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With a flair for innovation and 
cutting-edge design, Alinghi has 
conquered many of the most elite 
races in sailing. Living up to that 

legendary Swiss spirit, OMEGA has 
created a Speedmaster in their name, 
with materials and technologies that 

are far ahead of the rest.

MASTERS OF SPEED
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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
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SÅ SIDDER MAN DER IGEN. Ombord på et fly. På vej mod Geneve. For 
første gang siden 5. marts. Dengang var det rart atter at skulle vende 
snuden hjemad igen. Men hurtigt kom man til at savne de ugentlige 
flyveture, da man erfarede, at der ville gå virkelig lang tid, før de 
udenlandske fotoopgaver atter blev en realitet.

Nu er de her så. Først Geneva Watch Days og dernæst besøg hos Ro-
lex, mens du læser dette forord (hvis du vel at mærke har åbnet dette 
magasin inden klokken 14) Sidstnævnte viser nemlig deres nyheder 
de kommende tre dage for en lille skare af  journalister. Og om et par 
uger hedder det Portugal og derefter Italien. Også med urfirmaer.

Men alting er ikke som det plejer. Alting foregår med mundbind. 
Ikke kun når man benytter de offentlige transportmidler, men også 
når man opholder sig i lufthavnene og ikke mindst på flyveturene. 
Desuden foregår præsentationerne af  de nye ure og interviews også 
med mundbind. 

Jeg ved godt, at mundbind gør noget godt. De holder smitten lidt 
for døren. Men det gør også interviews mindre personlige og ind-
levende, når halvdelen af  ansigtsudtrykkene er gemt bag et lag stof.

Vi savner alle hverdagen (dette sagt med en tung Dan Türell dialekt). 
Vi vil alle gerne normaliteten retur. Umiddelbart ligger den ikke lige 
foran os. Men i mellemtiden synes urfirmaerne atter at løbe fripas 
og stadig formår at lokke os ellers så erfarne og voksne mennesker 
til truget.

Ligger lykken i et netop indkøbt ur? Ja. Det gør den åbenbart. Under 
alle omstændigheder melder mange forhandlere om “good times” og 
mangel på varer. 
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Jep. Den er god nok. Longines relancerer endnu 
en model fra urmærkets militære fortid. Denne gang er der 
tale om en model, der blev brugt af  det franske søværn.

Longines Heritage Military Marine Nationale 
er hevet frem fra Longines imponerende muse-
um i St. Imier. Uret blev oprindelig brugt af  det 
franske søværn, Marine Nationale, i 1940erne. 

Originalen fra 1947 havde en diameter på 33.5 
millimeter og benyttede Longines’ historiske 
manuelle værk, kaliber 12.68N.

I sin nye form har denne relancering en diame-
ter på 38.5 millimeter og passer derfor bedre til 
”det moderne håndled”, så at sige.

Bagkassen er dog som på originalen og har M.N 
for Marine Nationale) graveret samt Longines 
FA. SUISSE (hvilket blot betyder, at uret er 
Swiss Made).

Inden i denne relancering tikker automatisk 
værkkaliber L888.5 med silicium balancefje-
der, der sikrer værket mod ekstern magnetisk 
påvirkning. Dette værk yder iøvrigt 64 timers 
gangreserve.

Prisen er oplyst til13.900 kroner.

www.longines.com

LONGINES HERITAGE
MILITARY MARINE NATIONALE

LONGINES

Longines Heritage Military Marine 
Nationale har en diameter på 38.5 
millimeter og koster 13.900 kroner. 
Forventes i handlen dette efterår/vinter.

AUGUST//2020



TIMEGEEKS.DK

ROLEX

Ingen nyheder fra Rolex i 2020? Says who? Det er 
en fornøjelse at afsløre 2020 versionen af  det populære 
Submariner uden dato.

Vi ved godt, at Rolex lancerede deres første 
Submariner i 1953 og at det var startskuddet til 
én af  de absolut mest efterspurgte modeller fra 
det schweiziske urfirma. Og selvom du måske 
synes, at dette reference M124060 ligner for-
gængeren, så er der dog en forskel – der vel at 
mærke ikke er til at få øje på.

Man skal ind bag bagkassen på det just lance-
rede Submariner for at erfare, at det ellers så so-
lide og trofaste kaliber 3130 er blevet udskiftet 
med kaliber 3230. 

Kaliber 3130 og kaliber 3230 tilbyder begge 
en daglige præcision på -2/+2 sekunder. Den 
primære forskel skal findes i gangreserven, der 
i det nye værk er cirka 70 timer, hvilket er 22 
timer mere end forgængeren.

