emission: 
127 g/km

Fakta om GLA

industriel ingeniør. Jeg har arbejdet i afdelingen 
siden 2015. 
Joachim, du sørger for, at de nye Mercedes model-
ler kører ud fra fabrikkens lakcenter med en skin-
nende fl ot lak. Hvilken Mercedes er efter din 
mening den bedste, der nogensinde er bygget?
Joachim Starck: Det er uden tvivl den ny Mer-
cedes-AMG GT, som har et vildt fedt design. Jeg 
har desværre ikke haft mulighed for at køre i den.  
Robert, dit job består blandt andet i at hjælpe dine 
kolleger med at integrere indsamlet viden på en 
struktureret måde i deres arbejde. Hvordan vil du 
beskrive Mercedes-Benz som arbejdsplads?
Robert Höschele: For mig er det afgørende at 
kunne motivere medarbejderne. Jeg forsøger at 
få mine kolleger til at føle sig stolte af deres 
arbejde. Og frem for alt skal kunderne mærke, at 
de penge, de vælger at bruge, går til at købe ver-
dens bedste bil. De skal stråle af glæde i hele 
ansigtet, når de har købt en af vores biler. Det har 
vi alle sammen et ansvar for – hver dag.
Lisa, du er den yngste her i fl okken og afslutter til 
sommer dine tre år som elev med en eksamen. Du 
fortalte tidligere, at din bedstefar også arbejdede hos 
Mercedes-Benz. Hvordan reagerede din familie, da 
du bestemte dig for at føre familietraditionen videre? 
Lisa Oremek: De var ekstremt overraskede. Der 
var ingen i min familie, der regnede med, at jeg 
ville gå i mine bedstefædres fodspor.  
Bedstefædre? 
Lisa Oremek: Ja, begge mine bedstefædre arbej-
dede hos Daimler. Derfor blev alle i familien 
glade, da jeg fortalte dem det. Og for kort tid siden 
blev min bror også ansat i koncernen – så nu er 
glæden dobbelt så stor. 
Robert Höschele: Det kender jeg godt. Min far 
blev også ansat på Daimler-fabrikken i min 
hjemby Rastatt, da den blev bygget i min barn-
dom. Så det var helt naturligt, at jeg også drømte 
om at arbejde dér. Og jeg håber inderst inde på, 
at mine børn også en dag har lyst til at føre tra-
ditionen videre. 
Joachim Starck: Da jeg begyndte hos Daimler i 
1997, sagde min værkfører til mig: ”Her behøver 
du ikke nogen titel. Vis at du er motiveret og entu-
siastisk, anstreng dig lidt mere end dine kolleger 
– så skal du nok blive til noget!” Jeg fulgte hans 
råd, og må sige, at han havde ret, for i dag er jeg 
blevet ansvarlig for lakcenteret.

”De tekniske specifi kationer 
og hele måden, den kører på, 

passer perfekt til de 
yngre voksne.”

P H I L I P  F I S C H E R

DRIVKRAFT
Produktmanager Philip 
Fischer er uddannet 
maskiningeniør og får lov at 
følge den ny GLA helt fra 
udviklingsfasen til 
markedsintroduktionen.
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FORLØSNING
Abu Dhabi, november 2016. 
Mercedes AMG Petronas 
teamet fejrer verdensmesteren 
Nico Rosbergs største triumf.

AF  RÜ D I G ER B A RT H FOTO  PAU L R I PK E

Efter elleve år i Formel 1 blev NICO ROSBERG endelig 
verdensmester. Og få dage senere annoncerede 

Mercedes-køreren sit stop i Formel 1. Vi har samlet de 
bedste billeder fra den fænomenale sæson – og citater 

fra et interview om søvnløse nætter.

22 23

S P O R T

”Man kommer 
nemt til at  

glemme sig selv.”



FORLØSNING
Abu Dhabi, november 2016. 
Mercedes AMG Petronas 
teamet fejrer verdensmesteren 
Nico Rosbergs største triumf.
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”Der fi ndes 
øjeblikke, hvor du 
tvivler. Men mit 

team har 
skærmet mig fra 

tvivlen, og det 
hjælper meget.”

PREIS DER STRASSE
Rosbergs Trophäe von Abu 
Dhabi, das letzte von 21 
Rennen 2016. Ihm genügt 
Rang 2 zum WM-Titel

I GARAGEN
Udsigten fra Rosbergs cockpit. 
Som alle andre kørere sidder han 
så dybt i raceren, at han kun lige 
akkurat kan se hen over rattet. 

NERVEPIRRENDE
Øjeblikket før en start bliver 
aldrig rutine. Selv den mindste 
fejl kan få fatale konsekvenser.

FORFØLGELSESLØB
Mexico City. Rosberg i hælene 
på Lewis Hamilton og med 
resten af feltet bag sig.

HVER DETALJE TÆLLER
Rosberg med et fokuseret 
blik bag rattet i Sølvpilen. 
Hvor kan man hente de 
sidste vigtige hundrededele?

ASFALTENS TROFÆ 
Rosbergs vindertrofæ fra 
Abu Dhabi – det sidste af 

sæsonens 21 løb. En 
andenplads er nok til at 

sikre verdensmestertitlen.

VEJEN TIL TOPS
Han kender sit mål, han 
kender vejen dertil – og intet 
kan længere stoppe ham.

UDSTYRET I ORDEN
Rosberg med sin balaclava – 
en brandhæmmende hue, som 
bæres under hjelmen, der er lavet 
præcist efter hans mål.
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ÜBERSCHRIF T
Das ist ein Text zu Bixld. Das ist ein 
Text zu Bild. Das ist ein Text zu 
einem Bild. 

”Den ekstreme 
intensitet blev  
forløst i netop  
dette øjeblik.”

ABU DHABI,  
NOVEMBER 2016

Mercedes AMG Petronas-
teamet fejrer verdensmesteren 

Nico Rosbergs største triumf.

HOLD GODT FAST
Vivian Rosberg 
krammer sin mand,  
der er rørt til tårer.

SOM FAR, SÅ SØN
Keke Rosberg med 

armen om Nico, der er 
overmandet af følelser. 

EUFORISK GLÆDE
Verdensmesteren og hele 
hans team. At køre ræs er 

også en holdsport. 
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AF  B J Ö RN SO L F O RS FOTO  B Ü RO JA N T ZEN

NØGLEN TIL FREMTIDEN

MERCEDES

Med enkle fi ngerstrøg på din smartphone kan du både 
kommunikere med din Mercedes-Benz, styre forskellige 
funktioner og få al den information, du har brug for – 
uanset hvor i verden, du befi nder dig. MERCEDES ME 
er nøglen til en smartere måde at være bilejer på, og med 
Mercedes me Adapter kan også ældre Mercedes-Benz 
modeller koble sig op til fremtiden.

S Å DA N  KO M M E R  D U  I 
G A N G  M E D  M E R C E D E S  M E 
O G  M E R C E D E S  M E 
A DA P T E R

Det er nemt at komme i gang med 
Mercedes me. For at få glæde af de mange 
digitale tjenester skal du først oprette en 
konto i Mercedes me portalen, mercedes.me.
Mercedes-Benz forhandleren aktiverer din 
konto og forbinder denne med din bil, og 
herefter kan du vælge, hvilke serviceydelser 
du vil benytte dig af. Mulighederne 
afhænger af bilmodel og udstyr. Med 
Mercedes me Adapter kan du få adgang til 
udvalgte Mercedes me tjenester, selv om 
din Mercedes-Benz er af ældre årgang og 
ikke fra fabrikken er udstyret med 
Mercedes me. Adapteren tilsluttes 
diagnosestikket i din bil og kommunikerer 
herefter med app'en i din smartphone eller 
tablet via Bluetooth. Din Mercedes-Benz 
forhandler kan fortælle dig, om Mercedes 
me Adapter kan eftermonteres i din bil. Du 
fi nder meget mere information om 
Mercedes me på mercedes.me. Mercedes 
me app'en kan downloades gratis fra Apple 
Store eller Google Play Store. App'en er 
kompatibel med både iOS og Android-
enheder samt Apple Watch.

DIN BIL Vær altid informeret om den seneste 
lagring af bilens status: Brændstofniveau, antal 
kørte kilometer og parkeringsvarighed – og 
supplér disse med forsikringsoplysninger og bi-
lens registreringsnummer.
DIN KØRSEL Gør brug af kørselsfunktionen, 
som giver dig fuld oversigt over alle dine 
køreture. Tilføj kommentarer, kategorisér dine 
ture og hold øje med antal kørte kilometer og 
dine tures varighed. Så bliver det legende let at 
udfylde en kørebog!
DIN PARKERING Den automatiske lagring af 
position ved slutningen af en køretur gør det 
altid nemt for dig at finde din bil igen. Billeder 

og ekstra kommentarer gør din søgning endnu 
nemmere. Desuden hjælper app'en dig med 
at holde øje med parkeringsvarigheden og 
minder dig om ophøret af din parkeringstid 
med en timer. 
DIN FORHANDLER Du har til enhver tid mulig-
hed for at kontakte din Mercedes-Benz for-
handler på telefon og mail via app'en. Du kan 
forespørge på et serviceeftersyn og booke en 
tid direkte via app'en.
SERVICEEFTERSYN Din Mercedes-Benz for-
handler får stillet servicerelevante data for 
din bil til rådighed. Dette kan så give dig et 
skrædder syet, individualiseret tilbud i forbindelse 

med et servicetidspunkt via Mercedes me porta-
len. Du kan også aktivere reminder-funktionen, 
så du får besked om eksempelvis periodisk syn i 
god tid. 
FORHANDLERSØGNING Det er helt enkelt at 
søge efter den nærmeste Mercedes-Benz for-
handler ved hjælp af dine GPS-data, et ønsket 
sted eller via radius-søgning. Du får vist alle 
nødvendige data og kontaktmuligheder direkte. 
TEKNISK PROBLEM ELLER ULYKKE I tilfælde 
af et teknisk uheld eller en ulykke, får du hurtig 
og effektiv hjælp med Mercedes me Adapter, 
som også giver dig mulighed for at overføre 
bilens data og din geografiske position.

Oversigt over Mercedes  Adapter-tjenester

C
hristian Thrysøe er Senior Product 
Manager, MOBILE SERVICES hos 
Nets, som forbinder banker, virk-
somheder og forbrugere gennem 
digitale betalingsløsninger. For 
Christian er digital kommunika-

tion derfor det helt store mantra, og hans nysger-
righed blev vakt, da han blev tilbudt at integrere 
en Mercedes me Adapter i sin GLA 220 d. “Den 
gav mig pludselig mulighed for at kommunikere 
med bilen. Med Mercedes me app'en kan jeg 
eksempelvis tjekke bilens kilometerstand, hente 
information om de senest kørte ture eller genop-
friske hukommelsen, hvis jeg skulle have glemt, 
hvor jeg parkerede den,” forklarer Christian. Han 
fortæller, at han bruger app'en hver eneste dag, 
da den også fungerer som en elektronisk kørebog. 
“Den registrerer hver eneste køretur, hvilket gør 
det nemt at rapportere den kørsel, jeg har haft i 
forbindelse med mit arbejde. Den fører automa-
tisk sin egen elektroniske logbog, hvilket også bør 
give mig en fordel, den dag bilen skal sælges.”

Kommuniker med din bil
Mercedes me er som standard integreret i alle 
Mercedes-Benz modeller (ikke G- og V-klasse) 
produceret fra og med januar 2016. “Det handler 
kort og godt om at digitalisere og forenkle 
ejerskabet af din Mercedes-Benz, forklarer Anders 

Nilsson, som er Senior Specialist, Project and Pro-
cess Management, hos Mercedes-Benz Danmark. 
Han er ansvarlig for lanceringen af Mercedes me 
i Danmark og Sverige. “Det handler om altid at 
have kontakt med bilen, uanset om man sidder i 
eller ej. Mercedes me kan ses som et paradigme-
skifte fra den traditionelle måde at eje sin bil på, 
til at blive et vigtigt redskab i hverdagen,” siger 
han og forklarer, at hjælpen faktisk begynder alle-
rede inden, kunden har købt sin bil. App'en kan 
downloades af alle og giver opdateret information 
om alle Mercedes-Benz’ forskellige modeller, pri-
ser, fi nansieringsmuligheder, kampagner og 
forsikringer.

Koblet op med din Mercedes-Benz kan du 
tjekke eksempelvis brændstofniveau og række-
vidde fra morgenbordet, hvorfra du også kan akti-
vere bilens motorkabinevarmer (ekstraudstyr), 
hvis altså du ikke allerede har programmeret 
tidspunkt og ønsket kabinetemperatur aftenen 
før. “Det kan også være, at du har skyndt dig til 
et møde og bliver i tvivl om, hvorvidt du huskede 
at låse bilen. Eller du har måske brug for, at et 
familiemedlem får adgang til bilen, mens du selv 
er på rejse. Med Mercedes me kan du låse bilen 
op, uanset hvor du befi nder dig,” forklarer Anders 
Nilsson. “Og parkerer du et fremmed sted og skal 
have hjælp til at fi nde tilbage igen, kan du med 
app'en hele tiden følge, hvor bilen befi nder sig.”

Adapter til ældre modeller
Det er også enkelt at komme i gang med Mercedes 
me. Man registrerer sig i Mercedes me-portalen 
på mercedes.me, hvorefter din Mercedes-Benz 
forhandler forbinder din konto med bilen. Har du 
en ældre Mercedes-Benz uden Mercedes me inte-
greret fra fabrikken, har du alligevel mulighed for 
at blive forbundet med fremtiden. “Med vores Mer-
cedes me Adapter, som tilsluttes diagnosestikket 
i din Mercedes-Benz og kommunikerer med din 
smartphone via Bluetooth, får du adgang til en 
række udvalgte digitale tjenester,” forklarer 
Anders Nilsson.

Og Mercedes me er en udvikling, som Nets 
manageren Christian Thrysøe fascineres af. Han 
fortæller entusiastisk om de muligheder, det giver 
at kunne kommunikere med sin bil på afstand, 
mens han fra førersædet af sin GLA lader fi nger-
spidserne glide henover skærmen på sin smartp-
hone. “Hele idéen med at kommunikere med 
eksempelvis sin bil er netop en af de visioner, vi 
arbejder med hver eneste dag. Især den unge gene-
ration har et naturligt behov for at kæde deres 
sociale, digitale og personlige liv sammen i én og 
samme platform,” siger Christian. “Samtidig kræ-
ver alle en nemmere adgang til services generelt 
– hvorfor skal jeg eksempelvis have min pung op 
af lommen, bare fordi, jeg skal tanke bilen? Jeg glæ-
der mig til at se, hvad Mercedes me kan til-

din 
ikke fra fabrikken er udstyret med 
Mercedes me. Adapteren tilsluttes 
diagnosestikket i din bil og kommunikerer 
herefter med app'en i din smartphone eller 
tablet via Bluetooth. Din 
forhandler kan fortælle dig, om Mercedes 
me Adapter kan eftermonteres i din bil. Du 
fi nder meget mere information om 
Mercedes me på mercedes.me. Mercedes 
me app'en kan downloades gratis fra Apple 
Store eller Google Play Store. App'en er 
kompatibel med både iOS og Android-
enheder samt Apple Watch.
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EN DRØM PÅ FILM

TILTR ÆKKER KNIVE
GALLAMIDDAG

EKSKLUSIVT 
CHOKOLADENYT

RUNDTUR PÅ  VINYL

TIL  TOPS I  SYDT YROL

Den klassiske vinylplade har oplevet en 
renæssance og drejer videre med en støt sti-
gende salgskurve. Hvis man dog bare kunne 
tage den uhandy, klodsede tingest med på 
farten... Og det kan du faktisk med RokBlok, 
som er verdens mindste trådløse pladespil-
ler. Den lille boks, som er en kombineret nål 
og højttaler, kører rundt og rundt som et lille 
trælokomotiv på vinylpladens riller. Og du 
kan bruge Bluetooth til at overføre signalet 
til eksterne højttalere. 
Firmaet Pink Donut står bag den trådløse 
pladespiller, som efter planen kommer i 
handlen i maj måned. R O K B L O K . C O

Højt hævet over kurbyen Meran og omgivet 
af smuk natur ligger det 4-stjernede 
boutiquehotel Miramonti og venter på 
gæster, som søger ro og stilhed. Fra fl ere 
værelser kan du nyde udsigten ud over dalen 
og Monte San Vigilio-bjerget. Hotellets pano-
ramarestaurant har store glasvinduer hele 
vejen rundt – og selv i smukke Sydtyrol er 
der få steder, hvor du kan nyde en middag i 
så behagelige rammer som her. Det aner-
kendte køkken har to kokkehuer og 15 point 
i den anerkendte Gault Millau-guide. 
Køkkenchefen Massimo Geromels regionale 
kogekunst i 1.230 meters højde får 
anmelderne til at nikke anerkendende. 
H O T E L - M I R A M O N T I . C O M

30 31

Det er en usædvanlig og modig fi lm om 
en blind mand, der begiver sig ud på en 
følelsesmæssig opdagelsesrejse og træ-
der ind i et monokromt og fuldkomment 
elegant univers. WELCOME TO 
FARE WELL hedder kortfi lmen, som er 
instrueret af Spectre Berlin og bærer 
undertitlen ’A Blind Man’s Poem’. Svæv-
ende kameraføring, vuggende hofter og 
intense blikke, der udfordrer og forfører. 
Og pludselig træder en elefant ind i 
herre  værelset! Det er en fi lm, der kræver 
noget af dig – og nogle gange næsten bli-
ver for meget. ”Det er for at afvæbne til-
skueren,” fortæller Spectre Berlin. 
”Protagonisten er symbolet på alt det, vi 
ikke ser, og på det, som berører os, selv 
om vi ikke altid kan forklare hvorfor.” 

