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DIVER 300M

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.
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RESISTANCE TO MAGNETIC FIELDS
PERPETUAL CALENDAR

W
W

W
.L

O
N

G
IN

ES
.C

O
M



Longines_HQ  •  Visual: SB9_CO23  •  Magazine: Timegeeks Marts (DK)  •  Issue: 01/03/2020  •  Doc size: 420 x 297 mm  •  Calitho #: 02-20-140923  •  AOS #: LON_21781 • AD 25/02/2020

Elegance is an attitude

Simon Baker

 CONQUEST V.H.P. 

VERY HIGH PRECISION LEADS 
TO GREATEST PERFORMANCE

RESISTANCE TO MAGNETIC FIELDS
PERPETUAL CALENDAR

W
W

W
.L

O
N

G
IN

ES
.C

O
M



TIMEGEEKS

SOM TIDEN DOG GÅR. Jeg fylder 50. Ja. The Big Five Ohhhhhh.

KRISTIAN HAAGEN 
TIMEGEEKS, 8past10 og www.kristianhaagen.com
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Da den tyske urmesse INHORGENTA i 
Munchen åbnede sine døre i februar 2020 kunne 
tyske Sinn vise to limiterede nyheder frem, hvor-
af  dette blåskivede 104 var ét af  dem.

På trods af  det håbløse navn på uret (104 St SA 
A B E), så er denne model særdeles tiltrækkende.  
Der er noget industrielt Ordnung-Muss-Sein tysk 
grundighed over uret og ved første øjekast får 
man en straks-fornemmelse af  soliditet.

Den blå skive og kransindlæg er selvfølgelig med 
til at gøre dette pilotur så appellerende, men den 
perfekte størrelse på 41 millimeter og den khaki-
farvede tekstilrem matcher de sandfarvede lumi-
nor materiale i  viserne og timemarkørerne rigtig 
flot. Der medfølger en ekstra grå tekstilrem.

Inden i tikker automatisk Sellita værk, kaliber 
SW 220-1 med dag og dato visning og modellen 
er vandtæt til 200 meter, hvilket imødekommer 
DIN 8310 standarderne.

Uret er limiteret til 1000 styk og prisen er cirka 
9.600 kroner, hvilket må siges at være særdeles ri-
meligt.

www.sinn.de

Blå skiver er stadig populære. 
Og nu kan man erhverve sit et Sinn 
104 med denne farve skive. Men 
kynd dig. Denne flotte nyhed er 
nemlig limiteret.

LIMITERET BLÅSKIVET
SINN 104 ST SA A B E

SINN

Sinn 104 St SA A B E har en flot 
blå skive og matchende aluminiums 
kransindlæg. Diameter er 41 mil-
limeter og modellen er limiteret til 
1000 styk. Prisen er overraskende 
lav: cirka 9.600 kroner.
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Let kan godt være, og med rette, at du har en fornemmelse 
af, at Longines primært præsenterer relanceringer af  ældre model-
ler i disse år. 

Det skyldes nok, at både dette medie og især Instagram 
deler mange billeder af  de ældre modeller i nye klæder.

Rent faktisk er det de nye Longines modeller, der har det 
største publikum (især her i Norden), ikke mindst Hydro-
Conquest serien. Og seneste model fra denne populære 
serie er Longines HydroConquest i en ny flot grøn farve 
– en tilføjelse til Longines’ absolut bedst sælgende serie 
her i Norden.

Måske er det den grønne bølge, som man ser fra andre 
urfirmaer, der har fået Longines til at lancere denne flot-
te nyhed. Måske er det det moderne menneskes trang 
til at være mere i naturen end i storbyen. Måske er det 
begge dele. Under alle omstændigheder klæder denne 
farve skive og rem HydroConquest virkelig godt.

Den matte khaki-grønne skive er lavet af  keramik, hvil-
ket også gælder drejekransens indlæg.

Som de øvrige modeller i HydroConquest serien, der al-
lerede tilbydes med sort, blå og grå skive og matchende 
remme, ; blå, sort og grå, kommer denne nyhed også med 
en diameter på 41 og 43 mm. Og hvis man foretrækker 
uret med lænke, så tilbydes dette også. Rem og lægen kan 
iøvrigt skivens legende let uden brug af  værktøj.

