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Kursus i introduktion til ure 

 

Lektion 3. Mekaniske Urværker 

 

 

Et urs værk er dets hjerte og sjæl. For mens urkassens 

design og indhold måske er det, som værdsættes på 

overfladen, så er det selve værkets kvalitet og stil, der 

gør, at et ur af god kvalitet er kvalificeret som et ur af 

god kvalitet. Og lige som man kan bedømme et urs 

kvalitet baseret på designet og håndværksmæssige 

udførelse af det ydre, så kan man ligeledes bedømme 

kvaliteten af et ur baseret på værkets design og 

håndværksmæssige udførelse.  

 

Vi vil starte med lommeure, for de har eksisteret længere end armbåndsuret.  

De tidligste lommeure blev trukket op ved hjælp af en 

nøgle, som du kan se til højre. Vi skal tale om selve 

urværkerne om lidt. Men man bør være opmærksom på, at 

der stadigvæk findes lommeure, der trækkes op med nøgle, 

på markedet, og at de er ret sjældne, ret gamle og generelt 

ret dyre, hvis det virker.  

De fungerer ganske enkelt ved hjælp af en nøgle, der 

trækker drivfjederen op, lige som når man trækker et ur op. 

Men hvad trækker nøglen op? 

 I et mere moderne lommeur har man måske det, der er kendt som en springkapsel, der er en kasse, der 

dækker både for- og bagside på uret. Og på bagsiden kan der være et yderligere dæksel, som du kan se til 

vnedenfor, der gør det muligt at indgravere bagsiden – og fungere som en ekstra beskyttelse af urværket.  

 



Du vil også bemærke, at dette lommeur har en lang oval 

ring med en gevindagtig knop indeni. Dette er urets krone. 

Den drejer man for at trække denne type ure op. Bemærk 

det komplicerede værk inden i uret. Lad os kigge nærmere 

på det. 

Når vi kigger lidt tættere på, kan vi begynde at se de fine 

detaljer i uret. Man kan se hjul og levers, fjedre og plader, 

som tilsammen gør det til et meget kompliceret udseende 

værk. 

Ved nærmere eftersyn kan vi begynde at se den røde tråd i 

værket, og indser hvor indviklet værket er. Det, som vi ser, 

er en fint tunet maskine, der er skabt til ét formål, at 

markere tidens gang på en måde, som giver ejeren 

mulighed for at afgøre, hvornår det er tid til at få udført 

dagens forskellige projekter. Om det er tid til at gå på 

arbejde eller tage hjem. Tid til frokost eller indse, at 

børnene skal hentes i SFO. Hele formålet med dette 

vidunderligt designede værk er at lade ejeren komme 

igennem sin dag, til tiden. 

 Men i realiteten er ure mere end blot tidsmålere. Ure er 

blevet til mange ting for de forskellige. De er samlerobjekter 

for nogle. De er pensionsgaver for andre. Bryllupsgaver, 

jubilæumsgaver, eksamensgaver, listen fortsætter og 

fortsætter. For mens ure tjener det ene formål at markere 

tidens gang, så tjener de også et højere formål som 

symboler for anerkendelse, kærlighed og pynt. 

Hvordan opnåede uret denne status? De visuelle krav til et 

ur om at vise den aktuelle tid er faktisk ret grundlæggende. 

Og de mekaniske krav er, om end de er komplekse, at de 

kan masseproduceres og samles billigt. Hvad er det, der 

giver et ur denne iboende værdi, som gør det til noget mere 

end blot en tidsmåler? 

Svaret er, håndværket. Stilen. Designet. Alt det, der indgår i 

at fremstille et ur af god kvalitet, er blevet en værdsat ting 

at eje. Når alt kommer til alt, så er diamanter slet ikke  

sjældne i rå tilstand. Det, som giver diamanter deres 

virkelige værdi, er den gode diamantslibers arbejde. 

