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Luftens helte fra sidste verdenskrig 
– ja, gid det VAR den sidste – kræ-
vede meget af deres ure, når de skul-

le aflæse tiden i deres mørke og trænge  
cockpit. IWC, Blancpain, Patek Philippe  
og andre legendariske firmaer blev af det 
tyske, franske og engelske luftværn bedt om 
at kreere det ultimative ur til deres piloter.

Briefingen var klokkeklar: tiden skulle 
kunne aflæses selv i en rystende og mørk 
kabine uden at bevæge armen særligt me-
get, og uret skulle kunne trækkes op selv 
med handsker på.

I dag genskabes mange af disse ure til 
stor glæde for brugerne som lader til at ef-
terspørge større og større ure. ZENO´s helt 
store piloture måler eksempelvis 55 mm i 
diameter. Dette uden krone, vel at mærke.

I Bolig Eksklusivs gennemgang af diverse kategorier indenfor armbåndsure er vi i dette nummer nået til 
piloture. Ure, som typisk kan kendes på særdeles letaflæselige skivelayouts, store optrækskroner og en 
kassediameter, som kæmper mod stramme manchetter og blyantstynde håndled. Tekst: Kristian Haagen
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Urenes  
Mile High klub

IWC Grosse Flieger til 81.900 kr.



Bolig Eksklusiv 75 

I takt med tiden  |   URE

PILOTURE

IWC Grosse Flieger
IWCs ”Grosse Flieger” er en replika af det 
oprindelige B-Uhr, som IWC lavede til det 
tyske Luftwaffe i 1940erne. Den aktuelle 
model – ref. 5002 – er med sine 46,2 mm 
kassediameter dog noget mindre end den 
oprindelige model, som målte 55 mm. 
IWC har dog valgt at udstyre dette ur med 
automatisk værk, på trods af at historien 
”dikterer” manuelle værker. Yderligere har 
IWC Grosse Flieger også centrale sekunder 
og dato anvisning. Alle sammen elementer, 
som de oprindelige B-Uhren ikke havde.

Men… man kan forsvare IWCs Grosse 
Flieger med, at der er tale om en moderni-
seret version. Endda med IWCs eget værk.

De originale IWC B-Uhren sælges for 
langt over 100.000 kroner på auktioner 
verden over. Ikke kun fordi de er fantasti-
ske ure, men også fordi der kun blev lavet 
1.000 styk i alt med en nu legendarisk lom-
meurs-kaliber 52SC, som samlerne savler 
over. Den re-introducerede model koster nu 
ikke så meget mindre, 81.900 kr., så har du 
et par hundrede tusinde til overs, så kan du 
få begge modeller! Findes også i platin med 
både sort og blå skive. Men så skal du også 
slippe en kvart million!

ZENO
ZENO er for nyligt blevet introduceret i Dan-
mark af en ihærdig tysker, som tidligere var  

ansat i Swatch Group. Jeg havde  
besøg af ham for nogle måned- 
er siden, hvor han stolt præ-
senterede ZENO kollek-
tionen og firmaets histo- 
rie. Min reaktion ude- 
blev ikke, ZENO laver 
virkelig spændende ure! 
ZENOs historie stam-
mer fra det tyske luft-
værn. Derfor er langt 
de fleste af ZENOs ure 
også stærkt inspireret af 
denne aviations fortid. 
ZENO vinder ved at have 
det absolut største pilot ur  
i denne artikel. Det enorme 
55 mm ”Super Oversized Win- 
der” tiltrækker meget opmærk-
somhed, når det står sammen med 
andre ure i udstillingsvinduet. 

Personligt ville jeg nok foretrække det 
mere moderate ”Nostalia 1868 Chrono-
graph”, der med sine ca. 44 millimeter kasse 
fremtræder mere brugervenligt for os med 
barnagtige håndled. 

Men lige meget hvad du vælger fra 
ZENO, så slipper du for den chokerende 
pris, som man kunne frygte. Man får utro-
ligt meget ur for pengene. ZENO Super 
Oversized koster 5.500 kr., og Nostalia  
koster med kronograf 10.900 kr.

”…tiden skulle kunne aflæses selv i en rystende og mørk kabine uden at bevæge  
           armen særligt meget, og uret skulle kunne trækkes op selv med handsker på.”

