
Mobiltelefoner, computere, mikrobølgeovne...bla bla bla. Hvor 
mange gange har vi ikke hørt kedelige fremtidsforskere spå 
det mekaniske urs totale død, og hvor mange gange er de ikke 
blevet modbevist pga. voksende besøgstal på diverse urmes-
ser, 2 cifrede vækstrater i salg på verdensplan og ditto vækst i 
aktiekurser for de firmaer, der ejer mange af de mest populære 
ur-mærker? Slut, prut, bar hale!

Uret er ikke dødt, det er ikke engang på aldersdomshjem! Så 
kære fremtidsforskere: sluk piben, start Volvoen og brug noget 
af friværdien på en smut tur til Basel World i Schweiz. 

Basel Worlds besøgstal i år nåede op på over 107.000 gæster 
– 8% flere end 2006 – hvilket beviser, at interessen for ure kun 
er stigende. Nogle af de besøgende var endda teenagers, der 
fyldte deres rygsække med kataloger og goodie bags fra de bej-
lende ur-firmaer, der kun kan håbe, at mobiltelefonen afløses 
af et lækkert ur, når mælketænderne er tabt, bukserne kommet 
over ballerne og skateboardet elimineret til fyld på loftet.

Messen er fordelt over 6 kæmpemæssige haller i centrum 
af den schweiziske by Basel – en by med hele fire hovedbane-

gårde; Den schweiziske, franske, italienske og tyske respektivt. 
Med andre ord ligger Basel midt i Europa, og man fristes til at 
foreslå, at EU head quarters flyttede der til!

Disse 6 haller dækker imponerende 160.000 kvm, men huser 
dog ikke kun stande med ure, idet Basel World er en kombine-
ret ur- og smykke-messe. 

Giganternes kamp
I den største hal slås de bedst kendte ur-mærker om de mest 
imponerende stande. Rolex og Patek Philippe har i flere år 
været de ukronede konger i kvadratmeter i den første del af hal 
4, og i år var ingen undtagelse. Rygter om en pris på 10 millio-
ner kroner for en enkelt stand er nok ikke langt fra sandheden, 
når både vandfald, biograf og tre etager skal tage imod kunder 
fra 100 forskellige lande. 

Disse stande er dog ikke åbne for alle, specielt Rolex standen 
er lige så hermetisk lukket som deres vandtætte Oyster ure, og 
et bredt – bogstaveligt talt – team af sikkerhedsvagter holder 
alle nysgerrige et par skridt fra hoveddøren. Kun forhandlere 

af verdens bedst kendte ur-mærke får lov til at krydse det magi-
ske dørtrin.

Patek Philippe og Rolex er dog ikke de eneste med store 
imponerende stande. TAG Heuer introducerede i år en stand, 
der afspejler deres stadig stigende salgstal. Jeg ankom en 
smule for sent til mit interview, idet jeg ledte efter den normale 
stand, som jeg har besøgt hvert år. Det skulle dog vise sig, at jeg 
gik forbi gang på gang, uden at lægge mærke til TAG Heuers 
ellers særdeles imponerende nye mega stand, som lignede en 
kombination af det parisiske Centre Pompidou og Eiffeltårnet. 
Kæmpe glasfacader gemte på 2 etager, 3000 halogenlamper 
og 47 tons jernrammer mødte de besøgende, der på vanlig vis 
fik smagt på både løst og fast fra et kompetent catering firma, 
mens de nye modeller blev beundret.

OmegaMania uden mania
Swatch Group satte sig atter på mange kvadratmeter i den stør-
ste hal og proklamerede i år, at OmegaMania auktionen ville 
blive bragt på storskærm direkte fra auktionshuset Antiquo-

rum. Et fint stort lærred var sat op, og der var endda indrettet 
et VIP-areal til potentielle bydere. Der blev skam også budt, 
og de efterfølgende resultater viser, at Omega åbenbart er 
værd at samle på, specielt hvis urene har været båret af Rasta 
Fari, Ursula Andress eller Daniel Craig i det seneste brag af en 
James Bond film. Den Seamaster Planet Ocean, som Craig bar 
under de voldsomme optagelser i starten af Casino Royale, blev 
solgt til en engelsk samler for intet mindre end 1.1 millioner 
kroner. Uret havde endda stadig jord og mudder på både kasse, 
så man skal ikke sige, at der ikke er penge i skidtet!