 



Det samme gælder for et ur. Det, der giver et ur dets værdi, er det arbejde, der udføres af den gode 

urmager. Lad os kigge nærmere.  

Kig godt på værket i dette ur til nedenfor. Bemærk, at selv overfladen på metallet er drejet så fint, at det 

har fået en spejlblankt udseende.  

 

Det var dengang, da hvert enkelt ur blev håndlavet af en enkelt urmager. Og mens der stadig findes nogle 

få urvirksomheder, der stadig samler hvert ur i hånden, er det i skrivende stund kun Jaeger le Coultre, som 

stadig fremstiller alle deres egne urdele og samler dem i hånden.  

Men det fratager ikke kvaliteten fra de andre berømte navne inden for ure. Navne som Rolex, Patek 

Philippe, m.fl. Disse navne har alle stor respekt og værdi baseret på kvaliteten af det håndværk, der lægges 

i hvert eneste ur.  

Hvilket også er derfor, at man ikke ser deres ure overalt i smykkebranchen. For det tager tid at fremstille 

ure af denne finhed og værdi. Og en del af mystikken bag uret er den tid og omhu, der lægges i at fremstille 

det enkelte ur. Så når nogen spørger dig, hvorfor et Rolex-ur er så dyrt, så kan du fortælle, at det er, fordi 

du betaler for den kvalitet og det håndværk, der lægges i hvert eneste ur, som Rolex fremstiller. Og den 

kvalitet og det håndværk er lig med en større værdi og en højere pris, som resultat heraf.  

Lad os begynde vores studie om mekaniske ure og se, hvor specielle disse ure er. 



Hvis du læste Betegnelser og Definitioner i Lektion 2, kender du allerede 

navnene på delene på uret til venstre. Dette er et traditionelt Omega-ur 

fra ca. 1950. Bemærk, at det er ret enkelt i sit design med en time- og 

minutviser, men ikke nogen sekundviser. Det har et analogt display, med 

tal ved 3, 6, 9 og 12. Det har en læderrem med horn, der går ud fra 

kassen. 

  

Når man vender uret om, kan vi fjerne bagsiden og se urets værk. Der er en masse vigtig information, som 

det vil give os, når vi ser nærmere efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l brug for vores formål vender vi tilbage til urproducenten Elgin. Bemærk at Elgin-navnet er indgraveret i 

urværket. Bemærk også, at der er anført vigtig information i urværket. Specielt antallet af juveler i urværket 

(21), antal tilpasninger og serienummeret, som pilen peger på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dette serienummer er urets individuelle nummer. Det er dette nummer, som skal registreres af en 

vurderingsmand i tilfælde af tyveri eller fundne genstande. Serienummeret vil næsten altid kunne findes på 

urværket.  

Men man skal være omhyggelig, når man åbner bagsiden af uret og sikre sig, at man ikke ødelægger en 

eventuelt vandtæthed og ikke beskadiger pakningerne. For flere ure, så som Seiko, Citizen og Bulova, er det 

ikke noget problem at åbne bagsiden, da de er fremstillet, så de kan åbnes af en guldsmed, når der skal 

skiftes batteri. Så at åbne disse ure for at finde serienummeret er ikke noget problem.  

Men med nogle dyrere ure bør man ikke forsøge at åbne uret for at se serienummeret. For sådanne ure bør 

serienummeret være anfør på garantikortet (hvilket gælder for alle ures serienumre). Undtagelsen herfor 

er Rolex-uret, som har serienummeret indgraveret på kassen mellem hornene. Dette kræver, at remmen 

fjernes, så man kan se serienummeret, men det gør det betydeligt nemmere for vurderingsmanden at 

verificere urets serienummer uden at skulle åbne en af de østerskasser, hvor kræves en certificeret Rolex-

reparatør for at lukke den igen. 

Der er meget information at hente også på indersiden af kassen. Her kan du en pil, der peger på kassens 

nummer. Dette nummer bør man ikke anvende som identifikation af uret, da mange urvirksomheder 

bruger kassens nummer som et typenummer for uret. Og mange ure af denne type kan meget vel have 

samme kassenummer. 