Den syv minutter lange fi lm er akkom-
pagneret af et dystert digt af forfatteren 
Johannes Finke og af minimalistisk musik 
af Hell Yes. Man bliver efter kort tid suget 
ind de levende billeders drømmeunivers 
og kan næsten ikke slippe dem igen. I fi l-
men optræder også den ny 
Mercedes-Benz S-Klasse cabriolet. ”Vi gav 
Virtue og instruktøren næsten helt frie 
hænder til at vælge indholdet i kort-
fi lmen,” fortæller Natanael Sijanta, chef 
for marketing og kommunikation hos 
Mercedes-Benz. ”Den kunstneriske frihed 
kommer tydeligt til udtryk i fi lmens 
imponerende billedunivers.” Du kan se 
det fi lmiske værk via Amuse-platformen 
til onlinemagasinet Vice. 
A M U S E - I - D .V I C E . C O M/ D E  ( V I D E O S )

Et rigtigt godt stykke chokolade er 
en lige så stor smagsoplevelse 
som en dyr vin eller en første-
klasses whisky og skal også 
behandles med samme agtværdig-
hed – det mener i hvert fald pro-
ducenten af VERDENS 
SANDSYNLIGVIS DYRESTE 
CHOKOL ADE . En plade koster 
300 euro, eller godt 2.200 kroner, 
og produceres i Ecuador af ameri-
kaneren Jerry Toth. Her må vi 
nøjes med en lille smagsprøve på 
producentens meritter: Som ung 
rejste Jerry Toth til Ecuador for at 
redde regnskoven. En gammel 
kakaobonde tog ham efter sigende 
med ud til en glemt kakaoplan-
tage – som samtidig var den sid-
ste Arriba-plantage i denne 
region. Arriba er en eksklusiv 

kakaosort, som dyrkes på et 
begrænset areal og derfor også 
høstes i begrænsede mængder. 
Smagen skulle imidlertid være 
meget overvældende. Jerry Toth 
har i hvert fald kun positivt at 
sige: ”Vi opdagede, at al den cho-
kolade, vi hidtil havde spist i 
vores liv, kun var en skygge af 
den nuancerede smagsoplevelse, 
chokolade i virkeligheden kan 
være.” De nummererede plader a 
50 gram modner 18 måneder i 
æsker fremstillet af 50 år gamle 
cognacfade. Og hvis du spekule-
rer på, om det er pengene værd, 
så kan du måske tænke på de 
14 overordentligt tilfredse kakao-
bønder, der leverer kakaoen fra 
Pedra-de-Plata-dalen. 
T O A K C H O C O L AT E . C O M

Den kunne ligne et gevir, men er fremstillet af udsøgt 
træ – og så har den en magnetisk tiltrækningskraft 
på knive. Designeren Katja Buchholz laver sammen 
med sit designerteam blandt andet også skamler og 

borde. Det kan altsammen købes i webshoppen.  
B U C H H O L Z B E R L I N . C O M

Overdådig, skør og surrealistisk kogekunst i 
kogebogen ’Les diners de gala’ af Salvador Dalí. 
De spektakulære opskrifter blev udgivet i 1973 

og kommer nu i et nyt oplag på engelsk.
TA S C H E N  V E R L A G ,  3 2 0  S E I T E N ,  4 9 ,9 9  E U R O
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på knive. Designeren Katja Buchholz laver sammen 
med sit designerteam blandt andet også skamler og 

borde. Det kan altsammen købes i webshoppen.  
B U C H H O L Z B E R L I N . C O M

Overdådig, skør og surrealistisk kogekunst i 
kogebogen ’Les diners de gala’ af Salvador Dalí. 
De spektakulære opskrifter blev udgivet i 1973 

og kommer nu i et nyt oplag på engelsk.
TA S C H E N  V E R L A G ,  3 2 0  S E I T E N ,  4 9 ,9 9  E U R O

E M O T I O N

Das Beste aus 
Design, Kunst 
und Genuss

INSPIR ATION

Det bedste inden 
for design, kunst 
og gastronomi
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FAMILIEFORØGELSE
Ultimativ køreglæde og vind i 
håret med AMG GT roadster. 

Fronten med Panamericana-grill 
er modelfamiliens nye ansigt.

3534

K Ø R E G L Æ D E

50 ÅR MED 
FULD FART

MERCEDES-AMG giver den ekstra gas  
og ruller masser af potente hestekræfter ud  

på vejene i året for mærkets 50-års jubilæum.
AF  J O CHEN F ISCHER
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K Ø R E G L Æ D E

F
at dig i korthed’ er et udtryk, de fle
ste har stiftet bekendtskab med i den 
ene eller anden sammenhæng – 
også længe før vores digitale tids
alder med likes og billeder af 
kæledyr. Hans Werner Aufrecht fat

tede sig eksempelvis i korthed, da han i 1967, sam
men med sin kollega Erhard Melcher fra 
DaimlerBenz, grundlagde firmaet med navnet 
AMG. Tre bogstaver, et kort navn – men et navn, 
som i dag er et stærkt og eksklusivt varemærke. 
Bogstaverne er en forkortelse for Aufrecht, Mel
cher og Großaspach. Großaspach er en lille by uden 
for Stuttgart. Det var her, et stenkast fra Hans Wer
ner Aufrechts hjem, at makkerparret grundlagde 
deres firma. Forretningsidéen? At tune og ombygge  
MercedesBenz biler til motorsport.

En forretningsidé, som siden skulle vise sig 
at være mere end almindeligt holdbar. I dag hed
der varemærket MercedesAMG, og hovedsædet 
ligger i byen Affalterbach, blot få kilometer fra 
firmaets oprindelige adresse. Det er her, de 1.400 
medarbejdere udvikler fænomenale biler og 
håndbygger motorer med masser af heste kræfter. 
Samarbejdet mellem AMG og MercedesBenz 
begyndte i 1990, og mærket har siden 2005 været 
ejet af Daimlerkoncernen. 

Det seneste skud på stammen er  
MercedesAMG GT – en ultrasportslig, toperso
ners Gran Turismo, som forener høj ydelse med 
en hyldest til den legendariske 300 SL fra 
1950’erne. MercedesAMG GT har været på  
markedet i to år og har indtil nu kunnet fås i to 
versioner. I anledning af jubilæet bliver GTmodel
familien i 2017 imidlertid udvidet med en road
ster, som fås i forskellige versioner, samt 
topmodellen AMG GT R. Alle modeller i familien 
er udstyret med en potent V8motor, der ligesom 
resten af bilen er udviklet af MercedesAMG. Den 
fireliters motor har direkte benzinindsprøjtning 
og biturboladning og yder alt efter version fra 462 
til 585 hestekræfter (340430 kW). Den hurtigste 
udgave, GT R, accelererer fra 0100 km/t på 3,6 
sekunder – og når 318 km/t på toppen. 

REKORD PÅ NÜRBURGRING
Det var ikke kun omgangstiderne og topfarten, der 
imponerede, da et motorsportsmagasin i 2016 
testede GT R på Nürburgrings berømte Nordsch
leife – den 20,8 kilometer lange racerbane, der går 
for at være en af verdens sværeste, og som ikke 
uden grund bliver kaldt for Det Grønne Helvede 
(!). Med en tid på syv minutter og 10,9 sekunder 
blev den 585hestes GT R noteret som den hurtig
ste serieproducerede gadebil, der nogensinde er 
blevet testet på banen. Men den er også det nær
meste, man kommer på en absolut hjemmebane 
– topmodellen fra AMG har nemlig tilbragt største
parten af sin udviklingstid på Nürburgring. 

Alle versioner i GTfamilien kan nu kendes  
på en helt ny front med Panamericanagrill. 
MercedesBenz kendere vil vide, at denne 
kølergrill med de lodrette skinnende tænder er 
inspireret af den legendariske racerbil 300 SL, 
også kaldet W194, som MercedesBenz i 1952 
anvendte til at gøre stærkt comeback i motorsport. 
Allerede i den første sæson lykkedes det med 300 
SL at opnå en dobbeltsejr i 24timers løbet Le Mans 
– og ikke mindst en dobbeltsejr ved langdistance
løbet Carrera Panamericana efter 3.371 kilometer 
på nådesløse mexicanske jord og grusveje. 

AMGs ene grundlægger, Hans Werner 
Aufrecht, var teenager i 1952. MercedesBenz’ 
fabrikskørere var hans helte, og han drømte  
om en dag at få lov til at arbejde i motorsports
afdelingen hos DaimlerBenz. Drømmen gik i  
opfyldelse – næsten da – for da han i 1964 ende
lig fik ansættelse i udviklingsafdelingen hos 
MercedesBenz, fik han besked om, at fabrikken 
ville forlade motorsporten. 

Hans Werner Aufrecht gav ikke op, men ud 
levede i stedet sin drøm hjemme i sin garage.  
Sammen med sine kolleger Erhard Melcher og 
Manfred Schiek ombyggede han en 300 SE, som 
dengang var Tysklands hurtigste serieproduce
rede sedan, til en konkurrencedygtig sportsvogn. 
Med så stor succes, at Manfred Schiek i 1965 
vandt hele 10 løb i standardvognsserien. 

Teamets succes gik ikke ubemærket hen. 
Andre racerkørere, men også almindelige private 
entusiaster henvendte sig til de to motorspecia
lister for at få optimeret deres biler. “Vi ville 
egentlig bare deltage i nogle racerløb,” fortæller 
Hans Werner Aufrecht. “Men for at kunne finan
siere det ønske var vi nødt til at tjene penge på 
at ombygge og optimere gadebiler for kunder.”

Og med årene er der kommet en stor forret
ning ud af at få MercedesBenz biler til at yde 
endnu mere. 

AMG GT ROADSTER
Den typiske AMG-performance 

kan nu opleves mere intenst  
end nogensinde.

Farve: Diamanthvid bright/ 
hyacintrød metallic

Gearkasse: Automatisk 7-gear 
(AMG SPEEDSHIFT DCT7)

Cylinderplacering/-antal: V8
Slagvolumen: 3.982 ccm

Ydelse:
476 hk (350 kW)
ved 6.000 o/min.

Tophastighed: 302 km/h
Brændstofforbrug ved blandet 

kørsel: 9,4 km/l
CO2-emission ved  

blandet kørsel: 219 g/km 
ECO start/stop-funktion: Ja

AMG ÅBNER EGET  
SHOWROOM I TOKYO

Siden 2008 har du i 40 lande  
kunnet besøge AMG-showrooms 

som en integreret del af udstillingen 
hos Mercedes-Benz-forhandlere.

Nu har et helt nyt, eksklusivt  
Mercedes-AMG-showroom slået 

dørene op i Tokyos Setagaja-kvarter. 
I 2017 får AMG desuden sit helt  

eget showroom i Sydney.

ULTIMATIV 
KØREGLÆDE

AMG GT roadster har 
allerede i basisversionen 

hele 476 hk (350 kW).

GENNEMBRUDDET
I 1971 på Spa-banen i 
Belgien får AMG hele 

motorsportsverdenen til 
at måbe af beundring 

over deres 300 SEL 6.8.

AMG E 63 S 4MATIC+
AMG har forvandlet  

en af segmentets mest 
intelligente sedaner til den 

stærkeste E-Klasse 
nogensinde – med 

permanent firehjulstræk og 
4,0-liters V8-biturbomotor, 

som præsterer 612 hk  
(450 kW).

Farve:  
Selenitgrå magno

Gearkasse:  
Automatisk 9-gear

(AMG SPEEDSHIFT MCT)
Cylinderplacering/ 

-antal: V8

Slagvolumen:  
3.982 ccm

Ydelse  
612 hk (450 kW) 

ved 5.750-6.500 o/min.
Tophastighed:  

250 km/t  
(elektronisk begrænset).

300 km/t med AMG 
Driver’s Package.

Brændstofforbrug ved 
blandet kørsel: 

11 km/l
CO2-emission ved 

blandet kørsel: 
207 g/km

ECO start/stop-funktion: 
Ja
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SMART OG POTENT
AMG E 63 S 4MATIC+ 
kombinerer intelligente 
systemer fra E-Klassen med 
potente sportslige egenskaber.

Gennembruddet, som gjorde firmaet med de tre 
bogstaver kendt over hele verden, kom i marts 1968 
med 300 SEL 6.3. Det var topmodellen og forløbe
ren for SKlassen, og med en automatgearkasse og 
en kraftfuld V8motor fra MercedesBenz 600 fik 
Aufrecht og Melcher den store sedan til at præstere 
som en sportsvogn. Til 24timers løbet på belgiske 
SpaFrancorchamps i juli 1971 vakte den tunge 
sedan opmærksomhed hos de andre deltagere, som 
stillede til start i meget lettere vogne. Og et døgn 
senere havde det lille team med en klassesejr gjort 
AMG til et etableret navn i motorsportskredse.

1.000 HESTEKRÆFTER  
PÅ ALMINDELIGE VEJE?
Gennembruddet var en realitet. Og helt frem til 
slutningen af ’00erne holdt MercedesAMG fast 
ved den tradition, der tog sin begyndelse i  
1920erne hos MercedesBenz med de enestående 
Styper og førkrigstidens Sølvpile: At øge motor
effekten med en mekanisk kompressor. I dag bru
ger ingeniørerne hos MercedesAMG den endnu 
mere effektive dobbelte turboladning. Biturbo i 
den nye fireliters motor i MercedesAMG E 63 S 
forvandler således en sedan til en topatlet.  
Med sine 612 hestekræfter (450 kW) er E 63 S den 
kraftigste og hurtigste EKlasse nogensinde –  
fra 0 100 km/t på bare 3,4 sekunder.

Sit 50årsjubilæum har MercedesAMG 
bestemt sig for at fejre med introduktionen af den 
ekstreme hyperbil, MercedesAMG Project One. 
Under motorhjelmen banker et ægte motorsports
hjerte i form af en Formel 1hybridmotor med mere 
end 1.000 hestekræfter, klar til at blive sluppet løs 
på gaden. Principperne om altid at stræbe efter en 
endnu højere ydelse lever således videre.



36 37

K Ø R E G L Æ D E

F
at dig i korthed’ er et udtryk, de fle
ste har stiftet bekendtskab med i den 
ene eller anden sammenhæng – 
også længe før vores digitale tids
alder med likes og billeder af 
kæledyr. Hans Werner Aufrecht fat

tede sig eksempelvis i korthed, da han i 1967, sam
men med sin kollega Erhard Melcher fra 
DaimlerBenz, grundlagde firmaet med navnet 
AMG. Tre bogstaver, et kort navn – men et navn, 
som i dag er et stærkt og eksklusivt varemærke. 
Bogstaverne er en forkortelse for Aufrecht, Mel
cher og Großaspach. Großaspach er en lille by uden 
for Stuttgart. Det var her, et stenkast fra Hans Wer
ner Aufrechts hjem, at makkerparret grundlagde 
deres firma. Forretningsidéen? At tune og ombygge  
MercedesBenz biler til motorsport.

En forretningsidé, som siden skulle vise sig 
at være mere end almindeligt holdbar. I dag hed
der varemærket MercedesAMG, og hovedsædet 
ligger i byen Affalterbach, blot få kilometer fra 
firmaets oprindelige adresse. Det er her, de 1.400 
medarbejdere udvikler fænomenale biler og 
håndbygger motorer med masser af heste kræfter. 
Samarbejdet mellem AMG og MercedesBenz 
begyndte i 1990, og mærket har siden 2005 været 
ejet af Daimlerkoncernen. 

Det seneste skud på stammen er  
MercedesAMG GT – en ultrasportslig, toperso
ners Gran Turismo, som forener høj ydelse med 
en hyldest til den legendariske 300 SL fra 
1950’erne. MercedesAMG GT har været på  
markedet i to år og har indtil nu kunnet fås i to 
versioner. I anledning af jubilæet bliver GTmodel
familien i 2017 imidlertid udvidet med en road
ster, som fås i forskellige versioner, samt 
topmodellen AMG GT R. Alle modeller i familien 
er udstyret med en potent V8motor, der ligesom 
resten af bilen er udviklet af MercedesAMG. Den 
fireliters motor har direkte benzinindsprøjtning 
og biturboladning og yder alt efter version fra 462 
til 585 hestekræfter (340430 kW). Den hurtigste 
udgave, GT R, accelererer fra 0100 km/t på 3,6 
sekunder – og når 318 km/t på toppen. 

REKORD PÅ NÜRBURGRING
Det var ikke kun omgangstiderne og topfarten, der 
imponerede, da et motorsportsmagasin i 2016 
testede GT R på Nürburgrings berømte Nordsch
leife – den 20,8 kilometer lange racerbane, der går 
for at være en af verdens sværeste, og som ikke 
uden grund bliver kaldt for Det Grønne Helvede 
(!). Med en tid på syv minutter og 10,9 sekunder 
blev den 585hestes GT R noteret som den hurtig
ste serieproducerede gadebil, der nogensinde er 
blevet testet på banen. Men den er også det nær
meste, man kommer på en absolut hjemmebane 
– topmodellen fra AMG har nemlig tilbragt største
parten af sin udviklingstid på Nürburgring. 

Alle versioner i GTfamilien kan nu kendes  
på en helt ny front med Panamericanagrill. 
MercedesBenz kendere vil vide, at denne 
kølergrill med de lodrette skinnende tænder er 
inspireret af den legendariske racerbil 300 SL, 
også kaldet W194, som MercedesBenz i 1952 
anvendte til at gøre stærkt comeback i motorsport. 
Allerede i den første sæson lykkedes det med 300 
SL at opnå en dobbeltsejr i 24timers løbet Le Mans 
– og ikke mindst en dobbeltsejr ved langdistance
løbet Carrera Panamericana efter 3.371 kilometer 
på nådesløse mexicanske jord og grusveje. 