Begge versioner benytter automatisk L888 kaliber, der 
er baseret på ETA A31.L01 og er vandtæt til 300 meter.

Prisen (med rem) er 10.200 kr.

www.longines.com

LONGINES
HYDROCONQUEST KHAKI
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Som en respons på de mange guldure, der tilby-
des med flyback kronografværk værk (urfirmaet 
mener, at der er tale om 50%), så har Frede-
rique Constant valgt at lancere én af  de to nye 
varianter i bicolor I dette tilfælde er der tale om 
en kombination af  børstet stål og poleret rød-
guld-belagt stål) og den anden version helt i stål.

De to nye varianter tilbydes med enten brun ski-
ve med sølvfarvede subregistre på bicolor versi-
onen og navyblå skive ligeledes med sølvfarvede 
subregistre på stål versionen.

Med en diameter på 42 millimeter klæder den-
ne model langt de fleste håndled og med en pris 
på henholdsvis 29.000 kroner for stål versionen 
og 31.000 kroner for bicolor versionen (plus DK 
moms), hvilket må siges at være mere end rime-
ligt for et Swiss Made ur med inhouse flyback 
kronograf  værk!

www.frederique-constant.com

Det har taget Frederique Constant 
intet mindre end seks år at udvikle 
deres inhouse automatiske flyback krono-
grafværk, kaliber FC-760, og nu er tredje 
generation af  dette spektakulære ur blevet 
lanceret i to nye udgaver.

FREDERIQUE CONSTANT 
FLYBACK CHRONOGRAPH
MANUFACTURE

Frederique Constant Flyback Chronograph 
Manufacture har en diameter på 42 millimeter og 
tilbydes enten i stål (herover) eller i bicolor (mod-
sat side). Det automatiske kronografværk er lavet 
af  Frederique Constant, kaliber FC-760.



Franske Bell & Ross kreerede ét af de seneste to 
årtiers tikkende ikoner, da den ene halvdel af  den 
succesrige duo, Bruno Belamich, designede den cockpit 
inspirerede BR 01-serie i 2005.

Og da dette design fejrede ti års jubilæum i 
2015 fandtes der allerede dengang over 150 
varianter af  det firkantede ur. Den amerikanske 
designer, Ralph Lauren, var iøvrigt en af  de 
første købere af  BR01, da han så uret under et 
besøg i Paris i 2005.

Nu er der kommet endu en version i kollektionen, 
BR03-92 Grey Lume, der som navnet indikerer 
både har noget med den grå farve og selvlysende 
materiale at gøre samt  Det skyldes at både skive 
og rem på denne nyhed er grå og at det selvlysen-
de Super-LumiNova® C3 materiale i både visere 
og timemarkører, der sikrer optimal aflæsning af  
tiden i mørke og dette helt op til otte timer efter 
materialet er “aktiveret” af  en lyskilde.

Denne ekstra særke lume lancerede Bell & Ross 
for første gang i 2017 med modellerne BR03-92 
HOROLUM og BR03-92 NIGHTLUM og 
denne nye antracitgrå-skivede version er seneste 
skud på stammen i denne “LUM”-serie.

“92” i modellens navn angiver, at der er tale om 
en diameter på 42 millimeter, der efter min per-
sonlige mening er den rette størrelse til et ur fra 
Bell & Ross BR-serien. Modellen har automatisk 
værk og er vandafvisende til 100 meter.

www.bellross.com
TIMEGEEKS.DK

BELL & ROSS

BELL & ROSS
BR03-92 GREY LUM
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Panerai Luminor Marina Carbotech 
har en diameter på 44 millimeter, 
men vejer imponerende kun 96 gram 
(uden rem). Inhouseværket er auto-
matisk kaliber P.9010 med tre dages 
gangreserve.

PANERAI

TIMEGEEKS.DK



Med en vægt på kun 96 gram er det seneste 
Panerai Luminor Marina Carbotech et interes-
sant ur. For med en diameter på 44 millimeter, 
så forventer man et ur, der tydeligt kan mærkes, 
når det sidder om armen. 

Men sådan er det altså ikke med Luminor Ma-
rina Carbotech, der i øvrigt også begejstrer med 
blå Super-LumiNova i både timemarkører og 
viserne.

