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ORIS CALIBRE 400
MERE INHOUSE FRA DET SCHWEIZISKE URFIRMA



JAMES BOND’S
CHOICE

SEAMASTER DIVER 300M
MASTER CHRONOMETER

Trusted by the world’s favourite 
spy, the newest 007 timepiece is 
built from lightweight titanium to 
give you freedom and strength 

on the wrist. It’s no secret that the 
Master Chronometer certification 
guarantees the highest standard 

of precision and magnetic 
resistance, while the 5-year 

warranty offers plenty of time for 
some missions of your own.

EDITION

omegawatches.com
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3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
That is how long it took for Howard Hughes
to circumnavigate the world and become
the fastest man in the air in 1938.
He trusted his Longines astronavigation 
chronometer to determine the position
of his airplane at night or over the ocean.

Howard Hughes



TIMEGEEKS

...OG ALT IMENS VORES KÆRE LEDER, METTE F, FORTÆLLER OS at vi kun 
må samles ti personer og at vores julefrokoster nok går fløjten, så bliver 
onlinesalget af  armbåndsure ved med et stige med en kurve, der bedst 
kan sammenlignes med det stigende tal af  nye coronasmittede.

Det er i sandhed underlige tider, vi lever i. 2020 opfører sig som en led 
diktator, der tryner sit folk. Men folket vil stadig købe ure i luksusklassen. 

Der handles flere og flere Rolex sportsure – og nu også de farvede Oy-
ster Perpetual modeller – til det dobbelte af  den vejledende pris for-
handlerne sælger disse ure for. Det samme gælder også for visse stål 
Patek Philippe Nautilus og visse Audemars Piguet modeller.

Det er dog ikke kun de nye ure, der ”nyder” denne enorme efterspørgsel 
og høje priser. Det gør de ældre ure også. Tjek hvor meget eksempelvis 
F. P. Journe og Roger Dubuis er steget i de sidste måneder. Ikke mindst 
hjulpet af  forhandlerne A Collected Man og Watchbox, der forstår at 
forføre og undervise, når der skal skabes nye tikkende tendenser.

Auktionshuset Phillips er også med til at styrke disse ure fra 1990erne. Se 
blot i kataloget for auktionen i Geneve i den kommende weekend. Her 
kommer flere tidlige Roger Dubuis og F. P. Journe ure under hammeren. 
Og slår med garanti nogle svimlende resultater hjem, mens corona smit-
ten er i fuld flor lige undenfor vores vinduer.

Mon ikke de høje resultater også slås, når Paul Newmans ref. 6263 Day-
tona og et af  Steve McQueens Heuer Monacos kommer under hamme-
ren hos samme auktionshus i december måned.

Priserne falder nok ikke, når vaccinen kommer. De høje priser har det 
med ikke blot at sætte sig fast. Men også at stige – verdenssituationen 
underordnet. 

 

KRISTIAN HAAGEN 
TIMEGEEKS, 8past10 og www.kristianhaagen.com
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Oris ligger ikke på den lade side, bare fordi co-
rona krisen ellers lægger op til det. Nu lancerer de 
endelig deres automatiske kaliber 400 – og Aquis er den 
første model, der benytter dette imponerende værk.

Har du nogensinde hørt om et værk, hvor 
producenten selv promoverer, at det først skal 
services om ti år – og desuden også har ti års 
producentgaranti? Nej vel? Allerede her im-
ponerer Oris med deres nye automatiske værk, 
kaliber 400, der tilbyder fem dages gangre-
serve via to fjederhuse.

Som det røde bær på toppen af  den hvide 
flødeskum bør det nævnes, at kaliber 400 
også modstår ekstern magnetisme. Det er da 
ganske vidst ikke helt nyt, idet mange andre 
tikkende kolleger allerede har benyttet sig af  
vitale værkdele af  silicium, der som bekendt 
har antimagnetisk kvalitet.