AMGs ene grundlægger, Hans Werner 
Aufrecht, var teenager i 1952. MercedesBenz’ 
fabrikskørere var hans helte, og han drømte  
om en dag at få lov til at arbejde i motorsports
afdelingen hos DaimlerBenz. Drømmen gik i  
opfyldelse – næsten da – for da han i 1964 ende
lig fik ansættelse i udviklingsafdelingen hos 
MercedesBenz, fik han besked om, at fabrikken 
ville forlade motorsporten. 

Hans Werner Aufrecht gav ikke op, men ud 
levede i stedet sin drøm hjemme i sin garage.  
Sammen med sine kolleger Erhard Melcher og 
Manfred Schiek ombyggede han en 300 SE, som 
dengang var Tysklands hurtigste serieproduce
rede sedan, til en konkurrencedygtig sportsvogn. 
Med så stor succes, at Manfred Schiek i 1965 
vandt hele 10 løb i standardvognsserien. 

Teamets succes gik ikke ubemærket hen. 
Andre racerkørere, men også almindelige private 
entusiaster henvendte sig til de to motorspecia
lister for at få optimeret deres biler. “Vi ville 
egentlig bare deltage i nogle racerløb,” fortæller 
Hans Werner Aufrecht. “Men for at kunne finan
siere det ønske var vi nødt til at tjene penge på 
at ombygge og optimere gadebiler for kunder.”

Og med årene er der kommet en stor forret
ning ud af at få MercedesBenz biler til at yde 
endnu mere. 

AMG GT ROADSTER
Den typiske AMG-performance 

kan nu opleves mere intenst  
end nogensinde.

Farve: Diamanthvid bright/ 
hyacintrød metallic

Gearkasse: Automatisk 7-gear 
(AMG SPEEDSHIFT DCT7)

Cylinderplacering/-antal: V8
Slagvolumen: 3.982 ccm

Ydelse:
476 hk (350 kW)
ved 6.000 o/min.

Tophastighed: 302 km/h
Brændstofforbrug ved blandet 

kørsel: 9,4 km/l
CO2-emission ved  

blandet kørsel: 219 g/km 
ECO start/stop-funktion: Ja

AMG ÅBNER EGET  
SHOWROOM I TOKYO

Siden 2008 har du i 40 lande  
kunnet besøge AMG-showrooms 

som en integreret del af udstillingen 
hos Mercedes-Benz-forhandlere.

Nu har et helt nyt, eksklusivt  
Mercedes-AMG-showroom slået 

dørene op i Tokyos Setagaja-kvarter. 
I 2017 får AMG desuden sit helt  

eget showroom i Sydney.

ULTIMATIV 
KØREGLÆDE

AMG GT roadster har 
allerede i basisversionen 

hele 476 hk (350 kW).

GENNEMBRUDDET
I 1971 på Spa-banen i 
Belgien får AMG hele 

motorsportsverdenen til 
at måbe af beundring 

over deres 300 SEL 6.8.

AMG E 63 S 4MATIC+
AMG har forvandlet  

en af segmentets mest 
intelligente sedaner til den 

stærkeste E-Klasse 
nogensinde – med 

permanent firehjulstræk og 
4,0-liters V8-biturbomotor, 

som præsterer 612 hk  
(450 kW).

Farve:  
Selenitgrå magno

Gearkasse:  
Automatisk 9-gear

(AMG SPEEDSHIFT MCT)
Cylinderplacering/ 

-antal: V8

Slagvolumen:  
3.982 ccm

Ydelse  
612 hk (450 kW) 

ved 5.750-6.500 o/min.
Tophastighed:  

250 km/t  
(elektronisk begrænset).

300 km/t med AMG 
Driver’s Package.

Brændstofforbrug ved 
blandet kørsel: 

11 km/l
CO2-emission ved 

blandet kørsel: 
207 g/km

ECO start/stop-funktion: 
Ja

FO
TO

 D
A

IM
LE

R
 A

G
 (

2)
, 

M
ER

C
ED

ES
-B

EN
Z 

C
LA

S
S

IC
 A

R
C

H
IV

E

SMART OG POTENT
AMG E 63 S 4MATIC+ 
kombinerer intelligente 
systemer fra E-Klassen med 
potente sportslige egenskaber.

Gennembruddet, som gjorde firmaet med de tre 
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SOM SERVICERÅDGIVER HOS MERCEDES-BENZ 
forhandleren P. Christensen i Odense er det Søren 
Bjerregårds ansvar at fordele opgaverne blandt værkstedets 
mange teknikere. En rolle som den 48-årige Mercedes-fan 
sammenligner med en håndboldtræners rolle i en landskamp.
AF  N IKO L A J  K A RLSH ØJ FOTO  B Ü RO JA N T ZEN

”DET ER LIGESOM AT 

STYRE ET 
HÅNDBOLDHOLD”

H
an startede i lære samme år, 
som Mercedes-Benz lancerede 
den legendariske W124, og 
siden 1995 har Søren Bjerre-
gård styret værkstedet hos P. 
Christensen i Odense. Den pas-

sionerede servicerådgiver kender sine folk lige 
så godt, som han kender sine kunder, og det er 
en af hemmelighederne bag en hverdag, som 
trods konstant travlhed, stressede situationer og 
uforudsete opgaver alligevel formår at producere 
høj kundetilfredshed.

Hvad er egentlig din rolle som 
servicerådgiver?
”Jeg har været ansat siden 1984, hvor jeg fi k en 
læreplads som automekaniker. De første mange 
år fungerede jeg som vedligeholdelses tekniker, 
før jeg videreuddannede mig til 
diagnosetekniker og senere blev 
servicerådgiver. Som servicerådgiver skruer jeg 
ikke længere på bilerne, til gengæld har jeg 
ansvaret for, at alle vores dygtige teknikere gør 
det. I sidste ende handler det om at få kundens 
bil hurtigst muligt ind på værkstedet – og 
hurtigst muligt ud igen. Det, vi lover kunden, 
skal vi holde, og det er overordnet det, mit job 
handler om. Det er et arbejde med fuld fart på 
hver eneste dag, og selvom man planlægger 
tingene, ved man aldrig, hvad der kan komme 
ind af opgaver. Men jeg kan godt lide at have 
travlt, og jeg elsker, når tingene lykkes, og vi 
kan sende en tilfreds kunde videre i sin bil. For 
mig handler det ikke kun om at hjælpe kunden 
med service og reparationer, det handler også 
om at sælge den næste bil. Jeg tror, at forskellen 
på et Mercedes-Benz værksted og andre 
værksteder er, at vi kender vores kunder rigtig 
godt. Mange af mine kunder kom her også, da 
jeg var lærling. Med tiden har jeg fundet ud af, 
at hvis kunden får en god behandling på 
værkstedet, er der en meget stor sandsynlighed 
for, at kunden igen vælger en Mercedes, når 
bilen skal skiftes.”

Hvordan forløber en typisk 
arbejdsdag for dig?
”Den starter klokken halv otte. Jeg tager imod 
kunderne, som kommer fra morgenstunden. 
Nogle afl everer deres bil og er hurtigt ude af 
døren igen, andre skal have rådgivning, og så er 
der alle de akutte sager, som dumper ind og skal 
klares i en fart. Der skal fordeles opgaver 
imellem folkene på værkstedet – her har jeg otte 
teknikere og tre lærlinge at gøre godt med. 
Kunsten er at tildele de rette personer de rette 
jobs, for alle teknikere har hver deres speciale. 
Én er ekstremt dygtig til gearkasser, mens en 
anden måske er specialiseret i fejl-

diagnosticering. At lede og styre et værksted 
handler i det hele taget meget om mennesker. 
Kunden skal have en god behandling, men det 
skal mine medarbejdere også. Når 
arbejdsklimaet og motivationen er i top, er folk 
også parate til at tage en ekstra tørn, når der er 
brug for det. Jeg plejer at sammenligne mit job 
med Ulrik Wilbeks. Jeg står på sidelinjen og 
styrer mit hold gennem en landskamp. 
Forskellen er, at håndboldherrerne kun er på én 
time af gangen – vi arbejder i otte, og vi skal 
vinde hver gang.”

Hvad er forskellen på et uautoriseret 
værksted og et autoriseret Mercedes-Benz 
værksted?
”Vores teknikere har den uddannelse og 
know-how, der skal til for at løse opgaverne 
bedst muligt, både når det gælder tid, kvalitet og 
økonomi. Vi investerer i det nyeste, bedste og 
mest avancerede udstyr til at fejlfi nde og stille 
diagnoser, ligesom vi kan trække på et meget 
stort vidensnetværk via vores importør. Et 
uautoriseret værksted kan muligvis løse nogle af 
de samme opgaver, som vi kan, forskellen er 
bare, at vi langt hurtigere kan stille den rette 
diagnose og dermed nøjes med at skifte de dele, 
som måtte være fejlbehæftede. Vi bruger 
naturligvis kun originale reservedele, som lever 
op til fabrikkens strenge kvalitetskrav, og 
samtidig har vi dedikerede og passionerede folk, 
som har arbejdet med Mercedes i mange år, og 
som brænder for mærket.”

O M  S Ø R E N 
B J E R R E G Å R D

Søren Bjerregård er 48 år gammel og 
har arbejdet med Mercedes-Benz i 

32 år. Faktisk har han aldrig arbejdet 
med noget andet bilmærke, og da han 

fi k læreplads hos P. Christensen i 
Odense i 1984, var det lige, hvad en 

ung Mercedes-fan drømte om. 
Innovativ teknologi og tidløst design 

er nogle af de ting, som Søren 
forbinder med Mercedes-Benz – 

dengang som nu. Efter fl ere år som 
vedligeholdelsestekniker og senere 
diagnosetekniker fungerer Søren 

Bjerregård i dag som servicerådgiver 
hos P. Christensen i Odense, hvor han 

styrer et hold af teknikere på det 
travle værksted. En opgave, som 

Søren sammenligner med at være 
træner for håndboldlandsholdet, fordi 
hver eneste dag er en kamp, som skal 

vindes med teamwork, gode 
afl everinger og talent. Efter mange år 
i huset er Søren Bjerregård et kendt 
ansigt hos Odense-forhandleren, og 

han arbejder efter fi losofi en om, at en 
kunde, som føler sig godt behandlet 

på værkstedet, med megen 
sandsynlighed også vil vælge en 
Mercedes næste gang, bilen skal 

udskiftes.
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Mercedes-Benz servicerådgiver
Tidligere hed det værkfører, men i dag er titlen mere kundeorienteret: Serviceråd-
giver. Udover at lede og fordele opgaver på værkstedet, er det nemlig også service-
rådgiverens ansvar at tage imod de kunder, som skal have serviceret eller repareret 
deres Mercedes-Benz, hjælpe med spørgsmål samt rådgive kunden omkring ser-
vice og vedligeholdelse. Derfor er det naturligt, at servicerådgiveren har en teknisk 
baggrund, eksempelvis som diagnosetekniker, som er den højest specialiserede tek-
niker på et autoriseret Mercedes-Benz værksted. Som servicerådgiver kommer man 
igennem et forløb, hvor man bl.a. uddannes i ledelse og kundepleje, ligesom man 
løbende trænes i den seneste teknologi fra Mercedes-Benz – akkurat som de tek-
nikere, man koordinerer på værkstedet. At være servicerådgiver er dermed en kom-
pleks og meget krævende nøglefunktion, hvor man dagligt er i kontakt med alle 
forhandlerens afdelinger – værksted, reservedelsafdeling og salgsafdeling.

Hvad er Mercedes me connect?
”Det er et netværksforbundet univers, som skal 
gøre det endnu nemmere og mere komfortabelt 
at eje en Mercedes-Benz – og som samtidig gør 
det lettere for os på værkstedet at yde en god 
service. Takket være et indbygget sim-kort 
forbindes bilen til kundens telefon eller tablet 
samt til det værksted, som kunden ønsker at 
benytte. Når bilens kombi-instrument fortæller 
ejeren, at det er tid til service, har bilen allerede 
fem dage forinden sendt os samme besked. På 
værkstedet kan vi afl æse, hvilken type service, 
bilen har brug for og således udarbejde et tilbud 
og reservere en tid. På den måde afl aster vi 
kunden, som blot skal sige ja eller nej, når vi 
ringer ham op.”

Smart! Hvad kan det ellers?
”Det holder din Mercedes-Benz kørende! Hvis 
der skulle opstå et problem med bilen, er 
Mercedes me connect eksempelvis i stand til at 
sende os fejlkoder, så vi kan fjerndiagnosticere 
og således forberede et værkstedsbesøg med de 
rette reservedele, mens kunden stadig kører i 
bilen. Mercedes me connect har også mange 
praktiske funktioner – kunden kan for 
eksempelvis med sin telefon eller tablet se, hvor 
bilen står parkeret, hvor meget brændstof, der er 
tilbage, om den er låst og eventuelt låse den op, 
hvis man skal have én til at hente noget i bilen. 
Alt afhængig af udstyr kan du sågar parkere din 

Mercedes-Benz med telefonen som 
fjernbetjening!”

Hvordan får man Mercedes me connect?
”Mercedes me connct er tilgængeligt i næsten 
alle nye Mercedes-Benz personbiler fra 2016 og 
frem. Mercedes-Benz forhandleren hjælper med 
at aktivere kundens konto og netværksforbinde 
bilen, og herefter kan kunden selv skræddersy 
sin brugerfl ade på sin telefon eller tablet ved at 
vælge mellem de forskellige tjenester, som 
tilbydes. Hvor meget systemet kan, afhænger af 
bilens udstyr og de aftaler, kunden vælger. 
Kundens Mercedes me connect tjenester kan 
nemt og enkelt administreres via 
kundeportalen på www.mercedes.me”

Eftermontering af originalt 
Mercedes-Benz-tibehør er en 
voksende del af vores eftermarked.”
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EL EGA NT H A R MON I
SCENEKLAR
Balletdanserne byder E-Klasse 
coupé op til dans i et nedlagt 
kulminelager i Ruhr-distriktet.

Hvordan kan man skabe elegant harmoni i åbenlyse modsætninger?  
Det viser nogle af verdens bedste dansere fra Ballett am Rhein, når  

de med dynamik og kraft, lidenskab og suverænitet præsenterer  
den ny E-KLASSE COUPÉ fra Mercedes-Benz.

AF  M A RC B I EL EFEL D FOTOS  J A N VA N EN D ERT
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R
ashaen Arts behersker en usæd-
vanlig kunstart. Han kan fortælle 
historier uden at sige et eneste 
ord. Kan male billeder uden et 
eneste penselstrøg. Dansen er 
hans sprog. Få bevægelser er nok 

til at få ham til at ligne en svane med en lang hals 
og elegant løftede vinger. Arme, der strækker sig 
op mod himlen, folder sig ud og tilbeder solen, 
symboliserer en blomst. Ekstatisk kærlighed 
udtrykker han med balletteknikken entrechat – 
et hop, hvor fødderne krydser hinanden gentagne 
gange i luften. ”Følelser er meget vigtige,” fortæl-
ler Rashaen Arts, som er født på Jamaica. ”Vi dan-
ser dem, og vi bruger vores krop som værktøj.”  

Han står foran os helt i sort og med en form-
fuldendt krop. For en balletdanser er der kun én 
ting, der tæller: At få de kraftfulde bevægelser til 
at se elegante ud, uanset hvor modsætningsfyldt 
det måtte lyde. At få det fornuftsstridige til at se 
naturligt ud. Det er sådan, enestående præstati-
oner bliver skabt. 

Denne udfordring står ingeniører og desig-
nere af moderne biler også hele tiden overfor. For 
hvordan kan man forene dynamik og effektivitet 
med et avanceret, elegant og samtidigt karakte-
ristisk design? Få det robuste og det sportslige til 
at gå hånd i hånd og samtidigt integrere intelli-
gente systemer? Spørgsmålet om at forvandle 
moderne teknologi til en perfekt oplevelse har 
aldrig været mere aktuelt. Det gælder om at for-
ene komplekse ønsker med en legende lethed, 
klarhed og sanselighed.

Det er dét grundlag, moderne luksus fra 
Mercedes-Benz hviler på – sammen med drømmen 
om at fortolke mobilitet på en ny måde. E-Klasse 
coupé fra Mercedes-Benz imponerer, fordi samspil-
let mellem alle elementer er så vellykket. 

STIG IND
Et kig ind i coupéen, som 
byder på widescreen-
cockpit og ventilationsdyser 
i turbinedesign.

SAMMENSMELTET
Danserne smyger sig 
op ad hinanden, og 
deres bevægelser 
smelter sammen – i 
et fuldendt og 
harmonisk udtryk. 

DANSERNE
Den 27-årige jamaicaner 
Rashean Arts (tv.) og den 
26-årige canadier 
Alexandra Inculet er begge 
medlemmer af Ballett am 
Rhein-kompagniet.

”Følelser er enormt vigtige.  
Vi danser dem, og vi bruger  

vores krop som værktøj.”
B A L L E T D A N S E R  R A S H A E N  A R T S
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vores krop som værktøj.”
B A L L E T D A N S E R  R A S H A E N  A R T S
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Schweizerens  
talent blev ved et 
tilfælde opdaget 
på en skøjtebane 
og udgjorde  

startskuddet til en international 
balletkarriere. I dag er 57-årige 
Martin Schläpfer kunstnerisk  
direktør og chefkoreograf ved 
Deutsche Oper am Rhein. Ballet-
kompagni, som han startede i 
2009, er et af Europas bedste og 
nyder stor international succes.