Bemærk også, at urfirmaets navn, Elgin, står på 

kassens inderside, og ordene: Guaranteed 20 

years – 20 års garanti. Dette betyder, at man har 

en guldbelagt urkasse og ikke massivt guld. 

Urkasser er ofte lavet med guldbelægning og vil 

have en garanti på et vist antal år baseret på 

tykkelsen af guld på kassen. Nogle gange er disse 

urkassers ganske enkelt kendetegnet ved det 

antal års garanti, som de giver. Som f.eks.: 20 års 

urkasse eller 25 års urkasse. Men når man ser 

denne type mærke, så har man en guldbelagt 

urkasse. Urkasser af massivt guld vil være 

mærket med guldkaraten.  

Og til sidst findes der en information mere, som vi finder på indersiden af et ur,hvem der arbejdede på uret 

og nogle gange hvornår. Når en urmager arbejder på et ur, vil han eller hun ridse sin egen information i 

urkassen. Dette kan sjældent tydes af andre end urmageren, men kan fortælle urmageren, at (1) de har 

arbejdet med uret, og (2) hvornår arbejdet blev udført. Dette gør, at de kan slå op i deres registre og se, 

hvilket arbejde blev udfør og hvornår, i tilfælde af at der måtte være spørgsmål i fremtiden omkring det af 

dem udførte arbejde. 



Disse mærker kan også fortælle dig, om uret har 

været til service regelmæssigt og kan hjælpe med 

at identificere et stjålet ur og få det returneret til 

dets rette ejer. Dette skyldes, at de fleste 

urmageres navne er kendte i et område, og ved 

at tage uret til urmageren kan han eller hun slå 

op i sit register og se, hvem der ejede uret, da 

han/hun arbejdede på det sidst.  

 

 

 

Som du kan se, er der mange oplysninger inden i et ur. Lige fra serienummer til hvem der sidst arbejdede 

på uret. Men lige nu, så går vi videre til selve urværket for at lære mere om den indre funktin af et 

mekanisk urværk.  

Nu går vi lidt dybere ind i selve urværket. Her kan 

vi se en masse hjul og gear, der drejer rundt for 

at få uret til gå. Men hvor kommer energien fra 

til at drive en almindeligt mekanisk ur? 

  

 

 

 

 

Et mekanisk ur arbejder ved at anvende kinetisk 

energi gemt i hovedfjederen. Dette er energi, der 

overføres til fjederen, når den trækkes op. I 

ældre ure blev dette gjort manuelt, når man 

skruede på urets krone, der drejede akslen og 

trak hovedfjedren op. Denne fjeder gemte så 

energien og udløste den med en konstant 

hastighed i nogle ryk frem og tilbage i urværket. 

Dette skabte denne ”tik-tak”-lyd i et ur, når disse 

ryk gik frem og tilbage. Men det var et problem 

for nogle mennesker at huske på altid at trække uret op, så der blev opfundet en ny type urværk, også 

kendt som automatiske urværker eller selvoptrækkende værker. 



Det automatisk ur har en halvmåne-formet 

urskive inden i, der roterer rundt om 

balanceakslen, når uret anvendes. Denne 

rotation fungerer som optrækning af 

hovedfjedren i uret, og holder derfor uret 

trukket op, så længe man bærer det. Hvis uret 

ikke bæres i nogle dage, så går det i stå og skal 

så enten trækkes op med kronen, eller man skal 

bevæge det meget for at aktivere 

optrækningsmekanismen. 

 

Men med al den bevægelse inden i et ur, hvorfor går de så ikke hurtigt i stå? Det er der to årsager til.  

Den første årsag er olie. Et ur skal smøres lige som en bils motor. Og fra tid til anden skal denne olie tørres 

af urværket, og der skal smøres med olie for at få værket til at bevæge sig med så lidt modstand som 

muligt.  

