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Knut J. Lervik og sønnen Rolf Terje Lervik er andre- og tredje- generasjons urmakere på Lervik Ur. Tyske Romy
Schauer snakker fire språk, og har 8 års fartstid som dekoratør i Tysklands største urmakerkjede.
Foto: Tomin Meling

Stø hånd: Urmaker Stig Jarle Vange. Zenith finnes hos kun to butikker i Norge, Lervik Ur er en av dem.

På urmakernes verdenskart
Folk fra hele landet – ja, ofte verden - krysser dørterskelen. Hva er det som
befinner seg i Haraldsgaten 93?
Bygget har gjennomgått en totalrenovering, og takket være et godt samarbeid
mellom byggherre, arkitekt og antikvarisk ansvarlig,Trygve Eriksen i Haugesund
kommune, har vi fått til en moderne fasade på butikken, mens resten av fasaden er satt tilbake i sin opprinnelige stand. På folkemunne kalles bygget for
“Smykkeskrinet i Haraldsgaten”, noe vi er stolt av, sier Knut J. Lervik.

“Just like Fifth Avenue”

De ca. 180 kvadratmeterne ryktes å være landets flotteste i sitt slag. Her er elegante utstillinger med merker som Rado, Breitling, Tissot, Tag Heuer, Maurice
Lacroix og – som i kun en av to butikker i Norge – Zenith. Selve diamanten av
klokker, Rolex, har sin egen avdeling. Det samme har Norges største utvalg innen Mont Blanc, med sine penner, smykker og lærvarer. Verkstedet hvor de to
urmakerne holder til, er godt synlig fra butikken, der de reparerer og gir service
til finurlige urverk. Kommentarer fra tilreisende er helt på sin plass: Dette er “just
like Fifth Avenue!”
Følger deg hele dagen

Så hit kommer de altså. Folk fra fjern og nær for å handle klokker. Men hva er det
med et urverk som fanger så omfattende interesse?
- Et ur følger deg døgnet rundt. Det er der når du går på jobb, når du skal rekke
en avtale, når barna kommer hjem fra skolen. Det er noe av det første du ser når
du våkner om morgenen, og noe av det siste du gløtter på før du legger deg om
kvelden, sier Lervik.
- Få ting er så personlig som en klokke, og mange legger mye følelser i valget
av ur.
Gjenfødelse av mekaniske ur

- Og nettopp derfor har mekaniske klokker fått sin gjenfødelse. Sveitsiske fabrikker har konstruert og produsert mekaniske urverk gjennom 150 år. Men da
elektronikken kom på 70 – tallet, dalte oppslutningen rundt det autentiske urverket. Nå har det mekaniske urverket gjennomgått en ny revolusjon. Det gir en
spesiell følelse å eie en klokke hvor sekundviseren “flyter” - legg den til øret og
hør urets hjerteslag – tikk..tikk..tikk - la deg fascinere.
Kvalitet og pinlig nøyaktighet

- Her selger vi kun klokker som vi vet tilfredsstiller våre krav til kvalitet – både
mekaniske og elektroniske, fortsetter urverksspesialisten.
- Derfor er vi pinlig nøyaktige når vi åpner en klokke for å foreta service, bytte
batteri, pakninger og trykkteste den. En klokke er et finstemt instrument bygget
opp av ørsmå deler som er gjensidig avhengig av hverandre. Nesten som en
kropp. Og du ville vel ikke overlate kroppen din til noe annet enn en kvalifisert
kirurg, lyder det retoriske spørsmålet.
Det er ingen tvil om det.
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