Desuden er denne præcision målt efter at været 
er kommet i selve urkassen, hvorimod et COSC 
certificeret værk måles fra værket, der hverken 
har rotor eller sidder i urkassen.

Kaliber 3230 tilbyder endvidere dele med an-
timagnetisk kvalitet, eksempelvis Parachrom 
balancefjeder. Endvidere har kaliber 3230 også 
den forbedrede Paraflex stødsikring.

Selve urkassen også blev redesignet for at give 
plads til det nye værk. Men der udover, så er alt 
ved det gamle: kvalitet, kvalitet, kvalitet!

www.rolex.com

ROLEX SUBMARINER
NO-DATE REF. M124060
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Rolex Submariner reference M124060 ligner for-
gængeren, men har en lettere redesignet mellemkasse 
på grund af  det nye kaliber 3230 automatikværk 
med bl.a. Parachrom balancefjeder.

Diameter er 41 millimeter og modellen er stadig 
vandtæt til 300 meter samt udstyret med sort 
Cerachrom keramisk drejekrans indlæg. Prisen er 
59.100 kroner.
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1953
Det første Rolex Submariner var

vandtæt til 100 meter.

1954
I 1954 blev Submariner vandtæt

til 200 meter.

1969
Submariner fik dato i 1969.

1984
I 1977 fik Submariner Triplock krone.

I 1979 fik uret safirglas og var vandtæt til 
300 meter. 

Modellen fik hvidguldsindekseringer og 
blank skive i 1984.

2010
Maxi-kasse og -plots samt keramisk
Cerachrom drejekrans indlæg blev

introduceret i 2010.

I 2012 fik Submariner uden dato
samme ”facelift”. 

ROLEX SUBMARINER
TIDSLINJE FRA 1953-2012



Hvad kan man få for €138.000? Man kan eksem-
pelvis forkæle sit håndled med dette limiterede 
44.8 millimeter Montblanc Star Legacy Exo-
Tourbillon Skeleton, der kun tilbydes i 8 styk.

Udover det imponerende kig til det dramatisk ske-
letterede manuelle Minerva producerede kaliber 
MB M18.69, der består af  188 separate værkdele, 
så tilbyder uret en solid størrelse. Hvilket er ret 
typisk for ure med Minerva værker, idet mange 
kalibre er baseret på lommeurs værker.

Selve urskiven har samme form og størrelse som 
den imponerende tourbillon. Kigger man godt ef-
ter, så kan man se, at den elfenbensfarvede Grand 
Feu  emaljeskive og tourbillon danner et ”8”-tal. 
Hvilket jo nok er lavet for at tiltrække otte kinesi-
ske kunder, idet tallet ”8” betyder velstand i flere 
asiatiske lande, ikke mindst Kina. 

Sørme om tallet ”8” ikke også ligefrem er præget 
på én af  tourbillons bærende broer, der iøvrigt er 
lavet i en Tysk Sølv legering. Så skulle vi vist ikke 
være i tvivl om, hvem dette ur henvender sig til.

Montblanc Star Legacy Exotourbillon Skeleton er 
lavet af  rødguld og den lækre brune Sfumato  rem 
er håndlavet i Firenze. Uret kan kun bestilles via 
Montblancs egne forretninger.

www.montblanc.com

MONTBLANC
STAR LEGACY

EXOTOURBILLON SKELETON

TIMEGEEKS.DK

MONTBLANC

SEPTEMBER//2020



H. Moser & Cie følger op på deres imponerende 
Streamliner Chronograph, der så dagens lys i Dubai i ja-
nuar 2020, med Streamliner Centre Seconds Matrix Green.

Denne meget tiltalende nyhed, blev lanceret under 
Geneva Watch Days, der er den først ”urmesse” 
siden Corona pandemien brød ud i marts og 
dermed lukkede muligheden for at afholde både 
Watches & Wonders og Basel World (R.I.P).

Meylan brødrene havde lejet en suite på hotel-
let Beau Rivage med strålende udsigt udover den 
smukke Geneve sø og den imponerende ”jet-
stream”, der er byens vartegn. Her viste de deres 
seneste nyheder frem (hvoraf  to stadig er under 
embargo) og var tydeligvis begejstrede over denne 
grønne sag.

Med en diameter på 40 millimeter er denne model 
med den markante grønne Matrix skive måske lidt 
lettere at fordøje end 42 millimeter Streamliner 
Chronograph. Men der er ingen tvivl om, at de to 
modeller er i familien med hinanden og to stærke 
bud på et moderne udtryk fra det lille schweiziske 
urmærke, der har en årlig produktion på cirka 
1200 ure.

Inden i uret tikker automatisk inhouseværk, kaliber 
HMC 200, og idet der er tale om et ”sportsur”, 
så er Streamliner Centre Seconds vandtæt il 120 
meter. 