Men der er mere friktion i et ur, end olie kan løse. Det er her, at den anden del af svaret kommer på banen- 

juveler. 

 Ure har nogle drejepunkter, som delene drejer 

rundt om. Og det er ved disse drejepunkter, at der 

er den største slitage i et ur. Så meget faktisk, at 

hvis man kun smører delene, vil det være en 

kortvarig løsning. For når metaldelene skurer mod 

hinanden, slides delene op meget hurtigt.  

Der findes ure, som kun anvender metal-

drejepunkter. Disse ure kaldes pin lever ure, og 

sådan blev mange af de tidlige TIMEX-urværker 

designet. Dette muliggjorde, at man kunne 

producere billige urværker, da det ikke krævede 

juveler, men gjorde, at urene havde en kort levetid 

på ca. 1 år, på grund af den ekstreme slitage fra 

friktionen af dele, der skurer mod hinanden.  

For at løse dette problem udviklede man det juvelbelagte urværk. Man placerede juveler på nogle friktions- 

eller rotationspunkter, der gjorde, at delene fortsat kunne fungere, men på grund af juvelens hårdhed var 

det så meget bedre end metal – og det tog meget længere tids friktion at gøre nogen skade på urværket.  

 



Det bedste juvel-ure anvender rubiner. Og da syntetiske rubiner blev udviklet i de sene 1890-ere, gjorde 

dette det muligt, at selv tidlige ure havde rubiner på friktionspunkterne, hvilket gjorde, at urene holdt 

meget længere og ikke behøvede så meget reparation.  

 

Det vigtige punkt omkring juvel-ure er … hvor mange juveler skal man bruge. Der er nogle ure med 9 

juveler, 15 juveler, ja selv 21 juveler i urværket. Figuren ovenfor fra Smithsonian viser et fuldt ud 

juvelbelagt urværk, hvilket normalt kræver 17 juveler. Dette betyder, at alle de større friktionspunkter har 

juveler mellem de roterende aksler og slitagepunkterne. Mere end 17 eller 21 juveler betyder, at uret er 

endnu bedre beskyttet, men et urværk med 17 juveler anses for at være et komplet juvel-urværk.  

Nå, hvad så med urværker med 9 eller 15 juveler? Disse urværker er også beskyttet, men ikke fuldt ud. Og 

som et resultat af færre juveler i værket, så er disse ure ikke lige så dyre som dem med fuldt belagte 

værker.  

Du kan se juvel-/friktionspunkterne ved de røde prikker.  

 

 

 



 

Men nogle virksomheder tog juvelbeskyttelse et 

skridt videre ved at udvikle Incabloc-urværket. 

Som det ses til venstre har dette urværk ikke blot 

en juvel på friktionspunktet, men en anden 

under metalakslen. Og herunder er der monteret 

en fjeder, der er placeret for at absorbere 

ethvert stød eller slag på urværket. Disse 

urværker er kendt for at være meget holdbare, 

da de kan tåle meget mere slid uden at 

beskadige urværket.  

 

 

 

 

 

 

 

Denne egenskab var specielt vigtig for balanceakslen, som er den primære aksel, der går hele vejen 

igennem midten af uret, og som resten af værket drives rundt om. Ved at beskytte balanceakslen mod stød, 

opstod konceptet stødfaste ure.  

Dette var det overordnede billede af det mekaniske ur. Du kan finde meget mere information inden i 

urkassen og urværket. Det måske vigtigste aspekt på det nuværende marked er at vide, at men kvartsure 

har overtaget markedet med hensyn til nøjagtighed og priser, så vil de fine mekaniske ure fortsat være en 

vigtig del af markedet. For disse ure er fortsættelsen af mange års traditioner, der ikke kun giver dem en 

nostalgisk værdi, men også en meget reel værdi for så vidt angår kundernes påskønnelse.  

Lad os gå videre til kvartsuret i næste lektion og se hvilke ændringer, der er i vente inden for fremstilling af 

ure 
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