Denne markante blå farve matcher iøvrigt sy-
ningerne i den sorte SporTech rem.

Inden i denne sorte nyhed tikker det automa-
tiske inhouseværk, kaliber P.9010, der yder tre 
dage gangreserve via to fjederhuse.

Som det bør sig med en historie, der startede 
under havets overflade i 1936, så er Panerai Lu-
minor Marina Carbotech vandtæt til 300 meter 
og tilbydes med en ekstra sort gummirem.

Prisen på Panerai Luminor Carbotech 
PAM01661 er oplyst til €12.500. 

www.panerai.com

Panerai har erfaret, at deres militære 
baggrund ikke nødvendigvis skal være de-
res primære kommunikation. De seneste års 
imponerende lanceringer i eksotisk materiale 
er nemlig også med til at gøre Panerai til et 
interessant urmærke.

PANERAI 
LUMINOR MARINA
CARBOTECH
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Prisen er opyst til 398.000 kro

Èt af verdens måske smukke-
ste ure kommer fra IWC. Og det 
hedder Portugieser Chronograph. 
Denne skønhed tilbydes nu med 
inhouseværk.

Bevares. IWC tilbød et limite-
ret Portugieser Chronograph 
med deres automatiske in-
house kronografkaliber 63355, 
da det schweiziske urfirma fej-
rede 150 års jubilæum i 2018. 

Men med lanceringen af  ref. 
3716, der dermed overtager 
pladsen fra det efterhånden 
ikoniske ref. 3714, der blev 
lanceret i 1998 (den manuelle 
rattrapante version er dog fra 
1995), så er der ikke tale om 
en limiteret jubilæumsmodel. 

Istedet er der tale om, at dette 
eventyrligt smukke ur bliver 
standard modellen af  Portu-
gieser Chronograph. Og det 
gælder både stål- og guldmo-
dellerne.

IWC har gudskelov ikke pillet 
ved de smukke skiver og uret 
er heller ikke blevet større eller 
mindre. med amdre ord, har 
IWC ”blot” gjort et perfekt ur 
bedre med deres inhouse kro-
nografværk inde i 41 millime-
ter urkassen.

Kaliber 69355 kronografvær-
ket med kolonnehjul har en 
gangreserve på cirka 48 timer 
og kan nyde gennem urets 
glasbagkasse (hvilket man ikke 
kunne på den tidligere ref. 
3714 med ETA værk).

Prismæssigt koster stålver-
sionen af  Portugiser Chrono-
graph ref. 3416 61.200 kroner  
(modsat side) og versionen af  
rødguld (denne side) koster 
136.000 kroner.

www.iwc.com

TIMEGEEKS.DK

IWC

IWC PORTUGIESER
AUTOMATIC CHRONOGRAPH
MED INHOUSEVÆRK  

Et allerede smukt ur er blevet 
smukkere. Og dette på grund af  det 
automatiske kolonnehjuls krono-
grafværk, kaliber 69355, der kan 
nydes gennem glasbagkassen. Den 
viste guldversion koster 136.000 
kroner.
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Det er ikke til at se det, hvis ikke 
lige man ved det. Men Portugiser 
Chronograph ref. 3716 har altså 
nu inhouseværk. Men det perfekte 
skivelayout er der gudskelov ikke 
pillet ved.
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IWC Portugiser Chronograph 
tilbyder ét af  de abslut bedste ski-
velayouts og har været en personlig 
favorit siden denne variant blev lan-
ceret i 1998. Nu tilbydes modellen 
med automatisk inhouseværk.
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Breguet mestrer tourbilloner. Og emaljeskiver. 
De to kvaliteter er ret tydelige på det nye Classique Tour-
billon Extra-Pale Automatique 5367.

Du ved sikkert godt, at det kræver mange års er-
faring som urmager at lave en tourbillon. Men 
vidste du godt, at det er de færreste, der mestrer 
at lave Grand Feu emaljeskiver? Ja. Naturligvis 
gør du det. Fordi hvis du læser dete magasin, så 
har du med sikkerhed en solid interesse for ure, 
ikke sandt?

