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Patek Philippe 

For efterhånden en del år siden stod Danmarks 
urnørd #1, Kristian Haagen, i Københavns 
Lufthavn og opdagede pludselig, at journalsiten 
og forfatteren Jan Stage stod nærmest lige ved 
siden af.
”Jeg tænkte bare wauw, da jeg så, at det var 
ham: Danmarks James Bond,” fortæller Kristian 
Haagen, der sendte lange øjne efter uret – et 
Rolex GMT-Master - der sad om Jan Stages 
håndled, og tankerne frit løb over, hvad det mon 
havde været med til at opleve sammen med 
krigsreporteren, forfatteren og den cubanske 
spion. Med den viden vi har i dag om Jan Stages 
rolle i mordet på en boliviansk generalkonsul i 
Tyskland, er der nærmest ingen grænser for, hvad 
det Rolex-ur kunne fortælle, hvis viser kunne tale. 
Og her begynder så den seneste fortælling om 
Kristian Haagens mest kostbare ur. For efter en TV-
udsendelse, hvor Kristian Haagen fortalte om sin 
ursamling,  blev han kontaktet af hans enke, som 
ville høre, om han var interesseret i Jan Stages ur.
”Hun havde ingen anelse om, at Jan Stage var 
én af mine store helte,” siger Kristian Haagen, 
der i dag betegner netop det ur som hans mest 
kostbare ur, selvom det langt fra er det dyreste.
BRUG FOR FORFØRELSE 
Uret har nu ikke blot en kulørt fortid i en barsk 
verden, men også ved den seneste overdragelse 
fået et nyt kapitel skrevet ind. Og ifølge Kristian 
Haagen er historierne alfa og omega for, om 
uret har værdi. I en tid, hvor armbåndsure er 
håbløst forældet i forhold til det at vise tiden, er 
det påfaldende så mange ure, der alligevel bliver 
langet over disken og kommer under hammeren 
på auktionshuse verden over. Og det gør der 
udelukkende fordi, urbranchen er god til at 
fortælle historier, og på den måde har urene mere 
end andre produkter brug for forførelse.
Selv blev Kristian Haagen forført af de stærkt 
maskuline billeder, han blev præsenteret for, når 
han pløjede stakkevis af National Geographic 

igennem i barndommen. Det var der passionen 
for ure begyndte. For han kunne se i bladet, 
hvordan man kunne bestige bjerge, gå på månen 
og dykke til havets bund med de eksklusive 
urmærker som eksempelvis Rolex og Omega. 
Historierne rev ham med, og armbåndsure er i 
dag hans levevej, hans fritid - hans passion. I dag 
kan tale selv den mest søvnige borddame op med 
beretninger om hvilket som helst af sine ure. 
”Vi mænd elsker at fortælle. Før 1789, hvis du 
var så heldig at blive inviteret til middag hos det 
franske hof, så avancerede du mod de kongelige 
jo bedre historier, du kunne fortælle.  Hvis du kan 
kommunikere din passion, så bliver man fanget 
af din historie, uanset hvad den handler om,” 
mener han. 
KØB UR MED HJERTET 
Kristian Haagen erkender, at han ikke længere 
bare kan kommunikere som en lalleglad 
urnørd, som dog var indgangen til hans 
nuværende profil som foredragsholder, forfatter, 
vurderingssagkyndig hos Bruun Rasmussen 
Kunstauktioner og stifter af www.timegeeks.dk. 
”Men jeg kan ikke underkende min kærlighed til 
armbåndsure,” fastslår han:
”Hele mit liv har været drevet af den passion, og 
jeg har samlet ure gennem halvdelen af mit liv.”
Hvis man er interesseret i at få gode staldtips til 
en god investering i et ur, går man dog delvist 
forgæves hos Kristian Haagen. Hans bedste råd er 
nemlig at købe med hjertet.
”Ure er som udgangspunkt ikke nogen sikker 
investering for dine penge, det er der ikke meget, 
der er. Men har du råd til det, og glemmer du 
tiden, når du kigger på det, så er det en god 
investering i forhold til, at du højst sandsynligt 
som minimum kan få dine penge igen,” 
fortæller han og peger så alligevel på de tre 
auktionsdarlings A. Lange & Söhne, Patek Philippe 
og Rolex. De mærker er der altid kunder til, og 
i det hele taget lever markedet for ur-auktioner 

nærmest uafhængigt af ydre omstændigheder. 
For selv under de største kriser i nyere tid bliver 
der solgt ure for mange millioner på auktionerne.
EN HISTORIE ER EN HISTORIE 
Hvis man har interessen, så er det værd at lave 
noget research og finde urene, der har den 
famøse unikke historie. De store ur-klassikere har 
en tikkende historiefortælling med sig, og det er 
ikke nødvendigvis store opdagelsesrejser eller 
statsmandsoplevelser, der tæller:
”Der er samlere til alle slags ure - også dem med 
historier fra persona non grata. Tag for eksempel 
Stein Bagger, der nok er danmarkshistoriens 
største svindler og i den grad persona non grata. 
Hans ure var der jo nogle, der ville have og give 
mange penge for. Auktionen over eksempelvis et 
af hans Vacheron Constantin ure blev solgt 20 – 
30 % over min vurdering.”
Kristian Haagen fortæller, at det dog ér muligt 
at skabe et nyt ur-brand uden de storslåede 
historier som bagtæppe. Som eksempel giver 
han det danske brand Linde Werdelin, der 
etablerede sig i 2006:
”De havde ikke nogen historie, men vandt på 
innovation ved at lancere et flot ur med et digitalt 
instrument ovenpå,” siger Kristian Haagen og 
peger desuden på, at ur-brandet kom på markedet 
lige op til en finanskrise, hvor pengene ikke 
længere sad så løst på forbrugerne. Men Linde 
Werdelin klarede cuttet og slog igennem ved 
at have et fedt produkt og ved bruge de sociale 
medier til markedsføring. Og dermed har Linde 
Werdelin alligevel fået skabt sig den fortælling, 
som Kristian Haagen mener er afgørende for et 
brands eksistens. En fortælling, der handler om 
at etablere sig i en kommercielt set vanskelig tid 
og samtidig få anerkendelse ved at bruge sine 
muligheder klogt. Mennesker, der mestrer den 
disciplin, er vores tids superstjerner.
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Kristian Haagen: 

Mit mest kostbare ur 
er ikke det dyreste

Har du råd til det, og 
glemmer du tiden, når du 
kigger på det, så skal du købe 
drømmeuret. Sådan lyder 
rådet fra Kristian Haagen, 
der er vurderingssagkyndig 
hos Bruun Rasmussen 
Kunstauktioner. 

Kristian Haagen – Danmarks urnørd # 1 her med et A. Lange & 
Söhne Datograph Perpetual af hvidguld med flyback kronograf, 
evighedskalender og månefase om håndledet.
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