Martin Schläpfer, hvad har biler og 
dans til fælles?
De har begge en stærk iboende kraft.  
I bilen er det motorkræfter, mens dan-
serne har muskelkræfter. Dans er ken-
detegnet ved noget arkaisk, en slags 
indre vulkan. Det er nærliggende at 
sammenligne biler med dansere, fordi 
de begge skal tøjle deres kræfter – den 
indvendige ild, der brænder i dem – og 
omsætte kræfterne til en elegant måde 
at bevæge sig på.
Hvordan gør man det? 
Egentlig er der tale om modsætninger. 
Der er en vildskab, en rå power, som 
man er nødt til at forme. Man vil gerne 
have smukke linjer, klarhed og kontrol-
lerede bevægelser – ellers ville vild-
skaben og den rå power blot manifeste-
re sig som utøjlede kræfter og dermed 
komme til at virke banal. Dansen fin-
justeres ned i den mindste detalje for at 
opnå dette. Danseren bevæger sig inden 
for en bestemt ramme, i en fortælling, 

og er i dialog med musikken. Det gælder 
om at få bevægelsesenergi og sansesti-
mulering til at smelte sammen til en 
enhed. 
Hvordan giver man dansen det lette 
udtryk?
Det er en opgave, som kræver hårdt 
arbejde. Man skal ikke kun kunne be-
herske kroppen, men også kontrollere 
følelser. Kreere harmoniske linjer – og 
her ligner det koreografiske arbejde 
helt sikkert ingeniørers og designeres. 
Dans kan virke skulpturelt, men også 
nogle gange lidt kantet. Danseren skal 
lægge liv og sjæl i det. Skal vide præcis, 
hvornår han skal bevæge skulderen. 
Hvornår er det vigtigt at bruge fødder-
ne, løfte et ben, det handler om at bru-
ge sin elegance, kraft og form til at op-
nå en tilstand med det bedst mulige 
samspil mellem disse faktorer. Det ene 
må ikke overskygge det andet.
Er der paralleller til naturen?
En gepard har noget af det. Med sine 
lange ben udstråler geparden usædvan-
lig elegance samtidig med, at den er et 
utroligt kraftfuldt dyr. Den slanke 
muskulatur er sprængfyldt med energi, 
hurtighed og intensitet. Geparden har 
imidlertid også noget hemmeligheds-
fuldt over sig. Som en smuk bil. Vi kig-
ger på den og kan ikke rigtig sætte ord 
på, hvad det er, der fascinerer os så 
meget. Vi er nysgerrige og interessere-
de i at finde ud af, hvad der sker, når de 
latente kræfter bliver sluppet fri. Det er 
som med dans. Når det hele spiller, får 
vi en sanselig oplevelse.

Interview med: Martin Schläpfer
Moderne ballet er en kunstart på samme 

niveau. Men hvordan gør de? Det kan vi måske 
få svar på ved at se på og lytte til Rashaen Arts. 
Han stræber også efter at opnå kontrol og at foku-
sere på det væsentlige med sin vitalitet og krops-
lighed – med de mest avancerede krav til formen 
og æstetikken. 

Rashaen Arts tager de første trin. Løber, dan-
ser og svæver hen over parketgulvet. Han smi-
ler. I samme øjeblik katapulterer han sin krop 
fremad med eksplosive skridt. Kurver, flydende 
bevægelser, en arabesque fulgt af en fouetté, 
hvor han drejer rundt på det ene ben, mens det 
andet roterer hurtigt i cirkelbevægelser. Rashaen 
Arts gør det seks gange, tolv gange, tyve gange. 
Hundredvis af bevægelser smelter sammen til 
ét fuldendt udtryk. 

Vi er vidner til det ypperste inden for 
moderne dans. Og netop derfor bliver den tilsyne-
ladende umulige kunst mulig. Anstrengelserne 
ser ubesværede ud. Balletten formår at forvandle 
kraftanstrengelsen til en udsøgt optræden. At 
gøre formgivningen smuk og forvandle bevægel-
serne til kunst. 

Rashaen Arts, 27 år, og hans kollega Alexan-
dra Inculet, 26 år, byder hinanden op til dans på 
det polerede betongulv i et nedlagt kulminelager 
og demonstrerer det bevægelsesmæssige vid-
under for os. De er begge medlemmer af den aner-
kendte Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg, der 
hører til blandt de bedste balletter i verden. 

Det er især den moderne dans, der fascinerer 
dem. Fordi der er mere frihed i den genre end i 
den klassiske ballet, mere improvisation og indi-
vidualitet. Danseren fortolker. Bevæger sig spon-
tant og intuitivt, reagerer på sine omgivelser efter 
nøje indlærte mønstre. 

”Når vi danser, lever vi i nuet,” siger Rashaen 
Arts. Øjeblikket efter løfter han sin dansepart-
ner, canadiske Alexandra Inculet, op på 

”Det gælder om at få  
bevægelsesenergi og sanse-

stimulering til at smelte 
sammen til en enhed.”

B A L L E T K O R E O G R A F  
M A R T I N  S C H L Ä P F E R

Mercedes-Benz Finans Danmark AS • Telefon 33 78 89 00 • www.mercedes-benz.dk

Mercedes C 220 d aut. Business Plus. Forbrug ved blandet kørsel 22,7 km/l. CO2 112 g/km. Månedlig ydelse er inkl. service, ekskl. forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt 
forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Alle priser er vejl. og inkl. moms. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A+

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

Mercedes C 220 d aut. Business Plus fra 4.495 kr./md. ved PrivatLeasing.
Engangsydelse: 35.000 kr. Løbetid 36 måneder. Maks. km-forbrug 60.000 km. 
Etableringsomk. 5.025 kr. Totalomk. 201.845 kr.
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Schweizerens  
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tilfælde opdaget 
på en skøjtebane 
og udgjorde  
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balletkarriere. I dag er 57-årige 
Martin Schläpfer kunstnerisk  
direktør og chefkoreograf ved 
Deutsche Oper am Rhein. Ballet-
kompagni, som han startede i 
2009, er et af Europas bedste og 
nyder stor international succes.

Martin Schläpfer, hvad har biler og 
dans til fælles?
De har begge en stærk iboende kraft.  
I bilen er det motorkræfter, mens dan-
serne har muskelkræfter. Dans er ken-
detegnet ved noget arkaisk, en slags 
indre vulkan. Det er nærliggende at 
sammenligne biler med dansere, fordi 
de begge skal tøjle deres kræfter – den 
indvendige ild, der brænder i dem – og 
omsætte kræfterne til en elegant måde 
at bevæge sig på.
Hvordan gør man det? 
Egentlig er der tale om modsætninger. 
Der er en vildskab, en rå power, som 
man er nødt til at forme. Man vil gerne 
have smukke linjer, klarhed og kontrol-
lerede bevægelser – ellers ville vild-
skaben og den rå power blot manifeste-
re sig som utøjlede kræfter og dermed 
komme til at virke banal. Dansen fin-
justeres ned i den mindste detalje for at 
opnå dette. Danseren bevæger sig inden 
for en bestemt ramme, i en fortælling, 

og er i dialog med musikken. Det gælder 
om at få bevægelsesenergi og sansesti-
mulering til at smelte sammen til en 
enhed. 
Hvordan giver man dansen det lette 
udtryk?
Det er en opgave, som kræver hårdt 
arbejde. Man skal ikke kun kunne be-
herske kroppen, men også kontrollere 
følelser. Kreere harmoniske linjer – og 
her ligner det koreografiske arbejde 
helt sikkert ingeniørers og designeres. 
Dans kan virke skulpturelt, men også 
nogle gange lidt kantet. Danseren skal 
lægge liv og sjæl i det. Skal vide præcis, 
hvornår han skal bevæge skulderen. 
Hvornår er det vigtigt at bruge fødder-
ne, løfte et ben, det handler om at bru-
ge sin elegance, kraft og form til at op-
nå en tilstand med det bedst mulige 
samspil mellem disse faktorer. Det ene 
må ikke overskygge det andet.
Er der paralleller til naturen?
En gepard har noget af det. Med sine 
lange ben udstråler geparden usædvan-
lig elegance samtidig med, at den er et 
utroligt kraftfuldt dyr. Den slanke 
muskulatur er sprængfyldt med energi, 
hurtighed og intensitet. Geparden har 
imidlertid også noget hemmeligheds-
fuldt over sig. Som en smuk bil. Vi kig-
ger på den og kan ikke rigtig sætte ord 
på, hvad det er, der fascinerer os så 
meget. Vi er nysgerrige og interessere-
de i at finde ud af, hvad der sker, når de 
latente kræfter bliver sluppet fri. Det er 
som med dans. Når det hele spiller, får 
vi en sanselig oplevelse.

Interview med: Martin Schläpfer
Moderne ballet er en kunstart på samme 

niveau. Men hvordan gør de? Det kan vi måske 
få svar på ved at se på og lytte til Rashaen Arts. 
Han stræber også efter at opnå kontrol og at foku-
sere på det væsentlige med sin vitalitet og krops-
lighed – med de mest avancerede krav til formen 
og æstetikken. 

Rashaen Arts tager de første trin. Løber, dan-
ser og svæver hen over parketgulvet. Han smi-
ler. I samme øjeblik katapulterer han sin krop 
fremad med eksplosive skridt. Kurver, flydende 
bevægelser, en arabesque fulgt af en fouetté, 
hvor han drejer rundt på det ene ben, mens det 
andet roterer hurtigt i cirkelbevægelser. Rashaen 
Arts gør det seks gange, tolv gange, tyve gange. 
Hundredvis af bevægelser smelter sammen til 
ét fuldendt udtryk. 

Vi er vidner til det ypperste inden for 
moderne dans. Og netop derfor bliver den tilsyne-
ladende umulige kunst mulig. Anstrengelserne 
ser ubesværede ud. Balletten formår at forvandle 
kraftanstrengelsen til en udsøgt optræden. At 
gøre formgivningen smuk og forvandle bevægel-
serne til kunst. 

Rashaen Arts, 27 år, og hans kollega Alexan-
dra Inculet, 26 år, byder hinanden op til dans på 
det polerede betongulv i et nedlagt kulminelager 
og demonstrerer det bevægelsesmæssige vid-
under for os. De er begge medlemmer af den aner-
kendte Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg, der 
hører til blandt de bedste balletter i verden. 

Det er især den moderne dans, der fascinerer 
dem. Fordi der er mere frihed i den genre end i 
den klassiske ballet, mere improvisation og indi-
vidualitet. Danseren fortolker. Bevæger sig spon-
tant og intuitivt, reagerer på sine omgivelser efter 
nøje indlærte mønstre. 

”Når vi danser, lever vi i nuet,” siger Rashaen 
Arts. Øjeblikket efter løfter han sin dansepart-
ner, canadiske Alexandra Inculet, op på 

”Det gælder om at få  
bevægelsesenergi og sanse-

stimulering til at smelte 
sammen til en enhed.”
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sine arme. Hun tog sine første ballettrin som tre-
årig og ligger nu udstrakt på sin dansepartners 
hænder. Helt spændt i kroppen. Uden den mind-
ste sitren i musklerne. Med armene strakt helt 
ud og benene vandret i luften. Som en vægtløs 
skabning. Et øjeblik med den største koncentra-
tion og anstrengelse – udført med perfekt ynde-
fuldhed. I én flydende bevægelse kommer 
ballerinaen igen ned på lagerbygningens hårde 
gulv, hvor hun lander fjerlet. 

Det, der ser så naturligt og ubesværet ud, er 
i virkeligheden resultatet af adskillige års træ-
ning på balletskoler. Seks dage om ugen, op til ti 
timer om dagen. ”Man er nødt til at give alt,” siger 
Alexandra Inculet. 

Og man er nødt til også at have tillid til hin-
anden. ”Når vi danser, er vi i en slags dialog med 
hinanden,” fortæller hun. ”Man åbner sig for hi -
nanden. Stoler på hinandens bevægelser, trin, 
arme, hænder.” En god optræden kræver også, at 
der er harmoni mellem kræfterne og kontrollen. 
Det er maven, der er det vigtigste. ”De flydende 
bevægelser og den umiddelbare stil – det hele 
kommer fra maven,” fortæller Inculet. ”Musk-

lerne er spændt til det yderste hele tiden, og 
maven fungerer som kroppens kraftcenter.” 

Selve dansen er i sig selv den bedste træning, 
for man er i konstant bevægelse. Men danserne 
træner også ved at svømme, cykle og løbe. Ale-
xandra Inculet spillede endda også fodbold og 
basketball tidligere, da hun boede i Canada. 
Mange balletdansere dyrker også yoga og pila-
tes. For der findes ikke noget værre end at danse 
ballet med en partner, som har en utrænet krop. 
”For partneren føles det, som om han står og løf-
ter i en sandsæk – vi kalder det for dødvægt.”

Dansen kræver gentagen optimering, finpuds-
ning af udtrykket og balancen. Og først når det 
hele går op i en højere enhed, indtræffer det vid-
underlige. Modsætningerne udviskes, som var de 
holdt helt op med at eksistere. 

De to dansere fjedrer i kroppen og flyver hen 
over gulvet i den gamle lagerbygning. Drejer rundt 
om sig selv, nærmer sig hinanden og drejer rundt 
sammen med den største selvfølgelighed. I en 
lagerbygning, hvor der engang blev opmagasine-
ret kul, tegner de perfekte linjer i rummet. Som 
for at bevise det umuliges kunst.

Model: E 400 4Matic 
Farve: Sort

Getriebe: Automatik
Gearkasse: 9G Tronic

Motorstørrelse: V6, 2.996 cm3

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

Tophastighed:  
250 km/t (begrænset)

Brændstofforbrug 
Kombineret:  

12,3 km/l
CO2-emission:  

186 g/km

”Det gælder om at tøjle den 
indvendige ild og forvandle den 
til en elegant måde at bevæge 
sig på.” Sådan beskriver 
koreografen Martin Schläpfer 
udfordringen for ingeniører og 
designere, der arbejder med at 
konstruere biler. Voilà: E-Klasse 
coupé fra Mercedes-Benz! 

Design: Markant frontparti med lav 
sportsgrill, centralt placeret stjerne 
og lang motorhjelm med 
powerdomes, puristiske sider og en 

muskuløs hæk. Fire sideruder uden 
rammer og et design uden B-stolpe 
forstærker det dynamiske udtryk. 
Undervogn: Dynamik og komfort 
er garanteret med AGILITY  
CONTROL-undervognen, som er 
sænket 15 millimeter i forhold til 
sedanmodellen. Du kan desuden 
bestille DYNAMIC BODY 
CONTROL med aktive dæmpere 
som ekstraudstyr. Som standard 
får du DYNAMIC SELECT-
kontakten med tre trin: Comfort, 
Sport og Sport+. Eller du kan 
vælge den avancerede 
luftaffjedring AIR BODY 
CONTROL, som sørger for ekstra 
komfort og samtidig endnu mere 
dynamik. 
Interiør: To 12,3-tommers 
skærme i widescreen-cockpittet 
som ekstraudstyr. 
Ventilationsdyser i turbinedesign. 
Fire enkeltsæder i sportsdesign. 

Dimensioner: Længde: 4.826 mm, 
bredde: 1.860 mm, højde: 1.430 
mm. Med sin bredere sporvidde i 
forhold til forgængeren byder den 
ny E-Klasse coupé på øget 
køredynamik og bedre komfort.
Netværk: COMAND Online med 
nem integration af smartphone i 
infotainmentsystemet i den ny 
E-Klasse coupé. 
Intelligente systemer: E-Klasse 
coupé har som standard aktiv 
bremseassistent, der kan advare 
føreren mod truende kollisioner, 
hjælpe føreren i forbindelse med 
nødopbremsninger og om 
nødvendigt også selv bremse. 
Som ekstraudstyr fås DRIVE 
PILOT, der på samme måde som 
afstandspiloten DISTRONIC 
sørger for at holde passende 
afstand til forankørende, som 
den også følger automatisk op til 
210 km/t. Som ekstraudstyr kan 

du desuden vælge REMOTE 
PARKING PILOT, som gør det 
muligt at stige ud af bilen og 
parkere den via en app på din 
smartphone. Eller MULTIBEAM 
LED-forlygter med høj opløsning 
– de lyser utroligt klart med 84 
separat styrede og højeffektive 
LED-lamper i hver lygte og 
fordeler lyset automatisk og 
præcist uden at blænde 
modkørende trafikanter. 
Motor: Ved introduktionen 
tilbydes tre benzinmotorer og en 
nyudviklet firecylindret 
dieselmotor med 194 hk. Alle er 
udstyret med ECO start/stop-
funktion og opfylder 
udstødningsstandarden Euro 6. 
Senere vil der blive  
tilbudt andre motorvarianter og  
4MATIC-modeller.
Priser: Mere info på  
www.mercedes-benz.dk

E-Klasse coupé

FJEDERKRAFT
Rashaen Arts i fjerlet 
bevægelse og hele tiden 
parat til at katapultere 
afsted med fuld kraft.

ELEGANCE
Træning op til 10 timer 
om dagen, seks dage om 
ugen, giver et elegant og 
yndefuldt udtryk.
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sine arme. Hun tog sine første ballettrin som tre-
årig og ligger nu udstrakt på sin dansepartners 
hænder. Helt spændt i kroppen. Uden den mind-
ste sitren i musklerne. Med armene strakt helt 
ud og benene vandret i luften. Som en vægtløs 
skabning. Et øjeblik med den største koncentra-
tion og anstrengelse – udført med perfekt ynde-
fuldhed. I én flydende bevægelse kommer 
ballerinaen igen ned på lagerbygningens hårde 
gulv, hvor hun lander fjerlet. 

Det, der ser så naturligt og ubesværet ud, er 
i virkeligheden resultatet af adskillige års træ-
ning på balletskoler. Seks dage om ugen, op til ti 
timer om dagen. ”Man er nødt til at give alt,” siger 
Alexandra Inculet. 

