
CRISIS?  
Det skortede ikke på sortseende atti-
tude i alverdens presse forud for åbnings-
dagen af den store årlige urmesse,
Baselworld i Schweiz. År efter år har samt-
lige urfirmaer haft svært ved at finde en
grimasse, der passede til salgstal, der steg
med to cifrede beløb messe efter messe.
Men i 2008 mente de dystre kloge mænd,
at det hele ville gå lige så galt, som messen
i 2002, hvor både 11. September, SARS og
en nystartet krig i Irak betød tomme hotel-
ler og limousiner, aflyste flyafgange og
tomme ordrebøger.
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Baselworld er verdens betydeligeste messe for ure. 

En gang om året – i marts/april – mødes alle, der er noget 

i urverdenen, for at se på nyheder. 

Design Ure Smykker var med og vejer her den økonomiske 

stemning blandt nogle af verdens dyreste urmærker.

Af Kristian Haagen/Urtosser.dk

Rado Ceramica
Chronograph

Maurice Lacroix
Retrograde
Calendrier

Patek Philippe 

Certina DS 
Podium Valgranges
Automatic

TAG Heuer Grand
Carrera RS2



 WHAT CRISIS?
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Verdens-undergang-for-schweiziske ure
attituden fik dog tørt på. Da Baselworld
lukkede efter otte hektiske dage, var det
igen med fyldte ordrebøger og glade miner
fra langt de fleste tikkende firmaer. Måske
skyldtes de gode salgstal, at de kinesiske,
indiske og brasilianske forhandlere fulgte
trop med russerne og rev til sig, hvad de
kunne – eller også er ure bare stadig noget
af det mest populære at lange over disken
og direkte på håndleddet, lige meget hvor
i verden man befinder sig.

Design Ure Smykker var som vanligt

upåvirket af salgstal og de mange rygende
kinesere (ja, man må stadig ryge på Basel-
world messen) og nød i stedet for de tik-
kende vidundere fra alverdens mere eller
mindre imponerende firmaer.

Rolex DayDate II
Rolex er blevet stor. Meget stor. Dette gæl-
der ikke kun deres årlige produktionstal,
der ligger på den tunge side af 800.000
ure, men også deres kassediameter. Ikke
nok med, at det kronede schweizerurfirma
lancerede en Sea-Dweller DeepSea på hele

43 millimeter, de spædede også lige fire
millimeter til den ellers så klassiske
DayDate, bedre kendt som President. Hvis
man derfor tidligere har betragtet DayDate
som brugtvognsforhandleruret på grund af
den noget voldsomme og dermed flashy
mængde af guld, så ved jeg ikke, hvilken
branche, man skal referere til med denne
nye størrelse DayDate.

Dog skal Rolex roses for deres nye
varme rosaguldlegering, som de kalder
Everose. Usædvanligt valg for Rolex – men
et godt valg!

Longines Idrografico

Azimuth SP-1
Mechanique

Raymond Weil

Porsche Design
Dashboard



Maurice Lacroix Retrograde Calendrier
Retrograde funktioner, velkendt modigt
skivelayout og inhouse værk. Maurice
Lacroix fortjener bifald igen i år for deres
mere og mere imponerende kollektion af
innovative ure og disse med bedre og
bedre værker inden i. Retrograde Calen-
drier udmærker sig ikke kun ved design og
værk, men også ved sin størrelse af ca. 44
millimeter i kassediameter. Man er derfor
sikker på, at man ikke undgår at lægge
mærke til hele urets skønhed og mange
finurlige detaljer, der er med til at skabe
dette enestående ur.

TAG Heuer Grand Carrera RS2
Endelig kiggede TAG Heuer i deres gamle
skuffer og fandt ud af, at de rent faktisk
var ét af de første urfirmaer, der benyttede
sort PVD belægning på deres ure allerede i
1970erne. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle
tage så lang tid at komme tilbage til denne
så populære belægning. Men 2008 er
åbenbart året, hvor denne relancering skul-
le finde sted og dette i form at det eventyr-
ligt flotte Grand Carrera RS2 med det rote-
rende skivekoncept, der danner rammen
om kronograffunktionen. Kassen er lavet
af titanium og derefter sort belagt.

Remmen er lavet af ægte krokodille og der-
efter matteret, så den matcher hele uret på
en meget elegant og samtidig sporty
måde.

Hublot BB Classic
Umiddelbart efter Baselworlds afslutning
kom det frem, at LVMH har købt Hublot,
hvilket betyder, at Hublot nu er i samme
familie som Zenith, TAG Heuer og Louis
Vuitton. Redaktionen på Design Ure
Smykker håber, at de nye ejere kan holde
dampen oppe og levere lige så mange fan-
tastiske ure, som Jean-Claude Biver har ser-
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Rolex DayDate II

Oris TT3
Chronograph Black

Omega De Ville
Annual Calendar

Perrelet

Hublot BB Classic



veret siden sin ankomst i 2005. I år barsle-
de Biver endnu en fuldtræffer, nemlig det
klassiske Hublot-look i Big Bang klæder.
Det er tydeligt at se Carlo Croccos oprinde-
lige streger i denne Hublot BB Classic, dog
moderniseret til at matche den succesrige
Big Bang kollektion. RESPEKT til Hublot,
der forhåbentlig beholder Biver ved roret et
stykke tid endnu.

Azimuth
Miniputfirmaet viste en færdig version af
deres bogstaveligt talt spacy ur, der samti-
dig er opkaldt efter sit udseende, SP-1

Mechanique – The Spaceship. Urets særde-
les innovative konstruktion går ud på, at
spidsen på den rumskibformede viser indi-
kerer minutter. Timerne vises i den perfore-
rede cirkel for enden af dette rumskib, og
de to elementer følger derfor hinanden
rundt om hele skiven. Denne konstruktion
kalder Azimuth selv for mystery jumping
hours.

Det er et dybt fascinerende design – og
samtidig enormt enkelt at konstruere. Det
kræver et forbløffende lavt antal af værk-
dele, men giver udtryk for en dybt genial
ide, der rent faktisk har kunne lade sig

gøre. Cadeau til Azimuth; de fortjener al
den succes, de oplever i disse år.

Rado Ceramica Chronograph
– Der er flere og flere købere under 30 år,
meddelte en stolt og begejstret Kristian
Jørgensen, den danske brand manager for
Rado, da han fremviste årets kollektion på
Baselworld. Hans begejstring skyldtes
naturligvis de nye modeller, men også hans
bugnende ordrebøger, der igen havde slået
rekord. Og tilmed på et tidligere tidspunkt
i forhold til 2007 – der også var et rekord-
år.
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Chronoswiss

Ebel Discovery

DeWitt

Corum Breitling


