
Anders 

- Svært i starten at tale til teknologien. Men hvis det bliver super velfungerende, så bliver 

det også nemmere at for det at slippe igennem til mainstream. Det har været lang tid 

undervejs. 

- Wearables: bliver stort. Også for ikke-nørder. Ikke som smartphone, men især ure bliver 

stort i 15. Anders er meget på og meget positiv ift. det især ift. cykling. Apple bliver en 

driver. 

- QS: Handler om at fortolke på dataene. De hellige graler er bl.a. at måle på hvad vi har 

spist. 

 

David 

- 2014 har rykket meget på ure. Den alm. bruger har forstået wearables-konceptet. Apple 

er driver, Apple Watch bliver hot i 2015, sammen med de andre ure. For hvad kan det? 

Han er ikke helt overbevist, men spændt. 

- Lige nu er wearables mest selvmåling. Men den skal registrere alting selv før det er rigtig 

smart, og det bliver stort i 2015. 

- Personlige stemmeassistenter bliver kæmpestore også i biler f.eks. Et styresystem i 

bilen. Her er det nødvendigt. 

 

Rocket Cast #86 - Hvad rocker techscenen i 2015? 
 

1. Velkommen fra Nikolaj og Esben m. nytårshatte. Tak for at I lyttede med i 2014, hvor vi 

har fået super mange nye lyttere og super meget mere engagerede lyttere. Awesome. 

2. Interview med Anders 

3. Interview med David 

4. Nikolaj og Esbens bud/skud 

5. Nikolaj og Esbens ønsker til RC 

6. Nikolaj og Esbens ønsker rent personligt 

 

Her er et par skud: 

 

Quantified Self, ikke helt mainstream endnu, men både Apple og Microsoft er med nu, så 

måske også Hr og Fru Danmark? 

 

Esben: wearables er bare en overgang, indtil vi går under huden. 

 

Stemmestyret computere. Cortana, Siri, Google Now og nu Amazon Echo… Hvad bliver det 

næste og hvornår skal de tale dansk? 

 

Digitale penge. Kommer MobilePay også til at dominere 2015? Eller kan Apple og SnapCash 

gøre noget ved det. 

 

Wearables. Skal vi have spændt flere ting på kroppen i 2015? 



 

Crowdfunding. Nu er Kickstarter kommet til DK, kommer det til at gøre en forskel? 

Booomerang har ikke rigtig rykket, eller har de? 

- Esben: Jeg så at den der stol til festivaller osv. har fået rigtig mange penge. Den er jo 

dansk.  

 

Maker. OK, indrømmet det er en ting, som Esben selv har en andel i, så måske er han partisk, 

men der er fablabs og makerspaces fra Roskilde Festival, Valby Kulturhus, RUC, Makerfaire i 

Aarhus, 3d print shop på Vesterbro og meget andet. Så mon ikke vi kommer til at høre meget 

mere om det i 2015? 

 

Nikolaj: Har lidt mistet troen på Maker Revolutionen som en ting for alle. Så skulle vi også have 

haft en bager-revulotion, hvor alle bager deres brød selv. Men det gider vi ikke. Det er nemmer, 

hurtigere og oftes billigere at købe det fra en butik. Det samme gælder 2D print, a la papir, bare 

fordi vi kan og har kunnet i mange år, printer vi ikke aviser ud, eller magasiner eller bøger. Vi 

har symanskiner og masser af stof og tråd, men vi gider heller ikke sy vores eget tøj. Maker 

Revolutionen kommer til at rocke nogle særlige mennesker med disse intentioner, og vi “alm.” 

forbruger bliver måske indirekte på virket. Men der skal mere end en 3D printer til. Sure Thing, 

vi har kun set toppen af isbjerget ift. Makers. Men den Revolution vi kommer til at se, vil spille 

på flere teknologier. Eks. Urban Mining. Og egentlig er jeg mere tilhænger at Fixer bevægelsen 

end Makers, vi har nok lort, så med mindre de der Makers tilbyder at Maker os ud af nogle af de 

udfordringer vi står over for, synes jeg hellere de skulle Fixe nogle af de ting vi allerede har. Det 

jeg prøver at sige er at jeg ikke tror Makers kommer til at rykke meget mere i 2015 end 2014 

(håber inderst inde jeg tager fejl) men håber mere på platforme for vidensdeling til at fikse ting a 

la iFixIt… uden at detnødvendigvis skal være en forretning. 

