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munke var nogle af de første, for hvem tiden var 
vigtig. Ikke blot på grund af de faste tidspunkter for 
bøn, men også på grund af deres ølbrygning, som 
var afhængig af præcision for at opnå den ultimative 
smag og konsistens. 

Uret fik også stor betydning, da industrialiseringen 
bredte sig i den vestlige verden. En arbejdsdag var 
pludselig påvirket af faste mødetidspunkter, og det 
var umuligt at komme til tiden, hvis ikke man ejede 
et ur.

Den næste udfordring var i 1960erne, da japanske 
quartz-ure nappede markedsandele fra de traditio-
nelle mekaniske schweiziske ure. Quartz-epidemien 
varede i flere årtier og tvang schweizerne i knæ. Fle-
re hæderkronede ur-producenter bukkede under for 
de billige og ultra præcise ure og måtte helt lukke 
deres hundrede år gamle firmaer.

Det var først midt i 1980erne, at Schweiz igen kom

på verdenskortet som storproducent af ure, da Nico-

las George Hayek introducerede det billige Swatch 

ur. Han udfordrede alle de schweiziske banker og 

kreditorers dommedagsprofetier og genskabte den 

schweiziske stolthed inden for ur-produktion med 

sine plastik-ure. Siden har han genopbygget den for-

faldne ur-branche til en gigantisk succes i form af 

imperiet Swatch Group.

I dag er det mekaniske ur igen udfordret, men af no-

get ganske uventet: Enorm efterspørgsel.

De brede fælge

Et Patek Philippe med ti dages gang-reserve, et Au-

demars Piguet med kasse i karbonfiber, et Swatch 

med indbygget højdemåler eller et ur fra Romain 

Jerome, der er lavet af skrotmetal fra Titanic. Det 

skorter ikke på opfindsomhed, når det kommer til 

salgsargumenter fra diverse ur-producenter.
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Mobiltelefoner, computere, mikrobøl-
geovne og bla bla bla. Armbåndsuret er 

ikke længere den primære tidviser – men 
hvorfor bliver der solgt så mange af dem?

Herover: Piagets innovative ur, hvor tourbillon-delen også fungerer som viser.
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Vi lever i en tid, hvor klokkeslettet er angivet utallige 
steder omkring os, ikke mindst på mobiltelefonen, 
som vi for alt i verden ikke kan undvære, lige me-
get hvor vi befinder os. Armbåndsurets vigtighed er 
derfor særdeles udfordret som vores daglige hjælper, 
når tiden skal tydes. Alligevel er hænderne over ho-
vedet og de helt store smil fremme, når de schweizi-
ske ur-producenter underholder om efterspørgslen 
på deres tikkende mikromekanismer.

Men hvordan sælger man så et ur i dag, hvis ikke tiden 
og præcisionen er det primære salgsargument – og er 
ure efterhånden blot at betragte som brede fælge: Det 
ser fedt ud, men har ikke nogen egentlig funktion? El-
ler som Longines’ CEO, Walter von Känel, udtrykker 
sit synspunkt på ure:  – It´s a branded consumer good 
that tells status more than time (Det er et branded 
forbrugsgode, der siger mere om status end om tid). 
 
AuClock har opsat nogle forskellige argumenter, der 
kan få et ur over disken og over på kundens arm.

storytelling

En ældgammel historie fra det 18. århundrede hjæl-
per altid på salgsargumenterne, når et ur skal sælges 
til en kunde, der gerne vil have noget, der har bevist, 
at det dur. Vacheron Constantin burde ikke have 
problemer med dette, idet de forrige år kunne fejre 
250 års kontinuerlig produktion. Perrelet, Blancpain 
og JeanRichard har også historier fra dengang, hvor 
nogle ernærede sig som urmagere i de mørke vintre 
og landmænd om sommeren.

Jo ældre mærkets historie er, desto mere tror man 
på urets kvalitet, synes at være essensen i dette ar-
gument.

Ambassadører

... er utroligt populære disse dage. Brad Pitt for TAG 
Heuer, hans kollega George Clooney for Omega, rap-
peren JayZ for Audemars Piguet og Tom K for Ro-
sendahl. Med disse kamera-darlings som blikfang, 
har ur-firmaerne sikret sig fuld opmærksomhed. 