I Oris’ tilfælde er der tale om anker og balan-
cehjul samt 30 andre dele med antimagnetiske 
kvaliteter, der er med til at holde en daglig 
præcision på +5/-3.

Værket har været fem år undervejs og de 
grundlæggende spørgsmål til værket har været 
de samme, som dengang i 1904, da Oris blev 
grundlagt: Hvad skal et mekanisk værk kunne? 
Hvordan gør vi det bedre? Og hvordan kan vi 
producere det bedste ur til den bedste pris? 
Disse spørgsmål synes at være Oris’ horologi-
ske filosofi, hvergang et nyt værk skal udvikles. 
Fra den første streg og til den sidste lille skrue.

Den første model, der benytter den automati-
ske kaliber 400 værk er et blåskivet 43.5 mil-
limeter Aquis. Og det er ikke nogen dårlig ide, 
idet Aquis er en best seller fra det progressive 
schweiziske urmærke.

www.oris.com
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ORIS

ORIS AQUIS
MED NYT KALIBER 400 VÆRK
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Det er Oris’ best seller Aquis, der 
først får lov til at bruge det nye 
automatiske værk, kaliber 400, med 
ti års servicegaranti og fem dages 
gangreserve. Prisen er 23.700 
kroner.
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CHOPARD

Chopard Alpine Eagle XL Chronograph 
har en diameter på 44 millimeter og tik-
ker med automatisk flyback kronograf-
værk, kaliber 03.05-C med kolonnehjul 
og cirka 60 timers gangreserve. Uret er 
vandtæt til 100 meter og priserne starter 
ved cirka 155.000 kroner. 

OKTOBER//2020

Ørnen er landet – igen. Næste skridt i Chopard 
Alpine Eagle evolutionen er ikke overraskende 
udstyret med kronograf. Flyback og kolonnehjul-
kronograf  ligefrem. 

Foreløbig tilbydes denne 44 millimeter XL 
Chrono nyhed i tre varianter: hårdfør Lucent 
Steel A223 med blå (herover) eller sort/grå skive 
(herover til højre) samt en version i kombineret 
Lucent Steel A223 og Fairmined (etisk) rødguld 
med sort skive (modsat side).

Nøjagtigt som Three Hander versionen fra 2019, 
så tilbyder XL Chrono en utroligt smuk skive, der 
ifølge Chopard ligner en ørns øje. 

Det automatiske kronografværk med kolon-

nehjul og flyback funktion, kaliber 03.05 C, er 
designet og produceret af  Chopard selv. Værket 
blev iøvrigt brugt første gang i modellen Mille 
Miglia 2016 XL Race Edition. Værket er ikke 
produceret i Geneve, men derimod i Chopards 
produktionsfaciliteter i den lille by Fleurier, hvor 
Scheufele-familien også ejer et hus.

På billederne kan du se min kollega Alex bære 
uret. Han har et helt normalt håndled og trods 
urets kraftige diameter og en højde på 13.15 mil-
limeter, så bærer det faktisk rigtig pænt. Men per-
sonligt kunne jeg nu godt tænke mig at se, hvor-
dan det ser ud med rem, istedetfor lænke.

www.chopard.com

CHOPARD ALPINE EAGLE
XL CHRONO
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Et nyt Omega Speedmaster er født. Eller genfødt, 
om du vil. Det er nemlig ikke første gang, at Omega 
benytter den populære tegneseriehund, Snoopy aka Nuser 
på dansk, som blikfang.

Da Apollo 13 missionen kom tilbage til jordens 
overflade efter en nær fatal mission i april 1970, 
blev Omega belønnet med en Snoopy Award 
på grund af  den vitale rolle som Speedmaster 
havde spillet under den krævende hjemtur.

Det er tredje gang, at Omega bruger Snoopy på 
skiven, men denne gang er der ikke tale om en 
limiteret model som urene fra 2003 (5441 styk) 
og 2015 (1970 styk) jo var. 