Visse andre modeller fik ikke de forventede hammerslag, 
som eksempelvis Speedmasteren i 18K guld, som havde til-
bragt et år på rumstationen MIR. Der var skyhøje forventnin-
ger, men uret indbragte ’kun’ 170.000 kroner.

Omega prøver ihærdigt at genetablere sig som det fantastiske 
ur-mærke det var fra 1940-1960, og OmegaMania auktionen 
viste også tydeligt, at nogle modeller virkelig er værd at samle 
på, eksempelvis tidlige Speedmasters. Der er dog stadig lang 
vej til de etablerede auktionsyndlinge, som Rolex, Patek Phi-

De udødelige 
værker

Hvert år samles over 100.000 mennesker for at hylde de tikkende værker. 
Bolig Eksklusiv var naturligvis igen på pletten, da de mange  

ur-firmaer bejlede til publikums gunst.

Tekst: Kristian Haagen  //  Foto: Timegeeks.dk
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rolex overraskede alle – og skuffede nogle – med deres  
innovative Yacht-Master ii.
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lippe, Cartier, Panerai og Vacheron Constantin. Mange af auk-
tionsresultaterne beviser, at Omegas vintage ure stadig hører 
til på et meget usikkert niveau. 

Miniputterne
Det er ikke kun de store legendariske mærker, der dominerer 
Basel World. Der er skam plads til alle – hvis man ellers boo-
ker i god tid og har pengepungen i orden. Nogle håbefulde 
pionerer kan findes i de mørke gange bag standene, hvor de 
stikker en finger i jorden og tester deres spæde designs mellem 
spisende – eller rygende – journalister og forhandlere. Det var 
på denne måde, at miniput firmaet Azimuth viste deres første 
kollektion af militær inspirerede og retrograde ure frem i 2006, 
men i år kunne de gøre dette fra deres egen stand. Deres put-
ten-finger-i-jorden sidste år havde båret frugt, og investeringen 
af den – meget lille – stand i hal 2 i år viste sig at være effektiv: 
Hele 2007 kollektionen var udsolgt, da de herrer Chris Long 
og Alvin Lye lukkede og slukkede ved Basel Worlds slutning. 
Redaktionen følger med spænding deres udvikling.

The Italian job
Den italienske Mazzuoli familie med de fantastiske Mano-
metro ure havde igen en stand på Basel World klods op af den 
hvidvask-anklagede Jacob&Co og Paris Hilton. Sidstnævnte 
gjorde sin entre for at promovere sine farverige og prisbillige 
ure og imponerede den store hob af blitzende fotografer ved at 
udbryde: ”It´s great to be here...in...Zurich”. Ak ja, havde den 
blonde airhead husket det korrekte bynavn, var man jo nær-
mest blevet skuffet.

Mazzuoli familien viste i år Manometro med kronograf, 
men det var deres carbonfiber Manometro S, der virkelig slog 
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1: Belle&ross vil være mere synlige, også om natten. 2: Concord viste tænder med deres C1.3: Porsche design tilbyder nu at vise tiden i hele verden.

benene væk under denne artikels forfatter. Guiliano Mazzuoli, 
som er familiens overhoved og designer af urene, er tydeligvis 
meget glad for biler, og ejer bl.a. 6 vintage Alfa Romeo. Denne 
glæde for biler afspejler sig i brugen af carbonfiber, som netop 
primært er kendt fra biler og motorcykler. Hele urets kasse og 
skive er lavet af dette hårdføre og ultralette materiale, og bag-
kasse og krone er lavet af titanium. Uret vejer derfor ingenting, 
og det er en fornøjelse at have på armen. Guiliano viste også 
en hemmelig prototype frem af et snedigt retrograde ur, hvor 
man skifter urets funktioner via en gearstang på siden af kas-
sen. Totalt bil-inspireret og da også lavet i samarbejde med Alfa 
Romeo. Et ur, vi måske kan vente at se på Basel World 2008.