Steve McQueen er en af verdens mest markante am-
bassadører – på trods af, at han er død.

A. Lange & Söhne med 31 
dages gang reserve, hvil-
ket betyder at du kun skal 
trække uret om en 12 gange 
om året!

Longines’ relancerede i år 
Legend Diver, som oprin-
deligt blev introduceret i 
1960erne.

Plastic-uret Swatch reddede den schweiziske ur-in-
dustri fra total kollaps. Der er solgt over 330 millio-
ner Swatch ure siden lanceringen i 1980erne.



Hvis en mand peger på en TAG Heuer annonce, hvor 
Brad Pitt bærer et Carrera, og meddeler sin bedre 
halvdel, at han agter at nappe fra fælleskontoen og 
investere i dette ur, så kan man forestille sig, at hans 
kone blot nikker anerkendende og synes, det er en 
god ide, alt imens hun kigger på Brad Pitt og fore-
stiller sig, at hendes mand vil komme til at ligne Pitt 
med det ur på armen. 

Brad Pitt er et strålende eksempel på et fremragende 
ambassadørvalg, og han er med sikkerhed de millio-
ner værd, som han modtager i ambassadør-honorar 
hvert år.

Branding

Der er ingen tvivl om, at branding er et stærkt argu-
ment i urenes verden, og der er ikke mange mærker, 
der som Rolex har formået at bevare et solidt brand i 
adskillige årtier. Kvalitet og klassisk design går hånd 
i hånd med urenes konge, og det er sjældent, at Ro-
lex ændrer ved deres modeller. Således har en Sub-
mariner ikke ændret sig radikalt i fem årtier og er 
stadig en af Rolex’ bedst sælgende modeller.

Med både COMEX-dykkere, astronauter, piloter, for-
skere og endda afdøde Jacques Cousteau som profes-
sionelle brugere af Rolex ure, behøver Rolex ikke 
nogen dyrt indkøbte ambassadører, der proklamerer, 
at deres  liv er blevet bedre med dette ur på armen. 
Langt de fleste sportsmodeller fra Rolex startede de-
res liv på grund af professionelle behov og opfattes 
i dag stadig som det ultimative i ”tool watches”. Og 
det er branding i über-klasse.

innovation
Selvom uret ikke er den primære tidviser, bliver der 
stadig udviklet ure med utallige klassiske og kompli-
cerede funktioner, eksotisk materialevalg samt nye 
måder at vise tiden på. TAG Heuer arbejder stadig på 
deres ambitiøse Monaco V4, som bruger drivremme 
i værket, Bell&Ross mener, at et ur skal være kul-
sort, A. Lange & Söhne har lanceret et ur, der kun 
skal trækkes op 12 gange om året, Richard Mille kan 
prale af at have konstrueret verdens letteste ur på 
kun 30 gram, Casio har et ur, der selv stiller den ak-
tuelle tid, på trods af at det ikke har tikket i flere må-
neder, Girard-Perregaux har konstrueret et ur med 
mekanisk en-armet tyveknægt, Jaeger-LeCoultre har 
konstrueret verdens første ur, der overhovedet ikke 
bruger fedtstof i værket, og både Audemars Piguet 
og Guiliano Mazzuoli har introduceret urkasser i ul-
tra let karbonfiber.

Innovation spiller absolut en stor rolle, når et ur skal 
sælges, og der vil altid være et publikum til ”verdens 
første”, både hvad angår teknisk finesse og materia-
lebrug.

ssssh! sig det ikke til nogen
Der er sikkert flere argumenter, der kan skabe in-
teresse for et ur, men det er  interessant, når en af 
moderne ur-histories absolut mest produktive og 
innovative personer, Jack Heuer, delte denne udta-
lelse med AuClocks udsendte: – People don’t need 
watches – but please don’t tell them (Folk har ikke 
brug for ure –men lad venligst være med at fortælle 
dem det).
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– People don’t need watches – but please don’t tell them.

Azimuth forstår at de-
signe anderledes ure, her 
inspireret af instrumen-
teringen fra en bil.

Rolex er verdens 
bedst kendte ur-
mærke og uden 
tvivl det stærkeste 
brand inden for 
produktion af ure.
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