 

Deleøkonomi. Esben: Det er det her med at vi deler alting med hinanden og skaber små 

fællesskaber omkring forskellige ting, som ellers var varetaget af virksomheder el. lign. I år (og 

måske noget af 2013) var det AirBNB, der var helt fremme. Næste år tror jeg sådan noget som 

Dinner Surfer (OK, måske er den et dårligt eksempel) vil være noget vi kommer til at snakke 

meget mere om - Politiken: http://goo.gl/DDOUNN. Vi er blevet meget bedre til at organisere os 

selv og bruge de sociale medier til det. 

 

Men det kan nogen gange være lidt svært at se, om det er  

 

Nikolaj: Jeg er helt med på deleøkonomi. Elsker GoMore og AirBnB, mere af det! Nu er dansken 

også ved at tage det til sig, og vi kan finde ud af det. Mere af det i 2015. 

 

Software kills. Uber mv. 

Jeg havde ikke hørt begrebet før, men software-kills hedder det åbenbart jf. DR Deadline, der 

d.26/11 havde et program med Morten Bay og Henrik Føhns, der snakkede om det. Det handler 

om, at der kommer tjenester der vender op og ned på virksomheder der længe har fungeret på 

en bestemt måde. Det er f.eks. Uber, der her er det bedste eksempel. 

 

http://goo.gl/DDOUNN


Hvor deleøkonomitingene kan fremstå ret sympatiske er der her tale om rendyrket kapitalisme. 

Ikke at det ikke er berettiget, for det er det måske nok, men hvor den forrige bølge af startups 

skabte software som f.eks. Facebook og andre services, så er den anden bølge langt mere til 

stede i verden uden for computeren. Den laver om på en masse ting i samfundet, som vi har 

taget for givet. Jeg tror det er Morten Bay, der har et eksempel med, at man kan udleje sin 

indkørsel i de perioder man ikke er hjemme. Det er jo genialt. Men det er også en trussel for 

Carpark mv. der jo har det som deres grundlag.  

 

Og der er store VCs der har fokus på det her, så firmaerne kan rykke super hurtigt og de kan 

være ret skruppelløse. Der har f.eks. været en sag med Uber, der har fundet snavs på en 

journalist og truet hende til tavshed og sådan. 

 

Ephemeral messaging/mesh osv. 

I 2014 har vi taget Snapchat til os og i USA også Secret og andre af disse anonyme eller 

midlertidige apps, hvor man ikke længere har alting tilgængeligt for evigt. Her er der i stedet tale 

om flygtig information, der forsvinder af sig selv osv. 

 

Jeg tror at vi i 2015 kommer til at se meget mere af den slags. At det ligesom finder sit leje og 

bliver en reel mulighed for folk og mere end bare et modefænomen eller en trend. 

  

Firechat er også en meget interessant ting. Her kan man chatte sammen uden brug af ‘online’ 

men simpelthen peer-to-peer og gennem et meshnetværk, der skabes af brugerne af appen. 

 

Jep, jeg tror det kommer til at blive bygget ind i mange services i 2015 på den ene eller den 

anden måde. Vi er blevet meget opmærksomme på, hvor offentligt vores online liv er og hvor 

udsatte vi er, når vi deler information.ma 

 

HMDs - OK det er måske lidt en stretch. Måske til 2016? 

Til næste år kommer Sony, Samsung, Oculus osv. på gaden med headsets med skærme og 

hver deres USP. I løbet af 2015 vil vi blive vænnet mere og mere til at VR er en reel ting og at vi 

vil komme til at bruge det både til spil og til mange andre ting.  

 

Og det er ikke alle HMDs der vil være VR udelukkende. Jeg er ude i CarAR, der er augmented 

reality og VR kombineret. Og også Glyph, der slet ikker er nogen af delene, men bare et HMD, 

der fungerer på den ny måde (retina projektion) og som de forestiller sig skal bruges i 

hverdagen. 

 

Nikolaj og Esbens ønsker til RC 
- Esben: Mere audio og mere video 

- Esben: Få gang i vores selvhjælpsprojekt aka 1001 idéer 

- Esben: Få endnu mere input fra lytterne og lave nogen sjove engagementer 



Nikolaj og Esbens ønsker rent personligt 
- Esben: Blive endnu skarpere på fokus med teknologi (single tasking, project mgmt osv.) 

- Esben: Søge lidt flere grænser, ligesom med technoshamanisme. Synes det har været 

sjovt at prøve det der af med ingen notifikationer og brug af smartphone til mails osv. Vil 

gerne dyrke det lidt mere. 

- Mere making eller små sjove projekter. Ligesom lampen og flip dot boardet 

- Esben: Blive bedre til at lægge teknologien fra mig og bedre til at samle den op. Styre 

det der med den. 
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