Og man er nødt til også at have tillid til hin-
anden. ”Når vi danser, er vi i en slags dialog med 
hinanden,” fortæller hun. ”Man åbner sig for hi -
nanden. Stoler på hinandens bevægelser, trin, 
arme, hænder.” En god optræden kræver også, at 
der er harmoni mellem kræfterne og kontrollen. 
Det er maven, der er det vigtigste. ”De flydende 
bevægelser og den umiddelbare stil – det hele 
kommer fra maven,” fortæller Inculet. ”Musk-

lerne er spændt til det yderste hele tiden, og 
maven fungerer som kroppens kraftcenter.” 

Selve dansen er i sig selv den bedste træning, 
for man er i konstant bevægelse. Men danserne 
træner også ved at svømme, cykle og løbe. Ale-
xandra Inculet spillede endda også fodbold og 
basketball tidligere, da hun boede i Canada. 
Mange balletdansere dyrker også yoga og pila-
tes. For der findes ikke noget værre end at danse 
ballet med en partner, som har en utrænet krop. 
”For partneren føles det, som om han står og løf-
ter i en sandsæk – vi kalder det for dødvægt.”

Dansen kræver gentagen optimering, finpuds-
ning af udtrykket og balancen. Og først når det 
hele går op i en højere enhed, indtræffer det vid-
underlige. Modsætningerne udviskes, som var de 
holdt helt op med at eksistere. 

De to dansere fjedrer i kroppen og flyver hen 
over gulvet i den gamle lagerbygning. Drejer rundt 
om sig selv, nærmer sig hinanden og drejer rundt 
sammen med den største selvfølgelighed. I en 
lagerbygning, hvor der engang blev opmagasine-
ret kul, tegner de perfekte linjer i rummet. Som 
for at bevise det umuliges kunst.

Model: E 400 4Matic 
Farve: Sort

Getriebe: Automatik
Gearkasse: 9G Tronic

Motorstørrelse: V6, 2.996 cm3

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

Tophastighed:  
250 km/t (begrænset)

Brændstofforbrug 
Kombineret:  

12,3 km/l
CO2-emission:  

186 g/km

”Det gælder om at tøjle den 
indvendige ild og forvandle den 
til en elegant måde at bevæge 
sig på.” Sådan beskriver 
koreografen Martin Schläpfer 
udfordringen for ingeniører og 
designere, der arbejder med at 
konstruere biler. Voilà: E-Klasse 
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powerdomes, puristiske sider og en 
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E-Klasse coupé

FJEDERKRAFT
Rashaen Arts i fjerlet 
bevægelse og hele tiden 
parat til at katapultere 
afsted med fuld kraft.

ELEGANCE
Træning op til 10 timer 
om dagen, seks dage om 
ugen, giver et elegant og 
yndefuldt udtryk.
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DE NYE STJERNE-
RESTAURANTER

Udkom for første gang i 1900 på initiativ af 
dækfabrikanten Michelin. Blev delt ud til alle, 
som købte en bil. Idéen var at få folk til at køre 
ud i landet for at sprede interessen for biler (og 
dermed øge behovet for dæk).
Det var oprindeligt en kørselsguide med oplys-
ninger om de steder, man kunne tanke sin bil, 
hvordan man skiftede dæk og glødepærer 
samt hvor man kunne få en bid mad eller tage 
en overnatning.
Systemet med stjernerne blev introduceret i 
1930'erne. Maden får karakterer ved hjælp af 
stjerner, mens service, atmosfære og øvrige ind-
tryk belønnes med fra ét til fem korslagte bestik. 
Også hoteller vurderes for miljø og komfort med 
hussymboler i forskellige størrelser.
Guiden redigeres af inspektører med en gedi-
gen grunduddannelse på restaurant- eller 
hotelskoler og fl ere års erfaringer fra bran-
chen. Inspektørerne, som alle er anonyme, har 
desuden gennemgået en seks måneder lang 

uddannelse, hvor der skabes et fælles syn på, 
hvordan maden skal bedømmes.
Guide Michelin udgives i forskellige geografi -
ske udgaver. Udgaven, som indeholder de nor-
diske lande, hedder The Michelin Guide Nordic 
Countries, mens der også fi ndes guider over 
lande, for eksempel Guide Michelin France, og 
byer, som for eksempel Guide Michelin 
London.
Guide Michelin har også en lillebror, kaldet 
Michelin Bib Gourmand. Denne guide inde-
holder restauranter, som serverer 'god mad til 
rimelige priser' – vurderet ud fra det pågæl-
dende lands økonomiske standarder. I Fran-
krig serverer alle Bib Gourmand-restauranter 
eksempelvis en middagsmenu med tre retter 
for under 35 euro.
Danmark har i dag 11 Bib Gourmand-restau-
ranter – blandt andre L'Altro og Kødbyens 
Fiskebar i København samt Hærværk og Pon-
dus i Aarhus.

10 8 ,  K Ø B E N H AV N
Nomas lillebror, som åbnede i 2016 har den 
tidligere souschef på 
Noma, Kristian Bau-
mann som køkken-
chef. Restauranten 
hedder 108, fordi 
den ligger på Strand-
gade 108 på 
Christianshavn.

T I  T R I N  N E D ,  F R E D E R I C I A
Kælderrestauranten i den gamle del af 
Fredericia drives af 
ægteparret Mette og 
Reiner Gassner, som 
har vundet fl ere 
priser for deres evne 
til at skabe udsøgt, 
innovativ og ukrukket 
gastronomi.

R E S TAU R A N T  D O M E S T I C , 
A A R H U S
Åbnede så sent som i 2015 
og drives af de to kokke, 
Morten Frølich Rastad 
og Christoffer 
Norton, er begge 
udlært på Molskroen 
og fokuserer på 
lokale råvarer.

D R A G S H O L M  S L O T,  O D S H E R R E D
Restauranten på det historiske slot ved 
Lammefjorden har siden 2008 været ledet af 
køkkenchef Claus Henriksen, som har en 
fortid hos blandt andre Formel 
B, Noma og Søllerød Kro. 
En delikat tilberedning 
af grøntsager fra 
Lammefjorden og 
lokale råvarer fra 
Odsherred er 
specialiteterne.

KO KS ,  T H O R S H AV N
Indehaveren af Færøernes første Michelin-
stjerne har eksisteret i fem år og har gjort 
sig bemærket ved at præsentere en helt ny 
og innovativ side af det 
nordiske køkken – 
blandt andet ved at 
anvende råvarer, som 
kun fi ndes på 
Færøerne, blandt 
andet fermenteret 
fårekød.

BALLETMESTERENS
NYE HOTEL
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Det er Alexander Kølpin, som står bag det 
nye københavnske Sanders Hotel, som fra 
foråret 2017 skal levere luksus i eksklusiv 
skala. Den tidligere balletstjerne, som også 
står bag relanceringen af Helenekilde Bade-
hotel og Tisvildeleje Strandhotel, har allieret 
sig med den London-base-
rede designduo Lind + 
Almond, som står for 
boutiquehotellets indven-
dige design. Alt fra dør-
håndtag til hvælvingerne i 
loftet er omhyggeligt 
udvalgt, og det samme 
gælder personalets unifor-

mer, hvor designerne kommer fra mode-
brands som Alexander McQueen. ”Sanders er 
for mig meget mere end et hotel. Det er både 
et eksklusivt og hjemligt rum, hvor folk 
mødes, spiser, slapper af og bor,” siger Ale-
xander Kølpin. Foruden hotellets 52 værelser 

vil Sanders også byde på en 
vinterhave på femte sal med 
udsigt til nattehimlen, Tata 
samt Sanders' Kitchen, som 
vil byde på økologiske, 
lokale delikatesser og bag-
værk til både hotellets 
gæster og besøgende.
SANDERSHOTEL.DK

VÆRD AT VIDE 
OM GUIDE MICHELIN

Nyt fra 
Mercedes-universet

FAK TA

En klassisk gammel bygning i 
Københavns centrum forvandles til et luksuriøst 

boutiquehotel med 52 eksklusive værelser.

Endnu et rekordår for danske Michelin restau-
ranter. Nu fi ndes der hele 25 af dem i konge-
riget – inklusive en ny på Færøerne.
Søger man kulinariske oplevelser i særklasse, er 
Danmark bestemt ikke noget dårligt sted at 
begynde. Hele seks nye stjerner blev der tildelt 
danske restauranter i 2017-udgaven af den nor-
diske Guide Michelin. Danmark og Færøerne 
kan dermed bryste sig af hele 29 Miche-
lin-stjerner fordelt på 25 forskellige restau-
ranter, og blandt klassikere som den 
italienske Ero Ora i København, som har 
haft sin faste plads i guiden siden 1997, 
dukkede en håndfuld nye navne op. En af 
dem er den københavnske 108, som 
begyndte som en pop-up-restaurant hos 
Noma, men som i dag har fast adresse i 
Strandstræde – og som medvirker til, at 
København bevarer titlen som den nordiske 
by med fl est Michelin-restauranter.
Men gastro-bølgen breder sig også i pro-
vinsen, hvor guidens inspektører sidste 
år hædrede Restaurant Frederiksminde i 
Præstø på Sydsjælland, fynske Henne 
Kirkeby Kro og Kadeau på Bornholm. 
Alle tre spisesteder har fået fornyet deres 
stjerne i årets guide – Henne Kirkeby Kro 
har sågar modtaget én mere i år – og des-

uden har Ti Trin Ned i Fredericia fået tildelt 
deres første Michelin-stjerne. Kælderrestau-

ranten, som drives af ægteparret Mette og Rei-
ner Gassner, har høstet adskillige priser for 

udsøgt, innovativ og ukrukket gastronomi og 
blev allerede i 2016 spået en Michelin-stjerne. Et 

anden nyt navn er Koks, som har hentet Færøernes 
første Michelin-stjerne. Koks, som ligger i Thorshavn, 
er tidligere blevet kåret som Årets Nordiske Restau-
rant og har gjort sig bemærket ved at vise en helt ny 
side af det nordiske køkken og bruge særlige råvarer, 
der kun fi ndes på Færøerne.
Hvis det skærper den gastronomiske interesse at 
læse om de bedste spisesteder i Danmark, kan 
2017-udgaven af Guide Michelin købes hos bog-
handlere – eller downloades som app.
MICHELIN.DK/OM/GUIDE-MICHELIN

NY STJERNER 
TIL DANSKE 
GASTRONOMERMercedes-universet
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Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet viderefører traditionen 

som den mest luksuriøse og elegante cabriolet i sin klasse.
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M
ed den ny E-Klasse cabrio-
let afrunder Mercedes-Benz 
nu E-Klasse programmet på 
mest elegant vis. Den top-
løse version er femte med-
lem i E-Klasse familien, 

som indenfor blot et år er blevet totalt fornyet. 
Samtidig fortsætter Mercedes-Benz en 25 år lang 
tradition med at tilbyde den rene, ægte cabriolet-
oplevelse med klassisk kaleche i stof. “Passionen 
for ekstraordinære biler, som vi deler med vores kun-
der, afspejles tydeligt i den ny E-Klasse cabriolet.  
Det er en bil, som på en gang får dig til at nyde 
den absolut bedste komfort og luksus under åben 
himmel,” siger ansvarlig for salg og marketing 
hos Daimler, Britta Seeger.

Den åbne, fi resæders E-Klasse cabriolet kom-
binerer smukt og puristiske design med den 
seneste teknologi i form af aktive sikkerheds- og 
køreassistentsystemer – og ikke mindst ultima-
tiv komfort for fi re personer. Kraftfulde motorer 
og aktive affjedringssystemer som DYNAMIC 
BODY CONTROL eller luftundervognen AIR BODY 
CONTROL sikrer på én gang den sportslige og 
luksuriøse køreoplevelse. Den 15 millimeter 
lavere undervogn i forhold til sedanversionen 
understreger cabrioletversionens sportslige 
karakter, som kan dyrkes yderligere med det 
omfattende AMG interiør/eksteriør.

Ægte cabriolet
Kalechen er naturligvis fuldautomatisk og desig-
net med en innovativ fl erlags-struktur, som mini-
merer såvel vind- som vejstøj. Dette sikrer, at alle 
passagerer kan føre afdæmpede samtaler, selv 
ved høje hastigheder. Kalechen er ikke mindst 
udviklet til at fungere optimalt under alle klima-
mæssige forhold og isolerer således effektivt mod 
både kølige og varme temperaturer, hvilket som 
altid gør E-Klasse cabriolet fuldt ud anvendelig 
som helårsbil. E-Klassens kaleche er udstyret 
med en raffi neret teknologi, som sørger for, at du 
nemt, og ved tryk på en knap, forvandler bilen 
fra lukket til åben på blot 20 sekunder – selv med 
hastigheder på op til 50 kilometer i timen. Og 
med et rummeligt bagagerum på hele 385 liter 
(310 liter med kalechen nede), behøver du ikke 
gå på kompromis med de praktiske behov.

Søger du en cabriolet, søger du uden tvivl 
følelsen af at køre under åben himmel. Og med 
den ny E-Klasse cabriolet har ingeniørerne hos 

Det er en bil, 
som tillader 

dig at nyde den 
absolut bedste 

komfort og 
luksus under 

åben himmel.”
B R I T TA  S E E G E R

M A R K E T I N G  H O S 
D A I M L E R

Mercedes-Benz netop gjort det muligt at nyde den 
åbne kørsel så ofte som muligt. Takket være den 
automatiske vindafviser AIRCAP samt nakke-
varmesystemet AIRSCARF kan du med den ny 
E-Klasse cabriolet endda dyrke cabrioletop-
levelsen på kølige dage og tidspunkter.

Sammenlignet med forgængeren er den ny 
Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet vokset i både 
længde og bredde, hvilket giver en mere elegant 
fremtræden, mens den længere akselafstand har 
tilført mere plads i kabinen, ikke mindst til 
bagsædepassagererne. Hvert enkelt af de fi re 
sæder er særligt designet til at yde alle bilens 
passagerer den bedste komfort på korte såvel som 
lange rejser.

Kraftfulde motorer
Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet vil blive intro-
duceret med en række kraftfulde og effektive 
benzin- og dieselmotorer – inklusive for første 
gang versioner med 4MATIC permanent fi rehjuls-
træk. Alle modeller vil som standard være ud -
styret med den populære 9G-TRONIC ni-trins 
automatgearkasse, som sikrer hurtige og smidige 
gearskift, og som sammen med de momentstærke 
motorer har en berigende effekt på både brænd-
stoføkonomi og komfort.

Den ny E-Klasse cabriolet lanceres på 25-året 
for den første generation, typekode W124, som 
blev introduceret i 1992 og i dag er en populær 
klassiker. Jubilæet fejres med en særlig ’25th 
Anniversay’ jubilæumsudgave af den ny E-Klasse 
cabriolet, rettet mod samlere og entusiaster. Den 
limiterede version er udstyret med en række 
unikke features, blandt andet 20-tommers fælge, 
interiørpaneler i elmetræ samt en eksklusiv 
mørke rød kaleche.

Sammenlignet med 
forgængeren er den ny

Mercedes-Benz E-Klasse
cabriolet vokset i både længde

og bredde, hvilket giver en
mere elegant fremtræden.

TOPLØS LUKSUS
Widescreen-cockpit og 

elegante linjer får lys og luft, 
når kalechen åbner sig – det 

tager kun 20 sekunder.
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M
ed den ny E-Klasse cabrio-
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nu E-Klasse programmet på 
mest elegant vis. Den top-
løse version er femte med-
lem i E-Klasse familien, 
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Forestil dig, at du skrev en roman og bagefter fi k mulighed for at interviewe 
handlingens hovedperson i levende live? Denne tanke fi k den danske forfatter 

SIGURD HARTKORN PLAETNER OG KULTURLABORATORIET 
PRXJECTS BY MERCEDES-BENZ til at udføre et kunstnerisk eksperiment.

AF  N I KO L A J  K A RLSH ØJ FOTO  L AS SE KO F O D

LEVENDE
DA BOGEN BLEV

E
n brise hiver i træernes grene og får bladende til 
at rasle, mens barndomsvennerne Sigurd og Vitus 
traver rundt. De er taget i sommerhus for at tale 
om livet, og i løbet af tre dage går de ture i skoven 
og ved stranden, mens de taler om pigen Emma, 
som Vitus mødte, forelskede sig i, mistede og sta-

dig elsker. Det er en trist og opmuntrende podcast-fortælling om 
livet og døden, og om hvordan de to ting måske kan gå hånd i 
hånd. Og det hele lyder som en klassisk radiodokumentar, mens 
de traver rundt i skovbunden og snøfter og hoster og snubler over 
deres egne ord, som man gør, når man bare går og snakker som 
to tætte venner.  Og en dokumentar, det er det – og så alligevel 
ikke. Vitus er nemlig hovedpersonen i en roman, og Sigurd er 
romanens forfatter, som har givet sig selv mulighed for at inter-
viewe sin egen karakter – i form af en skuespiller.

“Det hele begyndte med, at Prxjects by Mercedes-Benz tog 
fat i mig og opfordrede mig til at udfordre mig selv såvel som 
det traditionelle bogmedie. Lydbøger hitter i dag, men jeg havde 
længe savnet en form, som kunne udnytte og genskabe en roman 
bedre end en lydbog, som i mine ører ofte kommer til at lyde 
meget karikeret, da der er stor forskel på det talte og skrevne 
ord,” forklarer Sigurd Hartkorn Plaetner. “Romaner er skrevet 
for at blive læst, ikke for at blive hørt, og jeg har altid syntes, at 
lydbøger ender med at virke uærlige og iscenesatte. Så udfor-
dringen blev at oversætte den her ærlighed fra det skrevne til 
det talte ord. ”

56 57

I N T E R V I E W



Forestil dig, at du skrev en roman og bagefter fi k mulighed for at interviewe 
handlingens hovedperson i levende live? Denne tanke fi k den danske forfatter 

SIGURD HARTKORN PLAETNER OG KULTURLABORATORIET 
PRXJECTS BY MERCEDES-BENZ til at udføre et kunstnerisk eksperiment.

