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“AntAlet oberoende urmAkAre 
fortsätter ständigt Att växA och ur-
vAlet Av klockor de tillverkAr täcker 

de flestA prisklAsser och smAker. ”

Foto: de Bethune, Gronefeld, ladoire och Speake-Marin

Vad SäGer din klocka oM diG?
Att köpA en ny klockA kAn bli en lång process och hAndlAr mAn fel kAn det innebärA 

ett kostsAmt misstAg. din klockA bör sägA något om din kArAktär eller intressen, vAre 
sig du är sportig, klAssisk eller excentrisk. hur än din personlighet är – det finns Alltid 

en klockA därute som pAssAr just dig.

Ian Ellery bor i Genève, Schweiz, och jobbar 
som nationell radiopresentatör inom områ-
det teknik. Han är även frilansskribent och 
skriver om allt som är tidsmätande. 
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det finns en hel uppsjö med 
märkesklockor. Om du är 
villig att spendera lite mer 
och anstränger dig i ditt sö-
kande blir du belönad med 

en klocka som sticker ut och som du är ensam om att bära. 
En engelsk urmakare som tillverkar klockor i Schweiz, 
Peter Speake-Marin, alstrar sina innovativa skapelser med 
traditionell teknik. Den raffiga modellen ”Thalassa”, med 
en genomskinlig urtavla i safirglas, framhäver det vackert 
polerade urverket. Ytterringen är gjord i skinande blått stål 
med inristade timmarkörer. Speake-Marin har som signatur 
en rund sekundvisare i form av rotorn i position klockan nio 
och hela klockans innehåll omgivet av en boett i polerad 
titan; allt detta utmynnar i en fantastiskt vacker klocka från 
den ledande oberoende urmakaren. 

Holländska urbröder
Nederländerna är inte precis kända som ett centrum för 
urmakeri, men i den lilla staden Oldzenzad driver bröderna 
Tim och Bart Gronefeld en familjetradition av urtillverkn-
ing vidare som sträcker sig tillbaka i tiden till år 1912. En 
Gronefeld klocka ”One Hertz” i klassisk stil har en enkel 
och stilren urtavla. Tim- och minutvisare är placerade på 
en mindre urtavla och den stora sekundvisaren dominerar 
på en framträdande plats i mitten av urtavlan. Sekund-
visaren avger ett avsiktligt ”tick”- ljud vilket låter som ett 
kvartzur men är i själva verket något mer komplext. Med 
sina ”dead-beat ”- sekunder drivna av egen mekanism 
utgör denna klocka en säregen tidmätare. Ämnad att bli en 
klassiker.

För den sportiga kunden kan en Ladoire ”Black Widow” 
vara svaret. Inne i den svarta titanboetten är både visaren 
och urtavlan tillgängliga i olika färgkombinationer. Bland 
dessa utmärker sig ”Mr. Race” i iögonfallande rött och 

vitt eller ”Mr Ice” i blått och vitt. Det är en ”GMT” klocka 
vilket innebär att den visar dubbla tidszoner genom 
knapptryckning på höger sida av boetten. Den släta och 
rundade formen på klockan gör att den sitter perfekt på 
handleden och är väldigt bekväm att bära.  Denna klocka 
är inte ämnad för den blyga och tillbakadragna utan ett 
tydligt budskap som drar till sig blickar och väcker upp-
märksamhet.

rymdklocka
Den avangardistiska köparen kan överväga en ”DB28”,  en 
klocka från de Bethune som förenar traditionellt urmakeri 
med ultramodern design och som för tankarna till Star 
Trek. Små utklippta öppningar i urtavlan låter ägaren se 
in i urverket. Tillgänglig i RedGold och Titanium. Extra 
smidigt armband i alligatorläder som sluter sig mjukt runt 
handleden gör att klockan känns lätt och smidig att bära i 
alla lägen.

Antalet oberoende urmakare fortsätter ständigt att 
växa och urvalet av klockor de tillverkar täcker de flesta 
prisklasser och smaker. Prova gärna något annorlunda, ut-
tryck dig själv och visa vem du är.

SPEAKE-MARIN – THALASSA
Limited Edition, 30 stycken i 18 karat vitt guld; 
cirka 380 000 SEK

GRONEFELD – ONE HERTZ
Limited Edition, 20 stycken; cirka 470 000 SEK

LADOIRE – BLACK WIDOW MR GREEN
Cirka 540 000 SEK

DE BETHUNE – DB28 
Cirka 680 000 SEK

urverk


