Svenske talenter til
topps i Sveits
Sebastian Schlette og Pontus Köhler, begge studenter
ved Urmakerskolen i Motala i Sverige, vant sammen
den internasjonale konkurransen «Young Talent»
for urmakerstudenter. Vinnerbidraget var en
egenprodusert tourbillonmodell.
Konkurransen ble arrangert AHCI (Académie Horlogère
des Créateurs Indèpendants) og den sveitsiske
urmakerprodusenten F.P. Journe.
Urmakarskolan i Motala ble sammen med andre kvalifiserte
urmakerskoler rundt om i verden invitert til å delta i «Young
Talent». Arrangøren, ACHI, er en internasjonal forening av
uavhengige urmakere, kjente for deres kreativitet og faglige

dyktighet. I forbindelse med foreningens 30 årsjubileum
inviterte de urmakerstudenter til å konstruere sine egne urverk
i ACHIs ånd.
Sebastian Schlette og Pontus Köhler som begge går i første
klasse på Urmakerskolen i Motala tente på ideen. De
begynte med en gang å lage skisser på en komplisert
gangmodell, en såkalt tourbillon. Men null kroner på
budsjettet og etter skoletid lagde de sin modell ved
hjelp av skrotmateriale og egenproduserte detaljer.
For å ha sjanse til å hevde seg i den steinharde
konkurransen var deres modell nødt til å fungere
perfekt, samt ha topp finish på absolutt alle delene.
Ved hjelp av en lidenskapelig interesse for faget
og dyktig håndverk lyktes de to å konstruere innen
fristen. De brukte bare seks uker på modellen.
Tre vinnere skulle plukkes ut og presenteres ved
klokkemessen i Basel 19. mars. Baselmessen er
verdensledende for den internasjonale urindustrien
og hit kommer alle de mest betydningsfulle aktørene
innen bransjen.
Da mars opprant, var resultatene av konkurransen
ennå ikke klare. Sebastian og Pontus tvilte på at deres
bidrag var med blant finalistene. Så fikk de e-posten
om at de var invitert til Basel-messen, sammen
med ytterligere to
vinnere. Lykken var
stor og de to sier nå
at de allerede har
planlagt neste års
konkuransebidrag.
Seieren betyr
en fot innenfor
internasjonal
urmakerkarriere.
– Vi er svært stolte
over våre dyktige
elever og den flotte
skolen vår, sier Claes
Beck-Friis, rektor
på urmakerskolen i
Motala.
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