ZENO Nostalia 1868 
Chronograph til 10.900 kr.
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WEMPE 
Det tyske firma WEMPE var under anden 
verdenskrig med til at lave de omtalte B-
Uhren og lancerede for nogle år tilbage 
en jubilæumsversion i platin (25 styk), 
rhodiumbelagt sølv (125 styk) og matteret 
stål (150 styk). Også de valgte – som IWC 
– at begrænse kassens diameter. WEMPEs 
version måler 44mm i forhold til de oprin-
delige 55mm.

WEMPE valgte at sætte glasbagkasse på 
uret, så man kan nyde synet af NOS (new 
old stock) Unitas kaliber 6498. Et bundso-
lidt værk, som har været i produktion siden 
1967. Trods værkets allerede imponerende 
præcision, valgte WEMPE at chronometer 
certificere værket yderligere efter deres egen 
modifikation. COSC-certificeringen skyl-

des, at der blev påsat en central sekundviser. 
Der er jo ikke meget grund til at COSC-
certificere et ur uden sekundviser, idet præ-
cisionen med det blotte øje vil være svær at 
afgøre.

WEMPE er meget stolte af deres modifi-
kation af Unitas-værket og omtaler præcisi-
onen af dette værk som minimalt afvigende, 
ja faktisk helt ned til 0,035% per sekund! 
Hvis dette er sandt, så nærmer vi os næsten 
præcisionen af et quartzværk. Imponerende, 
meget imponerende.

Stålversionen kostede ved lanceringen ca. 
21.000 kroner, men man skal på auktioner 
for at finde disse eventyrlige ure - med min-
dre man er heldig at finde nogle ”rester” i 
WEMPEs 25 butikker, som findes i både 
Europa og USA.

Azimuth
Det nyetablerede firma Azimuth har intro-
duceret den flotte replika af det oprindelige 
B-Uhr; ”Bombardier”. Udover at det 45 
millimeter store ur er utroligt flot med rent 
skivelayout, der hverken er brudt af dato, 
gangreserve indikator eller firmaets navn, 
så er selve værket ”new old stock” FHF 
(Fabrique d’Horlogerie de Fontainemelon) 
fra 1960erne. Et koncept som bl.a. Dubey 
& Schaldenbrand og Panerai benytter sig 
meget af, og som er med til at give uret en 
fantastisk historisk værdi. 

På urets bagkasse har man i øvrigt grave-
ret værkets produktionsår, serie- og model 
nummer, og derfor har Azimuth kunne 
holde skiven så harmonisk og enkel. En 
rigtig god ide og fuldstændigt som de op-
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WEMPE til 21.000 kr. 
med stålkasse.
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rindelige ure så ud! Panerai og Dubey´s ure 
med NOS værker koster en bondegård – og 
naboens med – men Azimuth har lanceret 
Bombardier til en særdeles overkommelig 
pris, 5.000 kr. Det er jo ren foræring! Så 
det er bare om at slå til, så længe disse ure 
findes. Azimuth Bombardier er nemlig kun 
lavet i 200 eksemplarer, så det er bare om at 
være hurtigt ude med tegnebogen, hvis man 
kan finde et. Søg på nettet, idet der ikke 
findes nogen europæiske forhandlere. 

Azimuth lancerer senere på året en mo-
del, der minder meget om Bombardier, 
men med små sekunder ved 9-markøren  
og med Cote de Geneve dekoreret Unitas-
værk – samme værk som bl.a. Panerai bru-
ger. Denne model hedder nu Jagdbomber, 
men hed oprindeligt Stuka, opkaldt fra de 
frygtede tyske bombefly.

Jagdbomber introduceres til ca. 8.000 
kroner og forhandles fra september.

Longines
Longines ”Avigation Maxi Limited Edition” 
er en limited edition replika af den oprin-
delige model, der blev designet af den tidli-
gere marine officer Philip van Horn Weems 
i 1920erne. Longines co-patenterede uret 
og lancerede det under navnet ”Weems 
Navigation Watch”. Den markante ”Louis 
XV”-optrækskrone er meget tidstypisk og et 
klassisk designelement på et pilotur, specielt 
de manuelle af slagsen. Den store krone 
gjorde det nemlig muligt for piloterne at 
holde uret optrukket, selv med handsker 
på. De blå-anløbne ”Breguet”-visere er med 

til at give uret et superklassisk præg, og der 
er i det hele taget ikke meget, der visuelt 
giver antydning af moderne produktion.