Der er derimod tale om et Speedmaster med 
en funktion, der ikke er set før. Nemlig at et lille 
hvidt ”Command & Service” rumskib flyver ind 
bag ”the dark side of  the moon”, når kronogra-
fen kører. Man skal ganske vidst vende uret om 
for at nyde denne detalje, idet det hele foregår 
bagerst på værket.

Urets blå ”Dot over 90” tachymeter krans er 
lavet af  Zr02 keramik og de matchende visere 
på sølvskiven (naturligvis) og timemarkører er 
lavet af  PVD stål og matcher derfor de tre blå 
subregistre (på en af  dem hopper en lasergrave-
ret Snoopy glad rundt med en rumhjelm) samt 
den blå nylon rem ganske flot.

Diameter er ikke overraskende 42 millimeter, 
hvilket er standard størrelsen for et Omega 
Speedmaster ”Moon Watch” siden reference 
145.012 blev lanceret i 1967. 

Inde bag den spektakulære bagkasse tikker den 
nye manuelle METAS-certificerede Co-Axial 
Master Chronometer kaliber 3861, der blev 

introduceret i 2019. Uret er kun 0.2 millimeter 
højere end et standard Moon Watch på grund 
af  konstruktionen på bagsiden af  værket.

Omega Speedmaster Silver Snoopy Award 
koster 73.400 kroner og de første ure ankommer 
til de danske forhandlere i det første kvartal af  
2021. Forvent en meget lang venteliste!

www.omega.ch

OMEGA SPEEDMASTER
SILVER SNOOPY AWARD 50TH ANNIVERSARY
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OMEGA
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HANHART
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Fortiden er altid mere spændende end nutiden. 
Men når nutiden relancerer fortiden, så kan 
der faktisk også komme noget spændende ud af  
det. Eksempelvis Hanhart 417 ES, der sad om 
armen af  de tyske militærpiloter i  midten af  
1950erne.

Robust, pålidelig og nem at aflæse tiden på. Dis-
se tre kriterier opfyldte Hanhart til fulde og de 
tyske piloter benyttede 417 ES i over ti år, ind-
til Hanhart koncentrerede sig om at lave hånd-
holdte stopure.

Det betyder, at de originale 417 ES ure er blevet 
særdeles efterspurgte blandt samlere af  piloture.

Det oprindelige 417 ES (ES står for Edelstahl, 
hvilket er tysk for rustfrit stål) havde en diame-
ter på 39 millimeter og denne relancering har 

en diameter på 42 millimeter, hvilket må siges at 
være en OK størrelse til ”det moderne håndled”.

Måske kan du nikke genkendede til denne mo-
del, idet The Rake/Revolution lancerede en li-
miteret bronzeversion af  samme ur for at hylde 
Steve McQueen, der netop bar et Hanhart 417 
ES (og en Belstaff Trialmaster jakke).

Værkmæssigt benytter uret et manuelt optrukket 
Sellita værk, kaliber SW 510, og lægger sig derfor 
tro op ad originalen fra midten af  1950erne.

Introdutionsprisen er angivet til €1,745 inkl. 
tysk moms.

www.hanhart.com

HANHART 417 ES
1950ERNE GENOPLIVES
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Hanhart 417 ES har en diameter 
på 42 millimeter. Værket er manuelt 
Sellita kaliber SW 510 og uret er 
vandtæt til 100 meter. Prisen er 
oplyst til €1,745.
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PANERAI

En gang Panerist, altid Panerist? Hvis sidstnævnte 
gælder, så burde jeg bestille det nye Panerai Radiomir 
Venti, der hylder det populære forums 20 års jubilæum.

Italienske Panerai har atter lanceret et ur, der 
hylder det populære Paneristi.com forum, som 
siden starten i 2000 har været med til at gøre 
Panerai til et ”klub urmærke” i højere grad end 
mange andre urmærker.

Dette jubilæum markeres med lanceringen af  
et 45 millimeter Radiomir Venti (venti betyder 
20 på italiensk).

