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Ordet kronograf kommer af det græske ’chronos’ (tid) og ’graphos’ (beskri-

velse), altså direkte oversat ’tidsbeskrivelse’. Tidsbeskrivelse hører vel til 

et urs fornemmeste opgave, men et ur med kronograf-funktion indeholder 

yderligere et stopur. Kronograf er flot på det rette ur, det giver ejeren et 

sporty præg, uden at man behøver at være Formel 1-kører. Lidt a la folk, der 

går meget i træningstøj uden egentlig at træne. 

Skal vi tro urfirmaerne, så er alle ure skabt for at imødekomme brugerens 

behov. Ingen tvivl om, at stopursfunktionen var guld værd i de dage, hvor det 

ultrapræcise digitale stopur med måling til 1/10.000 sekund endnu ikke var 

på tegnebrættet, men mon ikke det er mere lir end værktøj i dag?

WHERE2GO har i dette nummer valgt at vise nogle af disse tidsbeskrivere.

GEARETlir

STOPUR, KNAPPER, MASSER AF SKIVER OG VISERE LYDER SOM GUF 

FOR DEN GADGET-HUNGRENDE BRUGER, MEN HAR DEN MODERNE 

MAND OVERHOVEDET BEHOV FOR ALLE DISSE TING PÅ SIT UR?



HEUER
Der er ingen tvivl om, at stopursfunktionen blev født i sportens tegn. Heuer 

lancerede deres første af slagsen allerede i 1882, og deres ekspertise re-

sulterede i officiel tidtagning til OL i 1920 (Antwerpen), 1924 (Amsterdam) 

og 1928 (Paris). Deres aktuelle kollektion tæller også adskillige kronografer; 

’Carrera’, ’Monaco’, ’Link’, ’Monza’ og ’2000’.

Heuer var dog ikke først med stopurskonceptet. Allerede i 1831 opfandt 

østrigeren Joseph Winnerl det, vi i dag kender som Flyback-funktion. Fly-

back betyder, at man ved hjælp af en enkelt knap kan starte, stoppe og nul-

stille stopursfunktionen. Dette er primært en benyttet funktion ved korte 

tidtagninger for for eksempel piloter, der skulle udløse bomber i korte præ-

cise intervaller.

Den viste TAG Heuer ’Monaco  

Python’ koster cirka 20.000 kr.

OMEGA
Man kan finde mange ure med kronograf fra 

1950’erne, som har 45 minutters registre-

ring. Dette skyldes, at man havde fodbold-

dommere i tankerne og derfor udviklede 

stopursfunktionen specielt til halvlege. Dette 

ses sjældent på ure efter 1950, idet langt de 

fleste kronografer derefter blev forbundet 

med motorsport. Eller månelandinger. Hvem 

husker ikke scenen i filmatiseringen af Apol-

lo 13’s uheldige rumfærd, hvor Tom Hanks 

bruger sit Omega ’Speedmaster’ til at regne 

ud, hvornår mandskabet kan tænde og sluk-

ke for deres stærkt reducerede brændstof, 

efter at alle deres computere er gået ud?

Denne udregning ved hjælp af ’Speedmaste-

rens’ ’tachymeter’-krans og kronograf resul-

terede i, at Apollos mandskab returnerede til 

jorden, og Omega blev belønnet med NASA’s fornemste tilkendegivelse, den 

såkaldte ’Snoopy Award’, i 1970. Omega introducerede for et par år siden 

den charmerende ’Speedmaster’s Snoopy Award’ i limiteret udgave som 

hommage til den begivenhed. 

’Speedmasteren’ er i øvrigt verdens mest solgte manuelt optrukne krono-

graf og er et af de bedst designede kronograf-ure, der findes. 

Den viste model er en limited edition, ’Gemini’ med blå skive, 

og koster cirka 20.000 kroner.

BREITLING
Breitling er endnu en stor og historisk stopursekspert. De promo-

verer sig selv som leverandør til alverdens piloter. Deres storsæl-

gende ’Navitimer’, der blev introduceret i midten af 1950’erne, 

var med til at udforske det professionelle behov hos bæreren. På 

trods af det marine-klingende navn, så kommer ’Navitimer’ af ’na-

vigation timer’.