Der er kun lavet 500 styk af denne 47,5 
millimeter store replika – alle med “new 
old stock” Longines manuelt værk, som er 
blevet modificeret til at imødekomme mo-
derne krav. Hvis du kan finde dette ur hos 
en forhandler, slipper du med du ca. med 
21.000 kr. Sikkert mere, hvis det er brugt. 
Sådan er det med limited editions!

Hvis man synes, at 47,5 millimeter er for 
stort, kan man overveje den noget mindre 
Longines ”Lindbergh”, som selvfølgelig er 
opkaldt efter den legendariske amerikaner, 
Charles Augustus Lindbergh.

Longines Lindbergh måler 38 millimeter 
og er med automatisk værk. Uret koster 
i ståludgaven ca. 14.000 kr. og er ikke 
limited edition, men forhandles ikke læn-
gere.

Hanhart
Hanhart er et firma med stolte traditioner. 
Deres historie går tilbage til 1882, hvor 
schweizeren Johann A. Hanhart startede sin 
første produktion af ure. I 1938 lancerede 
han den unikke enkelt-knaps kronograf, 
”Primus” og producerede sit første egentlige 
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”Den store krone gjorde det nemlig muligt for pilot-
erne at holde uret optrukket, selv med handsker på.”

Azimuth Bombardier til 5.000 kr.

Longines Avigation Maxi til. 14.000 k.
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pilotur, kronograf modellen ”Tachy Tele”, 
i 1939. Begge modeller fås i dag som flotte 
replikaer og endda til særdeles overkom-
melige priser. Primus koster ca. 20.000 kr. 
med automatisk værk og ca. 18.500 med 
manuelt værk. Tachy Tele til ca. 18.000 kr. 
findes kun med manuelt optræk. De deler 
samme kransdesign som ZENOs Nostalia, 
men er lige en tak flottere i finish, og der er 
også gjort langt mere ud af værkets modifi-
kationer end ZENO.

Glycine Airman
Firmaet Glycine i Schweiz blev startet af 
Eugene Meylan i 1914 under 1. verdenskrig 
og blev hurtigt kendt som leverandør til 
verdens velhavere. Dog betød 30ernes de-
pression og 2. verdenskrig en voldsom ned-
gang i Glycines produktion, men stædighed 
blandet godt op med nyskabning betød 
overlevelse for det lille firma.

I 1953 lancerede Glycine sin første mo-
del “Airman” stærkt inspireret og – efter 
sigende – i samarbejde med piloter og bran-
chen i øvrigt, den er dog ikke tilknyttet en 
egentlig historisk begivenhed. 

Airman en af de bedst sælgende model-
ler i dag og fås i mange forskellige design, 
bl.a. den 53 millimeter store Airman 7 

med tre separate tidszoner til ca. 14.000 kr. 
Mindre kan også gøre det; Airman 46 mm 
til ca. 8.000 kr. med worldtimer function 
er ”kun” 46 millimeter – som modellens 
navn antyder – mens Airman 9 med både 
kronograf og worldtimer er mere moderate 
44 millimeter. Sidstnævnte er seneste skud 
på stammen fra Glycine, og værket er det 
nyintroducerede Valjhoux 7754. Airman 9 
koster ca. 20.000 kr. Denne model leveres 
både med lænke og ekstra gummirem.

D.I.Y. Pilot
Det markante design og de forstørrede 
elementer på piloturene er utroligt tiltræk-
kende, og jeg har fuld forståelse for den 
voksende interesse og ditto salg af disse 
store ure. De fortæller jo alle en historie, 
lige meget om de rent faktisk har været på 
armen af luftens sande helte, eller om det 
pågældende urfirma overhovedet fandtes 
under nogen verdenskrig eller tiden umid-
delbart derefter. 

Smæk en bomberjakke på, snak med 
amerikansk accent og spænd et af disse ure 
på armen, så er jeg sikker på, at du vil føle 
dig en lille smule Charles Lindbergh’sk. 

Selv om turen kun går ned til kiosken 
– til fods. 
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LÆS MERE PÅ WWW.TIMEGEEKS.DK 

På www.boligeksklusiv.dk kan du finde
flere artikler om ure, der alle kan hentes 
som pdf-filer. 

Læs fx.:

Cartier – fra tank til Tank

The Return of the Dresswatch 

Tid med tid på – kronografure

I opvaskens dybe vand – dykkerure

Glycine Airman til 14.000 kr.

Tutima Primus til 20.000 kr.