Radiomir var det første design, der så dagens 
lys (eller havets bund rettere), da Panerai lave-
de de første ure til de italienske kampdykkere i 
1930erne og det er netop dette originale design, 
der benyttes til dette jubilæumsur.

Uret har en sindssygt flot brun skive med ”sun-
burst” effekt og Paneristi.coms logo over ”6” 
samt guldfarvede visere, der står i flot kontrast 
til den brune skive.

Værket er manuelt P.6000 med tre dages 
gangreserve. På bagkassen er det runde jubi-
læum også markeret med en større gravering og 
der er derfor ikke kig til inhouseværket.

Panerai Radiomir Venti PAM2020 er vandtæt 
til 100 meter og tilbydes med en beige ruskinds-
rem med C-spænde. Prisen er opyst til €6500.

Uret kunne iøvrigt nydes hos Klarlund, da de 
viste Panerai nyheder d. 29/10.

www.panerai.com

PANERAI RADIOMIR VENTI
HYLDER 20 ÅRS PANERISTI.COM
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20 års jubilæet for Paneristi.com markeres både 
på urets bagkasse og på den flotte brune skive 
med”sunburst” effekt.

Panerai Radiomir Venti PAM2020 har en dia-
meter på 45 millimeter, limiteret til 1020 styk og 
koster €6500.



Bare rolig. TAG Heuer har ikke slået Monaco 
ihjel, bare fordi den seneste variant har fået det 
automatiske Heuer 02 kronografværk som ind-
mad. Uret har stadig en spiselig diameter på 39 
millimeter og tilbydes stadig med den velkendte 
blå og sorte skive. Dog med små og klædelige 
detaljer, for at imødekomme størrelsen og kon-
struktionen af  inhouseværket. 

Bevares, selve mellem- og bagkassen er begge en 
smule højere end forgængeren, men det er ikke 
noget der påvirker bærekomforten. Desuden er 
der et bedre kig ind til Heuer 02 værket end der 
var til det ETA og Sellita producerede Calibre 12. 

Hvis man virkelig går i detaljerne, så vil man 
også bemærke, at kronograf-knapperne og op-
trækskronen sidder på en lige linje, modsat den 
tidligere sandwich kaliber, der resulterede i at 
disse sad forskudt.

Heuer 02 kræver et skivelayout med tre sub-re-
gistre, hvilket er en markant ændring i forhold 
til forgængeren, der jo som bekendt tilbød et bi-
compax skive layout. De konstante sub-sekunder 
så diskret  løst, at man ved første øjekast ikke 
lægger mærke til dem og dermed tror, at der er 
tale om et bi-compax kronografværk.

Og den nye lænke? Ja. Den klæder uret rigtig 
godt. Men TAG Heuer Monaco Heuer 02 ser 
nu også godt ud på en blå eller sort alligatorrem.

www.tagheuer.com
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TAG HEUER

TAG HEUER MONACO
MED INHOUSEVÆRK OG NY LÆNKE

Det legendariske Monaco har ikke bare fået et lille 
facelift. Det populære sportsur har også fået inhouseværk 
og ny lænke.
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Et ur med kronograf  hører til hos langt de fle-
ste urfabrikanter. Denne sporty funktion synes 
at have en ustoppelig tiltrækning, på trods af  at 
den sjældent bruges til det rette formål: at måle 
bil races eller andre sportsbegivenheder.

Men sådan er det også med langt de fleste dyk-
kerure. De når ikke dybere end håndvasken, 
men hører også til et af  de mest solgte ur-typer.

Bell & Ross BR 05 Chronograph er et flot ur. 
Men det er også et stort ur, på trods af, at Bell 
& Ross oplyser at uret ”kun” er 42 millimeter i 
diameter. Den firkantede kasse er skyld i at BR 
05 Chronograph synes meget større en 40 mil-
limeter Automatic, der blev lanceret i 2019.