Breitling lægger ikke skjul på deres ’aviation ekspertise’, men gad 

vide hvor mange – eller få – professionelle piloter, der investerer 

i et ’Navitimer’ på grund af af den nærmest ulæselige og yderst 

indviklede ’slide ruleA’, som skulle kunne udregne flyets brænd-

stofforbrug, hastighed og sikkert også stewardessernes sande 

alder. Men flot ser det ud, og blærerøvsfaktoren ringer på højeste 

niveau, hvis du rent faktisk kan forklare urets komplicerede ski-

vefunktioner for en måbende borddame eller sidemand på flyet 

til Billund.

Det viste Breitling ’Navitimer’ koster cirka 30.000 kr.
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HUBLOT
Da Hublot så dagens lys på urmessen i Basel i 1980, rystede verdenspressen på hovedet af fusionen mellem guldkasser 

og gummiremme. Ikke desto mindre blev Hublot en succes, specielt i Spanien. Og mon ikke det hænger sammen med 

landets urglade konge Juan Carlos, der i mange år har båret netop et Hublot?

I de sidste mange år har Hublot dog været et ’sleeping brand’, hvilket brandets nye visionære CEO, Jean-Claude 

Biver, har bestemt sig for at gøre noget ved. Han introducerede i 2005 det evolutionsklingende ’Big Bang’. Et ur, 

der ikke kun er tro mod mærkets DNA, men som har gjort brug af endnu flere fusionsmaterialer, såsom carbonfiber, 

kevlar og keramik! Der er tale om endnu en enestående succes for Hublots vedkommende, og forhandlere verden 

over hungrer efter flere ure for at mætte det evolutionskrævende publikum.

’Big Bang’ i stål med gummirem koster cirka 54.000 kr. 

Den viste model i rosa guld cirka 124.000 kr.

AZIMUTH
Det lillebitte og nylancerede schweiziske 

mærke Azimuth tog urmarkedet med 

storm i 2005, da de lancerede en flot kol-

lektion af imponerende hommage-model-

ler af krigstidens B-Uhren. Med deres mar-

kant anderledes ’BMF’ har de dog valgt at 

dyrke bilsporten med skivens digitalt in-

spirerede tal, de stærke farver og brug af 

det sporty materiale carbonfiber.

’BMF Chronograph’ er et stort tungt ur 

med stor sans for design og finish, blandt 

andet sænkede kronografskiver og en 

bagkasse med diskret kig til værket. På 

bagkassen er ordet ’Verify’ indgravet – og 

kigget ind til værket ’verificerer’ netop, at 

uret ikke har et quartzværk. Schweizisk 

kvalitetsur med humor – ikke noget, man 

støder på hver dag!

Ud over skivens og bagkassens detaljer, så 

har stopursknapperne og kronen på siden 

af kassen urets navn ’BMF’ smukt indgra-

veret. Endnu et eksempel på Azimuths 

opfindsomhed.

Trods eventyrlig finish, super solidt 

værk - og humor - så koster ’BMF 

Chronograph’ beskedne 16.000 kr. 

Samme ur kommer med sort PVD-

belægning til cirka 18.000 kr.

VACHERON CONSTANTIN
Vacheron Constantin fejrede i 2005 sin 250 års fødselsdag og 

er dermed verdens ældste urfirma. Der findes ældre mærker, 

men ikke med kontinuerlig produktion. Mærket hører til i det 

eksklusive trekløver ’The Big Three’, som også inkluderer de  

legendariske urmærker Patek Philippe og Audemars Piguet. 

Med kolleger som disse er man ikke i tvivl om, at Vacheron er 

ure i ypperlig kvalitet og ditto finish.

’Overseas’ er Vacherons sportsmodel, nøjagtigt som ’Nautilus’ 

er det for Patek og ’Royal Oak’ er det for Audemars. Med uret 

i hånden fornemmer man næsten stilheden i ’atelieret’, hvor 

uret blev skabt af nogle kompetente og dybt koncentrerede ur- 

magere. Detaljer og skivefinish er ud over det sædvanlige, og 

det kommer du selvfølge-

lig også til at betale for. 

’Overseas’ i stål  

koster cirka 97.000 kr.

HEAVY USER

Skulle denne artikel have fristet dig til at in-

vestere i et ur med kronograf-funktion, selv-

om du kun ejer en gammel cykel, udtrådte 

gummisko eller ingen interesse har for rum-

færd, så fortvivl ej. Et ur bør købes med hjer-

tet – og pungen – og selvom dette ur har flere 

funktioner, end du nogensinde kommer til at 

benytte dig af, så er det da rart at have nogle 

knapper at lege med, når vinterens mørke ti-

mer skal udfyldes.
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