AF  N I KO L A J  K A RLSH ØJ FOTO  L AS SE KO F O D

LEVENDE
DA BOGEN BLEV

E
n brise hiver i træernes grene og får bladende til 
at rasle, mens barndomsvennerne Sigurd og Vitus 
traver rundt. De er taget i sommerhus for at tale 
om livet, og i løbet af tre dage går de ture i skoven 
og ved stranden, mens de taler om pigen Emma, 
som Vitus mødte, forelskede sig i, mistede og sta-

dig elsker. Det er en trist og opmuntrende podcast-fortælling om 
livet og døden, og om hvordan de to ting måske kan gå hånd i 
hånd. Og det hele lyder som en klassisk radiodokumentar, mens 
de traver rundt i skovbunden og snøfter og hoster og snubler over 
deres egne ord, som man gør, når man bare går og snakker som 
to tætte venner.  Og en dokumentar, det er det – og så alligevel 
ikke. Vitus er nemlig hovedpersonen i en roman, og Sigurd er 
romanens forfatter, som har givet sig selv mulighed for at inter-
viewe sin egen karakter – i form af en skuespiller.

“Det hele begyndte med, at Prxjects by Mercedes-Benz tog 
fat i mig og opfordrede mig til at udfordre mig selv såvel som 
det traditionelle bogmedie. Lydbøger hitter i dag, men jeg havde 
længe savnet en form, som kunne udnytte og genskabe en roman 
bedre end en lydbog, som i mine ører ofte kommer til at lyde 
meget karikeret, da der er stor forskel på det talte og skrevne 
ord,” forklarer Sigurd Hartkorn Plaetner. “Romaner er skrevet 
for at blive læst, ikke for at blive hørt, og jeg har altid syntes, at 
lydbøger ender med at virke uærlige og iscenesatte. Så udfor-
dringen blev at oversætte den her ærlighed fra det skrevne til 
det talte ord. ”

56 57

I N T E R V I E W



Direkte fra hjertet
Forfatteren besluttede sig for at omdanne bogen 
til en dokumentar og i stedet for at dokumentere 
virkeligheden, vendte han det hele på hovedet og 
behandlede fi ktionen, altså bogen om Vitus som 
dokumentarisme. “Dokumentaren kan noget, 
som er enormt stærkt. Den kan give dig den dér 
ægte fornemmelse af, at tingene kommer direkte 
fra hjertet, og at det ikke føles iscenesat. Doku-
mentaren skaber en ægthed og en ærlighed og 
en nærhed,” forklarer Sigurd, som besluttede sig 
for at afprøve interviewformatet og gøre romanen 
til en samtale mellem to barndomsvenner.

At forvandle romanens tekster til en virkelig-
hedstro samtale i dokumentarisk form viste sig 
imidlertid at være en større udfordring, end den 
27-årige forfatter havde troet. “Det var enormt 
svært at få det til at lyde så håndholdt og natur-
ligt som muligt,” lyder det fra Sigurd. “Der skulle 
først og fremmest skæres utroligt meget fra, og 
så skulle tempoet være højere, mens alt skulle 
konstrueres så omhyggeligt, at det i sidste ende 
kunne fremstå ægte, virkeligt og rent faktisk 
ukonstrueret.”

Holdet, som Sigurd Hartkorn og Prxjects 
havde sammensat til at producere podcasten, 
bestod af den erfarne radiodokumentarist Ole 
Fugl Hørkilde, skuespilleren Adam Ild Rohweder, 
som Hartkorns hovedkarakter Vitus, og kompo-
nisten Mads Koch på lydsiden. “Vi forsøgte at 

gribe fortællingen an på fl ere end ti forskellige 
måder, og mange af samtalerne er taget om 
mindst 40 gange. Men efter at have brugt fem 
måneder på det, synes jeg til gengæld, at vi har 
ramt den så godt, at det rent faktisk næsten vir-
ker som en afslappet og naturlig samtale,” for-
klar er Sigurd. “En stor del af udfordringen bestod 
også i at transformere det skrevne ord til tale. 
Når du skriver noget, så kan du kræve en meget 
høj tålmodighed hos læseren. Jeg kan eksempel-
vis godt bruge 10 sider i bogen på at forklare, 
hvordan en kvindes bryst føles. Det er ikke 

O M  P R O J E K T E T
Noget om Emma er blevet til i 
samarbejde med kulturlaboratoriet 
Prxjects by Mercedes-Benz, der har 
givet Sigurd Hartkorn Plaetner 
mulighed for at afsøge nye områder 
af litteraturen ved at være spar-
ringspartner på produktion og 
idéudvikling. “Vi gav Sigurd frie 
hænder til at skabe noget nyt. 
Vores platform skal netop være 
katalysator for at skabe nye, ander-
ledes og langtidsholdbare kunstne-
riske udtryk, og vi er enormt glade 
for Sigurds genrefornyende tilgang 
til litteratur og den dragende 
historie, han har genskabt som 
podcast,” fortæller marketingchef 
hos Mercedes-Danmark, Signe 
Christiani. Prxjects har siden efter-
året 2015 været med til at realisere 
musikvideoer for danske musikere 
som blandt andet Soleima og Liima 
og været involveret i Chart Art Fair. 
I løbet af 2017 vil Prxjects løfte 
sløret for en række forskellige 
nye  kulturtiltag, der som Sigurd 
Hartkorn Plaetners lydbog griber 
kulturen anderledes an end nor-
malt og udfordrer de traditionelle 
medier og platforme. PRXJECTS.COM

ON AIR
Sigurd Hartkon og hans fi gur 
Vitus, spillet af Adam Ild 
Rohweder, fi k travet mange, 
lange ture under indspilningerne 
af ’Noget om Emma’.
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tilfældet i et lydformat. Dér bliver de 10 sider hur-
tigt reduceret til en indskudt sætning – og så er 
vi videre i fortællingen,” forklarer forfatteren. 
“Kontrakten, som du laver med en læser, er ikke 
den samme kontrakt, du laver med en lytter. 
Læseren indvilliger i og accepterer en helt anden 
tålmodighed end lytteren.”

Det ene afsnit i den fem afsnit og to timer lange 
podcast er centreret omkring en gåtur i naturen, 
et andet om et bål, et tredje ved en kyst, et fjerde 
i et drivhus – men hele tiden er det de to barn-
domsvenner Sigurd og Vitus, der optager deres 
snak, hvor Sigurd spørger, og Vitus svarer. “Der 
er mange forfattere, jeg gerne ville høre prøve det 
her koncept af. Der bliver skrevet så absurd mange 
gode bøger, som desværre aldrig bliver købt af sær-
ligt mange, så det kunne være oplagt at prøve at 
udfolde de ting på en anden platform. Der er så 
mange, der lytter for tiden – og podcasts passer 
bare perfekt til et liv på farten.”

Noget om Emma
I en tid hvor 
litteraturen i 
stigende grad er 
en fiktionalisering 
af virkeligheden, 
er ’Noget om 
Emma’ et forsøg 

på at gøre det modsatte, nemlig at skabe 
dokumentar ud af fiktionen. 

Fortællingen er baseret på Sigurd Hartkorn 
Plaetners roman ’Noget om Vitus’, der udkom 
på Gyldendal i 2015 og handler om hoved-
personen Vitus, som spiser for mange fryse-
pizzaer og ryger for mange cigaretter og sejler 
planløst rundt i livet, mens hans kæreste bliver 
gravid, og han selv forelsker sig i Emma. Den 
forelskelse viser sig dog at være altafgørende 
for hans fortid såvel som fremtid. Podcasten er 
i ligeså høj grad også et forsøg på at give et nyt 

bud på, hvordan en lydbog kan produceres og 
distribueres. Om det, forklarer Sigurd Hart-
korn: ”Jeg har det svært med lydbøger, fordi 
det talte sprog er så anderledes end det skrev-
ne – det kommer let til at virke opstyltet, di-
stanceret og alt andet end ærligt, når man læ-
ser op af en bog. Jeg ville derfor forsøge at 
oversætte tekstens umiddelbarhed til en ærlig 
fortællerstemme og valgte at afprøve inter-
viewformatet mellem to venner. Derudover vil-
le jeg prøve at tilpasse det nutiden ved at afsnits -
opdele historien og gøre den tilgængelig på 
podcast-platforme,  så vejen til ’lydbogen’ 
pludselig blev meget kortere. Om det er bedre, 
ved jeg ikke, men det er i hvert fald et andet 
bud på, hvordan man kan gøre det – og det 
havde på ingen måde kunne lade sig gøre uden 
Prxjects.” Læs mere om ’Noget om Emma’ på 
websitet, hvor du også kan downloade alle fem 
afsnit af podcasten. NOGETOMEMMA.DK

SIGURD HARTKORN PLAETNER
(f. 1989) er dansk forfatter, 
freelanceskribent, foredragsholder og 
debattør. Sigurd Hartkorn Plaetner 
debuterede med bogen ’Folk med begge 
ben på jorden hænger på træerne’ i 2012 
har skrevet faste klummer og kortprosa 
for Politiken i mange år, og 
debutromanen ’Noget om Vitus’ udkom 
på Gyldendal i 2015. Sigurd Hartkorn 
Plaetner har desuden skrevet 
kriminoveller under pseudonym til 
danske og udenlandske ugeblade, siden 
han var 18 år gammel, ligesom han har 
skrevet artikler og klummer for danske 
aviser, siden han forlod gymnasiet. 
’Noget om Emma’ er Sigurd Hartkorn 
Plaetners første podcast.
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Business Solutions

Den ny E-Klasse stationcar er et kig ind i fremtiden. Hvert eneste sekund er E-Klassen mere opmærksom end
nogen anden serieproduceret bil har været. Et imponerende antal innovationer og opfindelser overvåger og
hjælper med til at gribe ind over for uønskede situationer. Den ny E-Klasse er en milepæl på vejen mod autonom 
og ulykkesfri kørsel. Men den digitale intelligens øger ikke kun din sikkerhed, men også din komfort. Nu kan 
manøvrering ind og ud fra parkeringspladsen foregå via din mobiltelefon. Og undervognen er begavet nok til 
konstant at tilpasse dæmpningen til vejens beskaffenhed og til din kørestil. Den intelligente E-Klasse stationcar 
er ikke blot det sikreste sted på vejen, men også det mest opmærksomme.

Læs mere om den ny Mercedes E-Klasse stationcar. Og om alt det, der gør en Mercedes til en Mercedes. 
Tjek ind på mercedes-benz.dk/firmabil

Mere opmærksomhed.
Når du har mest brug for det.
Den ny Mercedes E-Klasse stationcar.
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helt nyt mærke fra Mercedes-Benz, som i 2017 er klar med en masse 
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I N N O V A T I O N

F
remtidens bil er rullet ind på sce-
nen – klar til at blive præsenteret 
for offentligheden. Den første EQ, et 
nyt mærke fra Mercedes-Benz, som 
i de kommende år skal udvides med 
flere familiemedlemmer. Det er en 

eventyrlig fornemmelse at nærme sig det spæn-
dende koncept, og superlativerne står i kø. Cool 
og avantgardistisk er nogle af prædikaterne. 

Et banebrydende koncept, som dog stadig rul-
ler på fire hjul. Og med et væld af detaljer. Det før-
ste, man lægger mærke til, er displayet på fronten 
i stedet for en kølegrill. Den centralt placerede 
stjerne funkler nu i et magisk, hvidt lys mellem 
LED-forlygterne, og i stedet for sidespejle har EQ 
små diskrete kameraer, som sender billeder videre 
til displays i kabinen. Vinduesviskerne kommer 
automatisk ud, når det regner, og du kan åbne 
dørene ved et tryk med en finger. Cockpittet har 
stadig et rat, en speeder og en bremsepedal, men 
ellers løber touch-skærmen i midterkonsollen med 
den største opmærksomhed som bilens primære 
kontrolcenter. Designerne bruger begrebet ’elek-
tronisk æstetik’ om  kabinens design, hvor alle 
knapper og betjeningsarme er forsvundet. Lyst 
læder blander sig med det blå ambientelys, som 
løber under forruden, i ventilationsdyserne, 
sæderne, dørene, midterkonsollen og i rattet.

Bilens to elmotorer, som yder op til 400 heste-
kræfter (294 kW), drives med batterier, som ligger 
gemt i bilens bund. Straks du sætter dig ind i kon-
ceptbilen, rammes du af en fornemmelse af frihed 
og fascination, mens det kribler i fingrene for en 
dag, om forhåbentlig ikke alt for længe, at få lov til 
at prøve en tur. Der er kun én tanke, som melder 
sig, selv om bilen holder helt stille, og det er... Wow! 

INNOVATIONSKILDE
Navnet EQ står for Electric Intelligence, og det nye 
mærke skal omfatte både biler og forskellige tje-
nester og serviceydelser. Den første EQ-model for-
ventes at kunne bestilles i 2018. Mercedes-Benz 
vil være trendsættende i fremtidens mobilitet – 
og den komplet elektriske bil med selvkørende 
funktioner skal efter planen allerede i 2025 stå 
for en fjerdedel af fabrikkens produktion. 

Det er en ambitiøs plan. Men uden ambitiøse 
planer, ingen innovation. På den internationale 
biludstilling i Frankfurt til september vil Daimler 
præsentere den seneste udvikling på en ny og 
interaktiv måde, og i begyndelsen af 2017 gjorde 
koncernen sig også bemærket ved den store tech-
messe CES i Las Vegas. 

Konceptbilen EQ blev præsenteret på messen 
i et nærmest magisk, blåt lys og var en ægte pub-
likumsmagnet for designere og udviklere fra ste-
der som Israel, Californien, Europa, Kina, Japan 
og Korea. Investorer og repræsentanter fra store 
virksomheder var også at tælle blandt skaren af 

nysgerrige mennesker omkring den nye elbil fra 
Mercedes-Benz. De filmede og fotograferede, fan-
taserede og brugte fagord. Enkelte klappede 
endda i hænderne – som stod de over for en helt 
ny stjerne. 

Med til præsentationen af EQ var også Alexan-
der Hilliger von Thile, der arbejder som projekt-
manager i Daimlers udviklingsafdeling i Silicon 
Valley. Med højt humør beder han os om at tage 
plads ved siden af ham, så han kan forklare, “hvor-
dan bilen bruger 3D-kortmateriale i realtid til auto-
matisk tilpasning af bilens fart og køredynamik.”

Den 39-årige projektmanager har allerede ved 
flere lejligheder prøvekørt EQ på offentlige veje. 
Senest ved en tur på Highway One i nærheden af 
San Francisco. “Dét fik amerikanerne til at spærre 
øjnene op, og deres reaktion bekræftede os i, at vi 
er på vej i den rigtige retning,” siger tilflytteren, der 
føler sig godt hjemme i Californien. “Det er jo egent-
lig ikke længere en showbil, fordi den snart er klar 
til serieproduktion. Den vækker virkelig opsigt, med 
masser af hightech og dens kunstige intelligens.”

DIGITAL FREMTID 
“Bilproducenterne omstiller sig til at være leve-
randører af mobilitetsydelser.” Sådan beskriver 
koncerndirektør Dieter Zetsche den aktuelle 
udvikling hos Daimler AG. I disse år, mere end 
130 år efter Carl Benz og Gottlieb Daimler opfandt 
automobilet, er bilerne i gang med at blive genop-
fundet. Traditionen forpligter, og transfor mationen 
skal ske upåagtet af de høje krav til kvalitet, grun-
dighed og lang levetid. 

“Vi har designet EQ fuldstændigt som frem-
tidens bil skal være,” siger Ola Källenius, “Med inte-
greret netværk og selvkørende og emissionsfri 
egenskaber. Samtidig skal den kunne leve op til 
fremtidens krav om Shared Mobility.” Den smarte 
elbil vil således rumme alt det, som Mercedes-Benz 
har planer om at indføre over de næste fem til 10 
år med den nye C.A.S.E.-strategi (Connected, Auto-
nomous, Shared & Service, Electric). 

Fundamentet for C.A.S.E. blev skabt for mere  
end 20 år siden. For allerede i 1995 åbnede 
Mercedes-Benz som en af de første bilproducen-
ter en afdeling i Silicon Valley. Kort tid efter slog 
man også dørene op til et nyt kontor i den indiske 
it-højborg Bangalore, og for nylig gjorde man det 
samme i Tel Aviv. Man vil være til stede overalt, 
hvor kreative mennesker er i gang med at forme 
den nye tidsalder – og dermed også bilernes frem-
tid. Det er en branche i hastig forvandling. Pione-
rerne inden for fremtidens digitale design – Google, 
Apple, Amazon – retter i øget grad deres opmærk-
somhed mod bilproducenternes underleverandø-
rer. De klassiske leverandører, så som ZF, Schaefer 
og Bosch, skaber nye alliancer med tech- 
virksomheder. Fælles for underleverandører,  
bilproducenter og leverandører af mobilitets-

Vores EQ er 
konstrueret sådan, 
som fremtidens bil 

skal være: 
Netværksforbundet, 

selvkørende og 
emissionsfri.”

O L A  K Ä L L E N I U S ,  U D V I K L I N G S C H E F

GODE RÅD
Bilens mange 
sundhedsfunktioner blev 
første gang præsenteret i 
en Mercedes-Maybach 
S-Klasse (øv.).
Hertil hører blandt andet 
en computerbaseret 
”Vitalitetscoach”, som 
giver bilens fører gode råd 
om en aktiv livsstil samt 
tilbud om wellness og 
massage.