BR 05 Chronograph er ikke et slankt ur. Det 
måler 13.5 millimeter i højden og glider derfor 
ikke lige ind under skjorte manchetten. Men hvis 
man føler at uret er for ”top tungt” på lænke, så 
kan man gudskelov sætte en gummirem på uret, 
nøjagtigt som man kan på 40 millimeter BR 05 
Automatic.

Prisen for Bell & Ross BR 05 Chronograph lig-
ger på €6,500 og pt. tilbydes modellen med en-
ten blå eller sort skive.

www.bellross.com

BELL & ROSS
BR 05 CHRONOGRAPH

Så kom der endelig en BR 05 kronograf fra franske 
Bell 6 Ross. Resultatet er virkelig godt. Især den blå vari-
ant med matchende gummirem.
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Der er penge i den gode historie. Det er et Omega 
Speedmaster, der sad om armen af  astronaut Rick Ma-
stracchio, et rigtig godt eksempel på.

Hvis du mener, at du har hørt om RR Auction 
før, så er det måske fordi det amerikanske auk-
tionshus også solgte det Bulova Chronograph, 
der sad om armen af  commander Dave Scott 
under Apollo 15 missionen til månen. Ham-
merslaget lød på intet mindre end $1.625.000, 
da det skiftede ejer i 2015.

RR Auction fik atter et måneur under ham-
meren; det Omega Speedmaster, der sad om 
armen af  astronaut Rick Mastracchio. Han bar 
det i de 188 dage han opholdt sig på Internatio-
nal Space Station under Expedition 38/39.

Selve uret kom fra Russian Space Agency og 
blev leveret med den elastiske rem, som sad på 
uret, da det blev indleveret til auktionshuset. 
Den oprindelige, men ubrugte Omega stål-
lænke medfulgte sammen med den velkendte 
røde Omega præsentationsæske samt et prove-
niensbrev fra astronauten selv, der iøvrigt også 
var med på følgende missioner: STS-106, STS-
118, STS-131 og Soyuz TMA-11M. En erfaren 
herre udi rejser til rummet, skal jeg love for.

Vurderingen lød på $25.000, men efterspørgs-
len var høj og endte på $55.000 inklusive køber-
salær, da auktionen endte d. 15/10.

www.rrauction.com

188 DAGE I RUMMET
RESULTERER I ET HAMMERSLAG 

PÅ $55.000
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GEAR ETC.

THE MILLENIUM
WATCH BOOK

300 sider, 1000 billeder, 80 urmærker, 25 forfattere (inkl. underteg-
nede), der skriver om 20 års urmageri. Dette inderholder bogen, The 
Millenium Watch Book, ganske kort fortalt. Den kan købes i forskel-
lige formater via www.the-watch-book.com
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TWO STITCH 
LÆDER NATO

En NATO rem kan ændre udseendet på dit ur radikalt. Two Stitch laver 
nogle af  de flotteste og 100% håndlavede NATO remme af  det fineste 
læder. Der er tre varianter at vælge imellem. www.kristianhaagen.com
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GEAR ETC.

ANY IVY
X

KRISTIAN HAAGEN

Sammen med danske An Ivy har jeg designet fire neckerchiefs i hånd-
lavet silke. To er lavet med et camo-mønster, som vi selv har designet. 
De to andre er inspireret af  to ure fra min samling: Patek Philippe 
Nautilus og Rolex GMT-Master ”Pepsi”. De koster 399,- stykket via 
www.an-ivy.dk/pages/kristian-haagen
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A MAN AND HIS CAR

Først udgav Matt Hranek den sindssygt populære og mildest talt geniale 
A Man And His Watch. Nu er efterfølgeren ankommet; A Man And 
His Car. Ejernes historier er ligeså gode som i den foregående bog. Dog 
burde Hranek ikke have brugt sort baggrund, idet det går ud over bil-
ledkvaliteten. Men....den er stadig meget læsværdig! www.amazon.com
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