Klap jer selv på skulderen
Basel World slog igen i år rekorder mht. antal besøgende og 
slår – igen – fast, at interessen for ure ikke er dalende. Danske 
forhandlere fortæller om rekordsalg, og flere og flere mærker 
repræsenteres i lille Danmark, eksempelvis behøver man ikke 
rejse til udlandet, for at købe sig et Azimuth, Graham og Chro-
noswiss længere. Dette beviser, at de danske forhandlere har 
fået blod på tanden til at prøve noget nyt. Det skal I have tak 
for, kære forhandlere. Keep up the good work!

Azimuth Round-1 Bi-Retrograde
Miniput fabrikanten Azimuth tog kegler ved årets Basel World, 
og kunne melde udsolgt, da messen lukkede. Man forstår det 
udmærket, når man ser de fantastiske pilot inspirerede ure, de 
lancerer i 2007. Men deres bi-retrograde modeller er nu også 
fantastisk spændende, og er inspireret af en bils omdrejnings-
tæller, hvilket tydeligt ses på Round-1. Carbonfiber er der skam 
også blevet plads til midt på uret.

Disse ure – og i øvrigt alle de andre Azimuth modeller – fik 
utroligt meget pressedækning i både schweiziske og tyske 
medier under messen, og den lille stand i hal 2 blev dag for dag 
mere og mere dækket af presse klip. Fuldt fortjent, skal det 
lyde herfra. Det er altid en fornøjelse at nyde de små firmaers 
kamp for overlevelse. 

Bell & Ross Phantom
Jeg ved ikke, om B&R har kigget Hublot lidt for meget over 
skulderen, da de designede Instrument Phantom, men uret 
minder rigtig meget om Hublot All Black, som også er kulsort 
og opbygget af snedige facetter. Phantom kommer rigtig til sin 
magt, når nattens mørke trænger sig på. Visere og timemarke-
ringer er belagt med selvlysende luminova, og uret bliver kun 
mere spændende, når disse lyser op i de mørke omgivelser.

Selvom Phantom minder lidt – meget – om Hublot, så skal 
B&R have point for stadig at lave nogle af markedets mest rå 
ure. De har mere end nogen andre ur-mærker forstået at lave 
et ur, der er direkte inspireret af de instrumenter, man finder 
i et cockpit. Desværre er der endnu ikke en dansk forhandler 
af B&R, men denne artikel kan måske inspirere til, at vi snart 
kan finde Instrument serien i DK?

Concord C1
Concord fejrer 100 års jubilæum i 2007, og kan bl.a. prale med 
at have lavet verdens tyndeste ur, da de lancerede Delirium 
i 1979. En bagatel på 1.98 mm i højden! Men i år handler det 
bestemt ikke om et fladt ur, tværtimod! Concords messe-stand 
er en af de allerførste, man ser, når man entrer Basel Worlds 
største hal, og i et af Concords små mystiske og meget mørke 
udstillingsvinduer kunne man nyde det ambitiøse C1.

1 2
1: Engelske graham med den markante kronemekanisme er hoppet med på karbonfiber-vognen. 2: Maurice lacroix viser muskler med inhouse værk og snedigt skive-layout.  
3: TAg Heuers link-serien fejrede 20 års jubilæum, og kan nu fås med det innovative Calibre S værk.
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C1 har 44 mm kasse med gummibeklædt krans, krone og 
knapper. Meget lig Audemars Piguet Royal Oak Offshore 
– hvilket måske ikke er så sært, idet den nyankomne CEO, Vin-
cent Perriard, tidligere har arbejdet for...Audemars Piguet!

C1 er virkelig et råt ur, og det er rart at se, at det ellers små-
kedelige mærke er kommet ind i de voksnes rækker, hvor der 
bliver spekuleret i eksotiske metaller og alternativt design. 