Hvis ikke den grønne skive er dig, så bare rolig. Jeg 
er sikker på, at denne model lanceres med andre 
farver skiver på et senere tidspunkt.

Prisen er oplyst til €18.000

www.h-moser.com

H. MOSER & CIE
STREAMLINER

CENTRE SECONDS
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H. MOSER & CIE
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Oris Aquis Carysfort Reef  tilbydes både 
med rem (se modsatte side) og med lænke 
(denne side). Stålversionen er limiteret 
til 2000 styk og koster 20.900 kroner 
med rem og 22.500 kroner med lænke. 
Guldversionen er limiteret til 50 styk og 
koster 145.000 kroner.

Over de senete 30 år har videnskabsfolk erfaret, 
at over 50% af  verdenens koralrev er blevet på-
virket, hvilket i værste fald betyder, at de nuvæ-
rende koraller vil være væk fra havbunden 80 år. 
Det er jo nogle særdeles stride tal, som oris gerne 
vil være med til at bekæmpe. Og det gør de ved at 
donere en del af  salget af  Aquis Carysfort Reef  
modellen.

Oris Carysfort Reef  blev tidligere på året lance-
ret i en 18k guld udgave, og var den første Aquis 
model i guld, der nogensinde er blevet lavet. Med 
lidt coronaforsinkelse er stål udgaven klar til lan-
cering.

Indeni i denne blåskivede, 43.5 millimeter nyhed 
tikker automatisk kaliber 798 med crka 42 timers 
gangreserve (baseret på Sellita SW 330-1) og til-
byder 300 meters vandtæthed.

www.oris.com

ORIS CARYSFORT REEF
LIMITED EDITION
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Selvom grønne skiver synes at være årets trend, 
så nægter de blå skiver at stille sig i skyggen. Måske skyl-
des det, at blå ifølge Pantone er “Årets Farve” i 2020. 

Eller også skyldes det, at blå bare er en 
forbandet flot farve til mange ure. Det gæl-
der ihvertfald for Carl F. Bucherer Manero 
Flyback Chronograph, der nu lanceres med 
“Blue Horizons” skive (og rem).

Carl F. Bucherer Manero Flyback Chrono-
graph er et flot ur, lige meget hvilken skive, 
der sidder på. Men der sker noget med det 
smukke ur, når der kommer en blå skive og en 
9-link lænke på uret. Det bliver …smukkere.

Det bi-compax skivelayout, som det schweizi-
ske urfirma har designet er noget nær perfekt. 
Datoen sidder gudskelov ikke ved “4” som på 
mange andre kronograf  ure, men er placeret 
diskret over “6”. De store pump-pushers kom-
plimenterer den store optrækskrone og urkassens 
remskuldre har lige præcis den rette længde.

Der er vitterlig ikke meget at udsætte på denne 
nye, blåskivede model. Og hey, hvis du ikke kan 
lide lænken (hvilket jeg tvivler på, hvis du først 
prøver at have den om armen), så kan du også 
erhverve uret med en meget lækker blå rem.

Der er dog et aber dabei. Urets diameter er 43 
millimeter, og det betyder at det er for stort til 
mit eget håndled (ca. 18 cm i omkreds). Jeg 
håber derfor, at der kommer en 40-41 milli-
meter med nøjagtig samme skive og lænke, der 
ville kunne lokke mig til at sætte et flueben i 
“Smukkeste Kronografur” rubrikken.

Prisen for Carl F Bucherer Flyback Chrono-
graph “Horizons Blue” er 43.000 kroner med 
rem og 46.000 med lænke.

www.carl-f-bucherer.com
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CARL F. BUCHERER

CARL F. BUCHERER
MANERO FLYBACK BLUE HORIZONS
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Lænken på Carl F. Bucherer 
Manero Flyback Chronograph Blue 
Horizons hører til i den særdeles 
behagelige kategori. Og den blå 
skive er virkelig klædelig til denne 
43 millimeter nyhed.
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Man er ikke i tvivl om, hvilken mo-
del dette nye ALINGHI ur er skåret 
over. Man kan undres over, hvorfor 
Omega ikke brugte et Seamaster iste-
detfor et Speedmaster, når nu man 
er i det maritime element. Men med 
ALINGHI katamaranens flyvende 
tilstand i langt højere grad end 
sejlende, så forstår man godt valget 
af  et Speedmaster.

Omega har været involveret i sejlads i over 25 år 
og var Official Timekeeper af  Volvo Ocean Race 
i 2017 og 2018.