EN NY ÆRA
Mercedes-Benz tager  
et solidt skridt ind i de 
selvkørende elbilers æra 
med EQ-konceptbilen  
(til højre og nederst til 
venstre) og løfter allerede 
i dag i det digitale blå 
lysskær noget af sløret for, 
hvordan den første 
serieproducerede EQ 
kommer til at se ud, i 
slutningen af 2018  – med 
et display på fronten i 
stedet for en kølergrill.
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ser lovende ud. Intelligente maskiner vil, fodret 
med de rigtige data og den relevante indlæring, 
ikke overse noget og heller ikke lade sig forstyrre 
af noget. De bliver aldrig trætte eller overmodige 
– og de forårsager ingen ulykker. De registrerer 
omgivelserne, måler afstande, analyserer trafi k-
ken foran og bagved bilen som et fundament for 
ulykkesfri og førerløs bilkørsel. De intelligente 
systemer kan forudsige brugerens ønsker og 
komme med passende forslag. De lærer dine 
vaner at kende og tilpasser sig automatisk til hver-
dagens rutiner ved eksempelvis at fi nde din ynd-
lingsradiostation og indstille din foretrukne 
temperatur. På den måde bliver selvkørende el-
biler som fremtidens EQ forvandlet fra et ren-
dyrket transportmiddel til digitale følgesvende, 
butlere eller rådgivere, som fjernstyrer tempera-
turen hjemme i boligen, tænder og slukker for 
lyset, bestiller take away eller reserverer billetter 
til teater forestillingen. Alt sammen efter fi losofi en 
om, at netværksforbundne biler forbinder dig med 
verden. Og rejsen er slet ikke slut endnu.

EN AKTIV LIVSSTIL
Mercedes-Benz satser også kraftigt på sundheds-
fremmende initiativer (læs også samtalen mellem 
Ola Källenius og medicinprofessoren David Agus 
på næste side) – og på at skabe en slags 
oplevelses verden for alle sanser. Kunden kan give 
til ladelse til at overføre autoriserede data til et 
stort fælles økosystem, integreret i den gratis Mer-
cedes me app og i fremtiden også modtage per-
sonlige tips og anbefalinger til en aktiv og sund 
livsstil uden for bilen. I cockpittet får du en over-
sigt over en række forskellige helseparametre, 
mens du kører. For eksempel måler bilen din puls 
og hjertefrekvens via sensorer i rattet eller via 
wearables som et Health Watch fra Philips, der er 
en af Daimler-koncernens strategiske partnere. 

Duftsystemer, massage, ambientelys, luftioni-
sering og klimaregulering bliver i fremtiden del 
af den sanselige og kognitive oplevelsesverden, 
når du kører bil. For eksempel vil 4D-teknik 
omdanne lyd til mekanisk bevægelse og give dig 
en kropslig sanseoplevelse, der minder om den 
lydterapi, du kan vælge som behandling på spa-
steder. Eksperterne, der er beskæftiget med det 
såkaldte Fit & Healthy-koncept hos Mercedes-Benz, 
har primært ladet sig inspirere af wellness- og 
spa-steder, fortæller den 53-årige afdelingschef 
Götz Renner. “Vi skal stige ud af bilen mere afslap-
pede, friske og årvågne, end da vi steg ind.”

I den ny S-Klasse vil man fra sommeren 2017 
for første gang kunne bestille de nye Fit & 
Healthy- funktioner. På samme måde som ved 
udviklingen af EQ-modellerne har man også her 
først og fremmest fokuseret på menneskets 
behov. Dét er nemlig den røde tråd i enhver inno-
vation fra Mercedes-Benz. 

tjenesteydelser er deres interesse for maskiner 
med kunstig intelligens. Og for Mercedes-Benz 
er det derfor vigtigt at forsvare sin førerposition 
– også i den nye, digitale verden. 

Jen-Hsun Huang er 54 år gammel og medstif-
ter af samt administrerede direktør for den grafi -
ske chipproducent Nvida, som i de seneste tre år 
også har været en af Mercedes-Benz’ samarbejds-
partnere. Han mener, at menneskeheden står over 
for en helt ny æra: “Den kunstige intelligens, som 
vi i dag bygger ind i bilerne, vil påvirke vores liv 
mere end opfi ndelsen af computeren, internettet 
og mobiltelefoner tilsammen. Det, vi oplever i bil-
branchen i øjeblikket, er ikke en evolution. Det er 
en revolution. De tekniske muligheder er nærmest 
blevet ubegrænsede. Nu gælder det blot om at 
styre det hele i den rigtige retning.” Teknologien 

I N N O V A T I O N

SMARTE DETALJER
Til venstre: Navigationssystemet 
i EQ-konceptbilen er baseret på 
ekstremt nøjagtige 3D-kort fra Here. 
Til højre: Vision Van kan læsses 
automatisk. Nederst: Fra sommeren 
2017 kan du for første gang opleve de 
sundhedsfremmende Fit & Healthy-
funktioner i den ny S-Klasse.

STARTKLAR
Koncepttransporteren 
Vision Van med en stor 
drone på taget – omringet 
af nysgerrige messegæster.

TESTKØRER
Projektmanager Alexander 
Hilliger von Thile har allerede 
kørt adskillige kilometer i EQ.

PIONER
Anke Kleinschmit, 
chef for Daimlers 
koncernforskningsafdeling.
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PEACOCK TRAVEL A/S - STRANDVEJEN 185 - DK 2900 HELLERUP - RING TIL OS PÅ 39 618 618 - WWW.PEACOCKTRAVEL.DK

EKSKLUSIVE 
DESIGNS

PERSONLIGHED

TILLID - TRYGHED

DISKRETION

Amanzoe, Grækenland

Er du typen, som sætter pris
på smukke omgivelser, tilbagelænet
luksus, smagfuld mad og gode vine? 
Tal med os om din næste rejse.
Hos Peacock Travel er vi selv livsnydere. 

Vi rejser verden rundt og håndplukker 
skønne boutiquehoteller, indgår 
særaftaler med Aman Resorts, Four 
Seasons, One&Only, opsøger de lækreste 
strande og de bedste golfbaner,
udvælger helt ekstraordinære krydstogter, 
finder de sjældne perler som
gør ferien unik og uforglemmelig.

Vores gæster er som gamle venner, vi 
har kendt i årevis. De kommer forbi til 
den gode kaffe i vores skønne lokaler i 
Hellerup, fortæller om rejsedrømme og 
lader os om at opfylde dem.
Hvad drømmer du om?

Velkommen hos Peacock Travel

70

I N N O V A T I O N

David, hvad er sundhed egentlig? 
David Agus: Kan man bestemme det ved en 
blodprøve? Er det et spørgsmål om, hvordan du 
føler dig, hvordan du ser ud? Hvor længe du 
lever? For at kunne vurdere en persons sundhed 
ordentligt har man brug for data. Og fi ndes der 
noget sted, som er mere velegnet til 
dataindsamling, end din egen bil? Vi kan bruge 
disse data til at fi nde ud af, om du er stresset 
eller træt, og bilen kan reagere på din tilstand 
ved at tilpasse lyset, musikken og førersædet. Det 
har vi, der forsker i medicin, drømt om i årtier.
Ola Källenius: Da vi startede på projektet, 
brugte vi det dna, som Mercedes-Benz er 
bygget på, nemlig sikkerheden, som vi vægter 
højest. Vi ville forsøge at gå skridtet videre med 
Fit & Healthy. Bilen skal vide, hvordan føreren 
har det, og øge førerens velbefi ndende med alle 
tilgængelige midler som bevægelse, luft, duft, 
lyd, lys. Når du stiger ind i bilen og føler dig 
træt om morgenen, skal du ved et tryk på en 
knap kunne aktivere funktioner, som bruger 
frisk luft, lys og lyd til at friske dig op.
David, du er en visionær forsker. Hvordan forener 
du det med en virksomhed, som skal levere 
produkter hver eneste dag?
Agus: Da vi mødte hinanden første gang for 
omkring to år siden, vidste jeg med det samme, 
at Mercedes-Benz har forstået, hvad det drejer 
sig om. Med simple metoder er det muligt at 
måle din hjertefrekvens og dit stressniveau. Vi 
kan nu vurdere, hvordan du har det og reagere 
på det. I et omfattende studie fra 1950’erne, som 
involverede 26.000 buschauffører og 
billetkontrollører i London, konstaterede man, at 
chaufførernes risiko for at få hjertesygdomme og 
kræft var meget større end billetkontrollørernes, 
som bevægede sig i deres job på busserne.

Källenius: Vi kalder det Motion Seating, en 
helt simpel idé, som endnu ikke er blevet 
udført af andre. Det starter med, at man kan 
indstille sædet i den optimale siddeposition. 
Allerede her kan man afl aste kroppen, 
stimulere kredsløbet og forebygge stive led. 
Så er der selvfølgelig også massagefunktionen. 
Og med basfunktionen kan man stimulere 
kroppen med vibrationer. Bilen kan aktivere 
dig, give dig en frisk fornemmelse, afl aste 
ryggen og optimere dit kredsløb.
Kommer vi til at kunne bevæge os mere under 
køreturen, når bilerne om et par år vil kunne 
køre selv?
Källenius: Vi har endnu ikke fundet ud af at 
integrere et løbebånd (publikum ler). David, du 
har lært mig, at det er sundt at køre selv. Man 
får trænet arm- og brystmusklerne, når man 
kører på veje med mange sving. 
Agus: Ikke kun det, for i tidernes morgen var 
det også den jæger, der hurtigst kunne fi nde 
hjem efter jagten, der overlevede. Vores hjerner 
er programmeret til fysisk aktivitet og til at 
fi nde vej. Så man bliver klog af at køre. 
Hvilke Mercedes-Benz biler vil disse funktioner 
blive integreret i? 
Källenius: I hele vores produktprogram. 
S-Klassen er vores innovative fl agskibsmodel, 
men vi kommer til at indføre det hurtigt i de 
øvrige modeller. Hundredtusindvis af 
mennesker får snart glæde af denne teknologi. 
Agus: På airbags har I endda introduceret en 
detalje, der forebygger høreskader ved 
udløsning – det er altså genialt!
Så det er sundere at opholde sig i en Mercedes end  
andre steder ude på vejene?
Agus: Bestemt ikke! Det er stadig sundere at 
tage i fi tnesscenteret (publikum ler).

Kan man
blive sundere af 

at køre bil? 
David Agus, medicinprofessor og bestsellerforfatter, 

og Ola Källenius (th.), udviklingschef hos 
Mercedes-Benz, mødte hinanden til en inspirerende 

samtale i Las Vegas – om de nye Fit & Healthy-
funktioner fra Mercedes-Benz. Ordstyrer var 

tech-iværksætteren Guy Kawasaki. 

Bilen reagerer, 
når føreren er træt. 

Det har vi, der 
forsker i medicin, 
drømt om i årtier.”
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FOREBYGGENDE 
KOLLISIONSBESK Y T TELSE 

AF PASSAGERERNE
Den forebyggende 

sikkerhedsfunktion Pre-Safe 
Sound (se andetsidste svar fra 

David Agus) udnytter en naturlig 
refleks til at forberede vores 
hørelse på den forventede 

kollisionsstøj.
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Sanselige former og klare linjer er toneangivende i designet på biler fra 
Mercedes-Benz. Gorden Wagener, Chief Design Officer hos Daimler, 

tænker imidlertid skridtet videre og baner vej for et helt nyt og 
spændende univers med det visionære koncept SENSUAL PURIT.

AF  M A RC B I EL EFEL D

MED KURS MOD 

FREMTIDEN 

VISION MED HAVUDSIGT 
Den 300 meter lange yacht ’Mercedes’ er 
en sejlende oase med en imponerende 
glaskuppel, der lyser i mørket og reflekterer 
sollyset ud over yachtens fire hoveddæk 
om dagen. Fire magnetimpulser får yachten 
til at glide lydløst hen over vandet gennem 
bugten med de gigantiske tårne.
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	 			”Sanselig klarhed  
  betyder harmoni       
   mellem kontrasterne.”

LYSETS KATEDRAL
Den intelligente tagkonstruktion i 
Oasis Plaza er designet med 
spindelvævets arkitektur som 
forbillede. En ultralet og 
gennemsigtig membran er spændt 
ud over fleksible kabler og fungerer 
som en ekstra hud, der kan 
tilpasse sig efter vindforholdene. 
Helt igennem himmelsk.
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som en ekstra hud, der kan 
tilpasse sig efter vindforholdene. 
Helt igennem himmelsk.
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G
orden	Wagener	sidder	i	en	sofa	
og	kigger	på	en	lille	sten	af	gra-
nit.	Han	holder	den	mellem	fi	ng-
rene,	drejer	den,	mærker	den.	
Det	 lille	 eksemplar	 er	 gråt	 og	
afl	angt	helt	uden	kanter	og	hjør-

ner.	Det	har	taget	naturen	millioner	af	år	at	skabe	
den,	og	elementerne	har	formet	den	til	det,	den	
er	i	dag.	En	sten	med	en	fuldkommen	minimalis-
tisk	skønhed	og	elegance.	Uden	spor	af	noget	vul-
gært,	uden	den	mindste	smule	patos.	Den	smyger	
sig	blødt	mod	håndfl	aden	og	symboliserer	intet	
andet	end	tingenes	enkelhed.	Gorden	Wagener,	
som	siden	2008	har	været	global	ansvarlig	 for	
designet	hos	Mercedes-Benz,	kalder	det	’formgiv-
ningens	DNA’.	

Daimlers	Chief	Design	Offi	cer	bruger	stenen	
som	inspiration.	Som	et	symbol	på	sin	fi	losofi	,	Sen-
sual	Purity,	der	går	som	en	rød	tråd	gennem	hele	
virksomhedens	produktunivers.	Hvert	eneste	pro-
dukt,	hver	eneste	bil	fra	Mercedes-Benz	er	desig-
net	med	fokus	på	sanselighed	og	intelligens.	

Gorden	Wagener	defi	nerer	 luksus	på	en	ny	
måde,	som	han	kalder	’moderne	luksus’.	Det	dre-
jer	sig	ikke	længere	om	at	anskaffe	fl	ere	og	fl	ere	
ting	at	vise	frem,	det	skal	i	stedet	være	menings-
fuldt.	”Intelligente	mennesker	vælger	ud,	vælger	
ud,	vælger	ud,”	siger	den	engelske	designkritiker	
Stephen	Bayley,	når	han	skal	forklare	denne	livs-
stil.	 ”De	ønsker	 ikke	fl	ere	 ting,	de	ønsker	noget	
bedre.”	At	fi	nde	de	væsentlige	kvaliteter	i	deres	liv.	

Frihed, plads og ro. Luft, tid. 
Dét	er	trenden	inden	for	design	og	formsprog,	som	
også	for	længst	har	vundet	indpas	i	moderne	biler	
–	og	som	vi	kommer	til	at	se	endnu	mere	af	i	frem-
tiden.	Bilen	som	et	privat	sted,	hvor	du	kan	trække	
dig	tilbage.	Smart,	selvkørende,	netværksforbun-
det.	Et	transportmiddel	med	harmoniske	former	og	
funktioner,	som	ikke	generer	sine	omgivelser,	men	
i	stedet	beriger	dem	med	sin	tilstedeværelse.	

For	Gorden	Wagener	begrænser	fi	losofi	en	om	
sanselig	klarhed,	teknisk	og	følelsesmæssig	intel-
ligens	sig	ikke	til	bilernes	designunivers.	Sam-
men	med	sit	team	stiller	han	spørgsmål,	der	går	
skridtet	videre:	Hvor	er	samfundet	på	vej	hen?	
Hvordan	kommer	den	urbane	fremtid	til	at	se	ud?	
Hvordan	bliver	morgendagens	mobile	oplevelser?	
Det	er	en	 ligning	med	mange	ubekendte.	For	
eksempel	ny	teknologi,	byplanlægning	og	arki-
tektur.	Foruden	naturligvis	den	langsigtede	pri-
oritering	af	jordens	ressourcer	og	de	kommende	
generationers	ønsker	og	behov.	Visse	spørgsmål	
trænger	sig	imidlertid	mere	på	end	andre:	I	hvil-
ken	retning	skal	den	digitale	revolution	bevæge	
sig,	for	ikke	at	kvæle	os	og	i	stedet	sætte	os	fri?	
Hvordan	udnytter	vi	det	øgede	datafl	ow	mest	opti-
malt?	På	hvilken	måde	kan	vi	integrere	zettaby-
tes	og	yottabytes	i	vores	begrebsverden?	

VINDEN BESTEMMER  
En bil, der kan ændre form: 
Gorden Wagener foran 
konceptet Intelligent 
Aerodynamic Automobile. 

B O G E N
Her designes fremtidens biler og 
verdener. Den fl otte bog ’Sensual 

Purity – Gorden Wagener on 
Design’ er udkommet på forlaget 

Condé Nast International.
(160 sider, 49 euro, 

ISBN: 978-1-906532-10-9)

Designet	 spiller	 en	 central	 rolle	 i	 denne	
udvikling.	 Fordi	 det	 er	 grænsefl	aden	mellem	
den	ydre	og	den	indre	verden,	mellem	teknik	og	
sanselighed.	I	bogen	’Sensual	Purity	–	Gorden	
Wagener	 on	 Design’	 dykker	 vi	 ned	 i	 chef-
designerens	idéverden.	

Vi	oplever,	hvordan	designteamet	arbejder	og	
læser	fi	losofi	ske	værker.	Og	vi	får	lov	til	at	være	
med,	når	Gorden	Wagener	taler	med	førende	kre-
ative	personligheder.	Et	spændende	kig	ind	bag	
kulisserne	i	designstudiet.	Det	er	hér,	det	sker.	Det	
er	hér,	man	tegner	fremtiden,	som	får	mobiliteten	
til	at	smelte	sammen	med	livet,	får	skyskrabere	
og	grønne	områder	til	at	sameksistere,	broer	til	at	
forvandle	sig	til	højhastighedstunneller	af	glas	og	
droner	til	at	se	verden	ovenfra	som	digitale	fugle.	