Graham Chronofighter Commander
Et schweizisk ur med engelsk baggrund? Graham er dog pri-
mært et engelsk ur, men værkerne er naturligvis swiss made. 
Den markante krone, det innovative design og en lille produk-
tion på små 8000 ure om året har gjort Graham til en fanta-
stisk succes de seneste år, og man husker et lille mærke med 
lignende kendetegn, der i dag er verdens mest efterspurgte 
mærke, nemlig Panerai. Om det kommer til at gå samme vej 
for Graham, som det er gået for Panerai, det ved man aldrig. 
Men hvis de bliver ved med at lave ligeså flotte og spændende 
ure som denne titaniums Chronofighter Commander med både 
carbonfiberkrans og -skive, så skal mærket nok få sig et trofast 
publikum. Eksempelvis den tyske fodboldspiller, Michal Bal-
lack, der ejer hele 5 Graham ure. Han spiller i øvrigt for Chel-
sea, og føler sig måske mere engelsk med et Graham på armen?

Maurice Lacroix Master Piece Le Chronographe
Maurice Lacroix fortsætter sin ambitøse kurs mod det abso-
lutte luksus segment, og har for efterhånden et par år siden lan-
ceret deres eget produceret værk, og kan derfor kalde sig selv 
for manufacteur.  Dette kan et ur-firma kalde sig, hvis de kan 
lave et værk fra grunden uden brug af eksternt producerede 
basis moduler. 

Le Chronographe er et flot eksempel på det modige spring 
ML har taget rent designmæssigt. Firmaet er gået fra klassisk 
semi-komplicerede modeller til med både PVD-belagte skruer, 
brug af det tunge og sjældne materiale tantalum og sølvskiver. 
Med andre ord oser Maurice Lacroix af luksus og sublimt hånd-
værk mere end nogen sinde, hvilket har betydet en enorm inte-
resse fra både urtosser og nysgerrige journalister. 

Porsche Design Worldtimer
Porsche Design har kigget godt i deres firserskuffe – og dette 
skal opfattes som en positiv ting! Porsche Designs haydays var 
uden tvivl, da de havde et samarbejde med IWC, og dette går 
snart 30 år tilbage i historien. I de spæde år lancerede Porsche 
Design det ene fede ur efter det andet og den nylancerede Wor-
ldtimer oser af de streger, der blev slået af Ferdinand Porsche 
himself, da han sad på sit kontor i Zell Am See.

Worldtimer modellen har et snedigt værk, der giver bruge-
ren mulighed for at se tiden i verdens vigtigste byer, og dette 
vha. af urets øverste krone. Trods denne komplicerede funkti-
on, så har Porsche Design gjort det ufatteligt simpelt at bruge, 
og hvis man ejer dette ur, bør man gå på MySpace og sørge for 
at få så mange venner fra Los Angeles, Jakarta og Hong Kong 
som muligt, så man kan holde øje med, hvad tiden er hos dem 
lige nu.

daniel Craigs Omega Seamaster Planet Ocean blev solgt for over en  
million kroner, da Antiquorum afholdt OmegaMania auktionen.  

Med i prisen er mudder og måske en smule svedduft på remmen.
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Rolex Yacht-Master II
Alle ventede med spænding – og blev meget overrasket, da de 
så, hvad Rolex havde i vinduerne i år. Ikke nok med, at Milgauss 
blev relanceret i 40 millimeter kasse, og at Submariner og Air 
King nu kommer med COSC-certificeret værk. Rolex kunne 
skam også prale med en helt ny og meget innovativ model: 
Yacht-Master II. Modellen er en mellemting af Daytona og 
Yacht-Master, og så alligevel ikke. Yacht-Master II har nemlig 
mekanisk regatta nedtælling og keramisk krans, og kommer 
foreløbig kun i guld og hvidguld.