Så det kommer ikke som den helt store overra-
skelse, at Omega og Team ALINGHI  (der blev 
grundlagt af  Ernesto Bertarelli i 1994) hver satte 
en underskrift på en samarbejdsaftale i august 
2019.

For at markere samarbejdet har Omega lanceret 
et Dark Side of  the Moon ALINGHI nøjagtigt et 
år after, at samarbejdet blev indgået.

Det er ikke første gang, at et sort ur laves i samar-
bejde med ALINGHI. Rent faktisk introducerede 
Audemars Piguet deres første ”forged carbon” 
Royal Oak Offshore Alinghi Team Chronograph 
i 2007 med sejlbådens markante logo på skiven.

Omega Dark Side of  the Moon ALINGHI er 
ikke lavet af  kulfiber, men istedet af  sort zirco-
nium oxide keramik, hvilket både gælder urkasse, 
krans, skive og krone/pushers.

Er det en god ide at bruge et Speedmaster istedet 
for et mere maritimt Seamaster? Det synes Ome-
ga, idet ALINGHI’s katamaran ligefrem flyver 
over vandet i højere grad end glide på bølgerne.

ALINGHI’s sort/røde logo fungerer som central 
viser på subregister over ”6” og farverne gengives 
også i den perforerede sort/røde gummirem samt 
på start/stop pusher ved ”2”.

Diameter er 44.25 millimeter og værket er ma-
nuelt optrukket kaliber 1865. Prisen er 78.800 kr. 

www.omega-watch.com

OMEGA SPEEDMASTER
DARK SIDE OF THE MOON ALINGHI  
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OMEGA
Det er på grund af  ALINGHI katamaranes 
tid i ”luften” end tid på vandet, at Omega 
har valgt at lancere uret i Speedmaster serien.
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Istedet var skiven orange, hvilket efter sigende 
gør det nemmere at aflæse den livsvigtige tid 
under havets overflade. Modellen hed SUB 
300. Og det gør den også i 2020, 53 år efter 
den spektakulære lancering.

Doxa skabte et tikkende ikon. Det hersker der 
ingen tvivl om. Og i 2020 hyldes dette legenda-
riske dykkerur med en farverig lancering. Doxa 
SUB 300T COSC tilbydes i seks forskellige far-
ver: Aquamarine turkis, Searambler sølv, Profes-
sional orange, Divingstar gul, Caribbean blå og 
Sharkhunter sort. De minder om 50 års jubilæ-
umsudgaven fra 2017 – men er ikke limiteret.

Alle seks modeller fås enten med gummirem i 
samme farve som skiven eller den roste og vin-
tage inspirerede “rice bead” lænke.

Denne farverige 42.5 millimeter nyhed er blevet 
en smule slankere end forgængeren SUB 300T. 
Uret har faktisk slanket sig intet mindre end 0.6 
millimeter og er gået fra 14 millimeter til 13.4 
millimeter i urkassens højde. Det lyder måske 
ikke af  meget. En fryd for både arm og øje.

Værket er det bundsolide og automatiske ETA 
kaliber 2824-2 med kronometer certificering g 
en gangreserve på cirka 38 timer.

Prisen er oplyst til €1850 med gummirem og 
€1890 med “rice bead” stål lænke.

www.doxawatches.com
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DOXA

DOXA SUB 300T COSC I 
SEKS FORSKELLIGE FARVER
I 1967 overraskede Doxa med et nu legendarisk 
dykkerur, der hverken benyttede en hvid eller sort skive. 
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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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CASIO G-SHOCK
OCTAGON CAMO

De ottekantede Casio G-Shock modeller er sinddsygt populære. Visse 
af  modeller har ligefrem venteliste. Men den Camo-farvede version har 
vi atter på lager (så længe det nu varer). Denne model koster €140 i vo-
res webshop. Shop den – inden det er for sent. www.kristianhaagen.com
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BENNETT WINCH

Denne håndlavede watch roll fra engelske Bennett Winch (med kyndig 
hjælp fra Wei Koh) er i en klasse for sig. Den er gennemtænkt og intet 
mindre end genial. Grundet den seks-kantede konstruktion, så ruller 
den ikke rundt på bordet. Selve ”låget” ruller sig ud til at fungere som  
en polstret måtte, hvor urene kan ligge på. Og urene sidder adskilt med 
variabel bredde. Jeg synes du skal købe den. Det fås ikke bedre! Prisen 
er 4.850 kroner via www.bennettwinch.com
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OSKAR GYDELL

Så er der atter nye armbånd fra kreative Oskar Gydell. Og der er knald 
på farverne. Så hvis du stadig har lidt sommerkulør, så er der masser af  
armbånd, der ser godt ud til en brun arm (med et fedt ur ved siden af).
Kom og kig! www.kristianhaagen.com
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