Breguet ved godt, at emaljeskiver ikke bare er en 
lakeret skive. Det schweiziske firma anerkender, 
at der er tale om små kunstværker og har derfor 
dedikeret et separat atelier i deres produktions-
faciliteter i Schweiz, der har specialiseret sig i 
denne niche af  traditionelt horologisk håndværk.

Resultatet er en smuk dybblå Grand Feu emal-
jseksive med kontrastrige timemarkører og den 
”hemmelige” lille hilsen fra Breguet, der kan ty-
des lige over tourbillonen, der sidder mellem ”4” 
og ”6”.

Rent teknisk benytter Breguet Classique Tour-
billon Extra-Pale Automatique 5367 det ultra-
tynde automatikværk, kaliber 581, der er urfir-
maets tyndeste tourbillonværk (sølle 3 millimeter 
i højden) og desuden udstyret med en nærmest 
usynlig rotor, der kører yderst på værket. Værket 
kan iøvrigt nydes gennem glasbagkassen. Urets 
diameter er 41 meget klædelige millimeter og på 
grund af  det slanke vlrk er højden kun lige over 
7 millimeter.

www.breguet.com

BREGUET CLASSIQUE
TOURBILLON
EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE

MARTS//2020

Det smukke automatikværk, kaliber 581, kan 
nydes gennem glasbagkassen på 41 millimeter 
Breguet Classique Tourbillon Extra-Pale Auto-
matique 5367 med dybblå Grand Feu emaljeskive. 
Værket yder cirka 80 timers gangreserve.
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THE WATCH BOX

To år. Så længe siden er det, at den danske producent August Sandgren 
spurgte om jeg ville designe The Watch Box for dem. Det er derfor en 
kæmpeglæde endelig at kunne tilbyde både ”The Watch Box Large” til 
9 ure og ”The Watch Box Small” til 3 ure. Begge versioner er håndla-
vet i Portugal og der er kun brugt det lækreste læder. Fordelen ved dette 
design er ikke bare, at den store versioner passer til en bankboks, men 
yderligere at den kan placeres på højkant i eksempelvis en bogreol. 
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Dette er muligt, idet urene sidder så godt fast på det udtagelige puder 
og derfor ikke vælter rundt. Den store version er desuden udstyret 
med et læderhåndtag. På ydersiden er The Watch Box lavet i lysbrun 
læder og olivengrøn nubuck på indersiden. Den store version måler 
28/20/7.5 cm. og den lille 12/9/7.5 cm. Priserne er henholdsvis 
€995 og €335 (plus forsendelse). Du kan bestille dem begge via min 
webshop www.kristianhaagen.com
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NN07
FIELD JACKET

8264

På trods af, at vejet ikke ligefrem er blevet varmere eller mindre vådt, 
så har jeg erhvervet mig en fed Field Jacket fra NN07, der formmæs-
sigt er skåret over den traditionelle US Army Issue M65 jakke. Dog er 
denne skandinaviske fortolkning lavet i en blanding af  mat nylon og 
polyester, så den kan modstå det utroligt kedelige danske forårsvejr.
Prisen er 2.499 kroner via www.NN07.com/dk
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RED WING
BLACKSMITH

Et par 21 år gamle Red Wing Iron Ranger er blevet så slidte, at de for 
nyligt blev skiftet ud med et par Blacksmith Hawthorne Muleskinner. 
Det er første gang jeg ejer et par Blacksmith og valget af  disse skyldes 
deres lidt mere formelle i deres udtryk i forhold til mine andre Iron Ran-
gers og Mock Toes. De kan købes for 2.475 kr. hos www.brund.dk



WWW.TIMEGEEKS.DK
WWW.KRISTIANHAAGEN.COM

ISSUU.COM/KRISTIANHAAGEN/DOCS
TUMBLR.COM/BLOG/KRISTIANHAAGEN

INSTAGRAM @KRISTIANHAAGEN
WWW.8PAST10.COM



WWW.TIMEGEEKS.DK
WWW.KRISTIANHAAGEN.COM

ISSUU.COM/KRISTIANHAAGEN/DOCS
TUMBLR.COM/BLOG/KRISTIANHAAGEN

INSTAGRAM @KRISTIANHAAGEN
WWW.8PAST10.COM