Det er lidt med nye Rolex modeller som med BMW. Man for-
tvivles først over, at der ændres ved ens yndlingsmodeller, men 
falder snart til patten og forguder de seneste modeller. Men her 
bør det nævnes, at Rolex kun meget sjældent kommer med helt 
nye modeller.

TAG Heuer Link Caliber S
TAG Heuer lancerede endelig deres innovative Caliber S i for-
året. Et quartzur med bl.a regatta nedtælling og stopur fordelt 
over intet mindre end 228 separate dele. Dvs. samme antal dele 
som et mekanisk ur. Men der er også tale om et særdeles kompli-
ceret quartz-værk, der giver brugeren mulighed for både at se 
tid, stopur og nedtælling ved tryk på urets krone, vel at mærke 
fra samme visere!  

Det kræver en hel del tilvænning at bruge uret, men når man 
endelig er kommet sig over viserne, der farer rundt på skiven, alt 
efter hvilken funktion, du har valgt via kronen, så er dette ur et af 
de mest anvendelige på markedet, når det kommer til sejlads.

På messen viste TAG Heuer endnu et skud på stammen med 
Caliber S-værket, nemlig Link, som i år fylder 20 år. Link har i 
anledningen af sin runde fødselsdag fået en indre bling lænke, 
og det klæder uret utroligt godt.

Ulysse Nardin Freak DiamonSil
Ulysse hører til et af de absolut mest innovative ur-mærker. Herr 
Schneider – UNs CEO – var redningsplanken for mærket først i 
1980erne og har i den grad forstået at spærre øjnene op på entu-
siaster og journalister verden over med sine fantastiske ure.

Freak DiamonSil er en videreudvikling af verdens første ur, 
der kørte helt uden brug af fedtstof i værket og opbygget med 
dele af silicium. Nu tænker du måske på barmfagre kvinder fra 
Hollywood, men silicium er faktisk lavet af... sand! 

I Freak DiamonSil har Ulysse taget endnu et mega skridt 
ind i fremtiden – længe før andre ur-mærker overhovedet har 
overvejet brugen af silicium – og kombineret deres silicium dele 
med andre dele lavet i syntetisk nanokrystaldiamant – deraf 
navnet DiamonSil. Det hele lyder meget kompliceret – og det er 
det også! 

1: ulysse Nardins Freak nyder et årligt tilbage-
vendende facelift. 2: Zenith defy Extreme ser 
voldsomt lækker ud i kombineret hvidguld og 
titanium. 3: Miniput firmaet Azimuth tog alle 
med storm, og kunne melde ’alt udsolgt’ efter 
messen.
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Freak viser tiden på en helt anderledes måde, idet hele vær-
ket faktisk ligger direkte på urets visere. Minutvisere kører 
bogstaveligt talt op ad kassens inderside, og timevisere sidder 
direkte på skiven, der drejer med rundt. Nå ja, så er visernes 
spidser også lige beklædt med ædelsten.

Zenith Defy Xtreme Stealth Open White
Skal du have luksus og overflødig teknik, så skal du have et 
Zenith. Zeniths scenevante og i det hele taget meget selvisce-
nesættende CEO, Thierry Nataf, har forstået at dyrke sin inte-
resse for high end fashion og horologi. Smukke fotomodeller, 
ambitiøse locations og et stænk af galskab præger både urene, 
men også annoncerne fra Zenith. Og det er netop denne blan-
ding, der gør Zenith så fascinerende i disse år. Nataf introduce-
rer uforudsigelige ure, hvilket er forfriskende.

Undertegnede er stor fan af det dramatiske design blandet 
med den ypperlige teknik, som ligger i ethvert Zenith. Xtreme 
Stealth White er en blanding af Xtreme og Open modeller, vi 
så sidste år, og uden tvivl det mest innovative på årets Zenith 
stand. Uret er lavet i kombineret titanium og hvidguld, og er 
limiteret i 100 styk. #
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”Det er lidt med nye Rolex modeller som med BMW.  
Man fortvivles først over, at der ændres ved ens yndlingsmodeller,  

men falder snart til patten og forguder de seneste modeller”