Lyder	det	som	ren	og	skær	fantasi?	Måske.	
Men	den,	der	 ikke	sommetider	 fantaserer,	sak-
ker	håbløst	bagud.	Derfor	 taler	Gorden	

DE VISIONÆRE 
I Advanced Design Studio i 
sydtyske Sindelfi ngen tegner 
Gorden Wagener (th.) den 
nære og den fjerne fremtid 
sammen med sit team. 
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INSPIRERET AF NATUREN
Mercedes-Benz AMG Vision Gran 
Turismo minder med sit organiske 
design om en svømmende rokke.

FRIE HÆNDER
Wagener med sine 
kollege Vera Schmidt 
og Sylvian Wehnert (th.) 
i konceptbilen F 015.

Wageners	team	blandt	andet	med	neuro-viden-
skabsfolk,	visionære	arkitekter	og	digitale	noma-
der.	Det	handler	om	kundskab	og	drømmeri,	om	
det	mulige	og	det	umulige.	Om	kulturel	mangfol-
dighed,	 og	 at	 lytte	 til	 californiske	 surfere	 på	
samme	måde	som	til	tyske	ingeniører.	

Hvad	der	kan	komme	ud	af	denne	leg	med	tan-
ker	og	idéer,	vidner	visionerne	i	’Mercedes-Benz	
Future	World’	om.	Vi	får	lov	til	at	opleve	lystbåde-
havne,	der	skyder	op	af	havet	som	store	djævle-
rokker.	Biler,	der	kan	styres	ved	 tankens	kraft.	
Intelligente	broer,	der	svæver	over	vandet	som	
vingerne	på	en	albatros.	Vi	ser	mennesker	foran	
svævende	skærme	og	udsigtsplatforme	 tusind	
meter	over	havets	overflade,	som	man	kan	besøge	
i	bil.	Et	univers	i	universet	–	med	en	udpræget	
sans	for	klarhed.	

Gorden	Wagener	sidder	stadig	med	stenen	i	
hånden.	Kan	se	storheden	i	det	fejlfri	udtryk	uden	
kanter	og	uden	hjørner.	Sanseligt	og	klart.

FREMTIDENS TANKER
Chefdesigneren foran  
den såkaldte ’power wall’, 
hvor alle nye tanker og 
idéer visualiseres.FO
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APRIL 

  5 .–8 . 
AERO,  FR IEDRICHSHAFEN

På Europas største og mest alsidige messe 
for luftfart kan du for 25. gang opleve 
maskiner, piloter og cockpits helt tæt på. 
Mere end 600 virksomheder præsenterer alt 
lige fra svævefly og ultralette flyvemaskiner 
til jetfly, helikoptere, droner og 
gyrokopterteknologi til luftfartsindustrien. 
aero-expo.com 

gennem Aalborgs smukke, omgivende natur 
og områder som Mølleparken, Poulstrup, 
Lundby Krat, Kongshøj, Golfparken og 
Østerådalen. Derudover er der mulighed for 
at køre ruter på 55 og 30 km. Løbets 
omdrejningspunkt vil være Nordkraft, hvor 
start og målstreg er placeret. Her vil der 
også være badefaciliteter og madboder. 
dgi.dk/aalborgmtbmarathon 

  30 . 
WINGS &  WHEELS,  
OLD BUCKENHAM 
Findes der noget skønnere end udstillinger 
med bilklassikere og veteranfly? Det skulle 
da lige være en kombineret udstilling med 
det hele, som på den gamle flyveplads i 
South Norfolk District (UK). Hvis du 
ankommer i en oldtimer, får du gratis adgang. 
oldbuck.com 

MAJ

  15 .
ELVIS  IN  CONCERT,  BERLIN 
Kongen er tilbage – endnu en gang – i 
kæmpeformat på det gigantiske lærred i 
Mercedes-Benz Arena. ”The Wonder of You” 
er en koncert med Elvis’ smukkeste ballader 
og rockklassikere, som spilles live af et 
symfoniorkester. Musikikonets enke, Priscilla 
Presley, vil personligt deltage i showet. 
mercedes-benz-arena-berlin.de 

  19 .–21.
CL ASSIC  RACE AARHUS
Historiske racerbiler, Formel 1 og Danmarks 
superliga DTC forenes i ét skønt brag af en 
motorfestival, når Classic Race Aarhus igen 
finder sted i og omkring Mindeparken. I år 
gæstes festivalen af fortidens DTM-konger, 
og den danske legende Kurt Thiim vil blandt 
andet være at finde bag rattet i en 
Mercedes-Benz 190 E fra begyndelsen af 
halvfemserne. craa.dk

  18 .–21.
MILLE  MIGLIA ,
BRESCIA–ROM–BRESCIA 
Klassikeren inden for landevejsløb – 
originalen blev afholdt første gang i 1927 – vil 
igen i år føre deltagerne 1.600 kilometer ad 
offentlige veje i Italien. Her gælder det ikke 
om at være hurtigst, men frem for alt om at 
gøre en god figur i fantastisk velholdte og 
restaurerede oldtimere. 1000miglia.eu

JUNI 

  1.–11. 
COPENHAGEN PHOTO 
FESTIVAL 
I 10 dage vil København bugne af fotos og 
fotoudstillinger, når hovedstaden sætter 
fokus på, ja – foto! Festivalen viser både 
dansk og internationalt fotografi, og de 
mange udstillinger kan findes i både 
metrotog, på byens store gader, på 
Rådhuspladsen, Carlsberg og på gallerier, 
skoler og museer over hele byen. 
copenhagenphotofestival.com 

  2 .–4 . 
HEARTL AND FESTIVAL
Heartland Festival kombinerer live-samtaler 
og samtidskunst med det bedste fra musik- 
og madscenen. Heartland Festival foregår 
på et af de smukkest tænkelige steder i 
Danmark: Slotsparken omkring Egeskov på 
Sydfyn. I år kommer Gregory Porter, Alex 
Vargas, The Minds of 99 og mange flere.
heartlandfestival.dk 

  10 .–18 .  
MERCEDES-CUP,  STUTTGART 
For tredje gang lægger Weissenhof 
velfriserede plæner til den traditionsrige 
tennisturnering – der spilles som 
forberedelse til Wimbledon. Hvem vinder 
Dominic Thiem (2016, øv.) mon over i år? 
mercedescup.de 

  24 .–28 . 
HANNOVER MESSE
På verdens vigtigste teknologimesse viser 
omkring 5.000 udstillere fra mere end 70 
lande det sidste nye inden for industriel 
automatisering, energiteknologi, motor- og 
fluidteknik, mobilitet, logistik og 
fremtidsteknologier. Et must for 
teknikinteresserede! 
hannovermesse.de 

  24 .–30 . 
AFRIKABURN ,  TANKWA , 
SYDAFRIKA
Kender du den ikoniske Burning Man? I 
Sydafrika afholdes sidestykket til den 
spektakulære amerikanske festival som en 
hel uges overflødighedsfest i den smukke 
halvørken – et drømmeagtigt landskab, hvor 
kunst, musik og teater smelter sammen til 
en ny dimension af lys og farver. 
africaburn.com

  27.–29 . 
TREE  OF  CODES,  AARHUS
Europas kulturhovedstad 2017 fejrer sin 
status hele året med events, koncerter og 
forestillinger. For eksempel kommer verdens 
ældste balletkompagni fra operaen i Paris til 
byen med sine dansere for at opføre 
forestillingen ”Tree of Codes”. En enestående 
iscenesættelse, som kombinerer klassisk 
ballet med moderne dans, moderne musik og 
kunst. Skynd dig, hvis du skal sikre dig 
billetter til balletten, som kommer til 
Danmark for første gang, og som trak fulde 
huse i New York, Manchester og Paris. 
visitaarhus.dk

  29 . 
MTB MARATHON ,  AALBORG  
Der kommer gang i hjulene, når man for 
fjerde gang afvikler det årlige MTB Marathon 
i og omkring Aalborg. Den 100 km lange 
rute bringer dig på en udfordrende tur 

DRØMMETURNÉ 
Mere end 20 år i branchen: Coldplay med 

karismatiske Chris Martin i front har udgivet 
sit syvende album. Er det mon det sidste?
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APRIL 

  5 .–8 . 
AERO,  FR IEDRICHSHAFEN

På Europas største og mest alsidige messe 
for luftfart kan du for 25. gang opleve 
maskiner, piloter og cockpits helt tæt på. 
Mere end 600 virksomheder præsenterer alt 
lige fra svævefly og ultralette flyvemaskiner 
til jetfly, helikoptere, droner og 
gyrokopterteknologi til luftfartsindustrien. 
aero-expo.com 

gennem Aalborgs smukke, omgivende natur 
og områder som Mølleparken, Poulstrup, 
Lundby Krat, Kongshøj, Golfparken og 
Østerådalen. Derudover er der mulighed for 
at køre ruter på 55 og 30 km. Løbets 
omdrejningspunkt vil være Nordkraft, hvor 
start og målstreg er placeret. Her vil der 
også være badefaciliteter og madboder. 
dgi.dk/aalborgmtbmarathon 

  30 . 
WINGS &  WHEELS,  
OLD BUCKENHAM 
Findes der noget skønnere end udstillinger 
med bilklassikere og veteranfly? Det skulle 
da lige være en kombineret udstilling med 
det hele, som på den gamle flyveplads i 
South Norfolk District (UK). Hvis du 
ankommer i en oldtimer, får du gratis adgang. 
oldbuck.com 

MAJ

  15 .
ELVIS  IN  CONCERT,  BERLIN 
Kongen er tilbage – endnu en gang – i 
kæmpeformat på det gigantiske lærred i 
Mercedes-Benz Arena. ”The Wonder of You” 
er en koncert med Elvis’ smukkeste ballader 
og rockklassikere, som spilles live af et 
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Presley, vil personligt deltage i showet. 
mercedes-benz-arena-berlin.de 

  19 .–21.
CL ASSIC  RACE AARHUS
Historiske racerbiler, Formel 1 og Danmarks 
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motorfestival, når Classic Race Aarhus igen 
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JUNI 

  1.–11. 
COPENHAGEN PHOTO 
FESTIVAL 
I 10 dage vil København bugne af fotos og 
fotoudstillinger, når hovedstaden sætter 
fokus på, ja – foto! Festivalen viser både 
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mange udstillinger kan findes i både 
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  2 .–4 . 
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Heartland Festival kombinerer live-samtaler 
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  10 .–18 .  
MERCEDES-CUP,  STUTTGART 
For tredje gang lægger Weissenhof 
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  24 .–28 . 
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byen med sine dansere for at opføre 
forestillingen ”Tree of Codes”. En enestående 
iscenesættelse, som kombinerer klassisk 
ballet med moderne dans, moderne musik og 
kunst. Skynd dig, hvis du skal sikre dig 
billetter til balletten, som kommer til 
Danmark for første gang, og som trak fulde 
huse i New York, Manchester og Paris. 
visitaarhus.dk

  29 . 
MTB MARATHON ,  AALBORG  
Der kommer gang i hjulene, når man for 
fjerde gang afvikler det årlige MTB Marathon 
i og omkring Aalborg. Den 100 km lange 
rute bringer dig på en udfordrende tur 
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Move !

D
a teaterstykket ’En sælgers død’ fi k premiere i 
1949, var det kutyme, at omrejsende sælgere 
brugte det meste af deres liv på farten. I teater-
stykket er sælgeren Willy Loman ulykkelig, fordi 
han rejser så meget. I dag gør den digitale tekno-
logi Willy Lomans job overfl ødigt, fordi vi køber 

en stor andel af vores varer på internettet, hvor vi bliver betjent 
af algoritmer. Alligevel ville det ikke være korrekt at konkludere, 
at infosfærens tidsalder kun har mindsket mobiliteten. Det ville 
være mere rigtigt at sige, at den har revolutioneret mobiliteten 
på fi re forskellige måder. 

Enhver bevægelse er sammensat af to forskellige dele. Nemlig 
for det første den reelle bevægelse i form af selve turen. Det kan 
eksempelvis være turen fra hjemmet til jobbet og tilbage igen. En 
tur består af kvantifi cerbare elementer som det brugte medium, 
omkostninger, tid, afstand og hastighed. Men bevægelsen er for det 
andet også en oplevelse, en rejse. En rejse består af kvalitative ele-
menter som eksempelvis den fornemmede varighed, nyheds-
værdien og glæden ved rejsen. Infosfæren har forandret menneskers 
mobilitet – turen og rejsen – fundamentalt (se illustrationen).

Mulighed A: Du kan undlade at bevæge dig. I visse situationer 
har informations- og kommunikationsteknologien overfl ødiggjort 
både turen og rejsen, fordi de begge kan afvikles i infosfæren. Det 
faktum, at vi kan udføre en stadig stigende del af vores arbejde 
online, har haft afgørende betydning for, at vi bevæger os mindre. 
Samtidig betyder mulighed A også i visse tilfælde, at det i stedet 
er nogle andre, der bevæger sig. Når vi køber varer online, bliver 
der mere arbejde og et større antal ture at udføre for pakke-
leverandører, mens antallet af udfl ugter til butikkerne er faldet. 
Dette forklarer, hvorfor menneskets mindskede mobilitet resulte-
rer i en øget kunstig mobilitet, altså udskiftningen af mennesker 

med maskiner som for eksempel droner. Kort sagt, så vil behovet 
for mulighed C stige, desto mere udpræget mulighed A er.

Mulighed D: Nye former for mobilitet i infosfæren har gjort ture 
billigere og øget rejseglæden. Hvis man tager førerløse motor cykler 
som eksempel, så er der tale om et paradoks, og ikke kun fordi 
motorcykler har brug for en fører af hensyn til ligevægten – hvil-
ket man helt sikkert ville kunne fi nde en løsning på – men også 
fordi turen og rejsen vægter lige meget, når du kører på motor cykel. 
Det er den reelle køretur, der skaber rejseoplevelsen. Hvis man lejer 
en sportsvogn via internettet, er man interesseret i at nyde turen 
(rejsen). Derfor tvivler jeg på, at vi får førerløse Ferrari ude på 
vejene (kære læsere af Mercedes-Benz magazine, I må have mig 
undskyldt, men jeg er italiener!). Sådan ser jeg altså på det. Infos-
færen har gjort mobiliteten billigere og mere sikker (turen) og øget 
glæden (rejsen). Bæredygtige mobilitetstendenser som delecykel-

koncepter er en slags kombine-
ret mobilitet, som er baseret på 
miljøvenlighed og derfor bliver 
betragtet som en acceptabel 
udfl ugt i etisk forstand.

I forbindelse med mulighed 
B drejer det sig om at forvandle 
enhver form for bevægelse til en 
behagelig rejse og dermed så 
vidt muligt helt at eliminere de 
negative aspekter ved turen. 
Krydstogter er et klassisk eksem-
pel på, at turen udelukkende dre-
jer sig om at rejse. Ombord kan 
gæsterne nyde forskellige former 

for underholdning, og den menneskelige mobilitet forvandler sig til 
et rent oplevelsesfænomen. I fjern fremtid kan man forestille sig vir-
tuel mobilitet i denne sammenhæng, hvor ferierejser bliver erstattet 
af digitale udfl ugter uden reelle ture.

Når det gælder mulighed C, er der tale om en mere effektiv 
form for mobilitet med lavere omkostninger, bedre veje, ændret 
planlægning, overvågning af forbruget, forbedret logistik og døg-
net-rundt-service. Her er målet med en mere dybdegående trans-
formation at gøre turene ubemandede, hvilket fastholder 
mennesker i mulighed A. Den tiltagende automatisering inden for 
varetransport har vist sig at være en stor succes i denne sammen-
hæng. Snart vil den offentlige trafi k også blive helt automatiseret 
(et skridt er allerede taget med Københavns Metro, som er fører-
løs). Infosfæren har gjort det muligt at adskille turen og rejsen. 
Det betyder, at vi i fremtiden oftere vil skulle bestemme os for at 
bevæge os, fordi vi ønsker det, og ikke fordi vi er nødt til det. Det 
ville nok havde glædet Willy Loman at have haft det valg.

LUCIANO FLORIDI
Den 52-årige professor i fi losofi  og informationsetik i Oxford har 
haft afgørende betydning for udvikling af begrebet ’infosfære’, 

siden han i 2015 udkom med bogen ’The 4th Revolution: 
How the Infosphere is Reshaping Human Reality’.

LU C I A N O  F LO R I D I

HVORDAN VIL DEN SÅKALDTE infosfære 
forandre måden, vi bevæger os på?
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T Æ N K E T A N K E N

FROST offers the complete product range of accessories for ward-

robes and bathrooms in a variety of finishes. During the recent 

years we have announced many new products, several which have 

been awarded with international design awards. We value bold 

and innovative product design with an emphasis on versatility, 

clean lines and endless combination possibilities.

busk+hertzog has crafted an award-winning hall stand inspired by 

the shape of a wishbone. We hope to remind you that you live in a 

world in which dreams can turn into reality.

FROST A/S · BAVNE ALLÉ 6E · DK - 8370 HADSTEN · T +45 87 61 00 32WWW.FROST.DK

PURE DANISH 
DESIGN

Design by busk+hertzog

WISHBONE HALL STAND

Award winning Design
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oyster perpetual YACHT-MASTER 40

The Yacht-Master
The emblematic nautical watch embodies a yachting 

heritage that stretches back to the 1950s.
It doesn’t just tell time. It tells history.


