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Norrsken på din handled

GoS Norrsken

GoS tillverkar sveriges mest exklusiva armbandsur och är stolta att presentera den nya modellen 
Norrsken. Detta armbandsur fångar det virvlande gröna ljus som dansar över den arktiska himlen med 
hjälp av att kombinera flera olika hantverkares expertis. GoS Norrsken har en urtavla i mönstersmitt stål 
eller handskuren guilloché. En handblåst indexring i svensk kristall tillåter ett levande norrskensgrönt ljus
att flöda över urtavlan.

GoS är baserade i Linköping och är stolta över sitt skandinaviska arv. Under åren sedan starten 2008 har företaget
skapat armbandsur inspirerade av skandinavisk hantverk, historia och natur. Den senaste klockan har döpts efter 
naturfenomenet det försöker fånga och kan skräddarsys med hjälp av ett urval av material och ytbehandlingar. 
Urverket GoS03 tillverkas av en manufaktur i Schweiz och har förstklassig kvalitet i alla detaljer samt en 
skräddarsydd mikrorotor i handsmitt mönstersmitt stål.

GoS Norrsken har en diameter av 41.5mm och erbjuds försti rostfritt stål eller rostfritt mönstersmitt stål, också 
känt som damaskerat stål, men kan också tillverkar i ädelmetaller.  Naturligtvis erbjuds klockan med en urtavla i  
GoS eget mönstersmidda stål som alternativ. Tillsammans med erkända Guilloché-mästaren Jochen Benzinger 
har GoS också utvecklat en urtavla med ett guillochemönster som för tankarna till virvlande norrsken. Båda 
alternativen har samma fängslande gröna nyans som skapas i GoS verkstad i Linköping. 

Urtavlan i damaskerat stål är handsmidd och varje urtavla fångar en unik ögonblicksbild av ett Norrsken. Den 
kombinerar mattsvart med högglanspolerade smaragdgröna toner och illustrerar rörelsen hos norrskenens 
virvlande färger. Indexringen som omger urtavlan produceras av den svenska glashantverkaren Mikael Kenlind 
från Vas Vitreum i Vadstena. Denna klart genomskinliga indexring är handskulpterad ur handblåst i svensk 
kristall. Tolv små fixeringspunkter håller indexringen på plats, vilket möjliggör en viss flexibilitet och därmed 
minskar risken för skada om klockan utsätts för stötar.

James Thompson och hans företag, Black Badger är baserade i  Göteborg och tillhandahåller en ring som gjuts i  
Badgerite. Detta solida självlysande material är utvecklat i samarbete med det schweiziska företaget RC Tritec 
som tillverkar Swiss Super-LumiNova och den självlysande ringen i Badgerite placeras runt indexringen i kristall.
Den klara kristallringen bryter ljuset in mot centrum och skapar ett fascinerande grönt skimmer. Ytterligare en 
applicering av självlysande material finns under indexringen och förbättrar  läsbarheten ytterligare. Det 
självlysande materialets färg och även dess appliceringsmetod utvecklades speciellt för denna klocka. Detta 
belysningsmaterial kräver inga former av elektronik eller högteknologisk luminiscens, begrepp som är 
främmande för GoS, ett företag som är känt för att använda traditionellt hantverk.



Spjutformade tim- och minutvisare förmedlar den rådande tiden, medan en GoS-triskele anger sekunderna. Både
indexringen och sekundvisningen är försänkta i urtavlan där urtavlan i  damasterat stål också har 
SuperLuminova-punkter under sekundvisaren, vilket ger en animerad effekt när sekundvisaren roterar.

Precis som urtavlan så kan boetten till Norrsken också fås i två varianter. Den ena är i högglanspolerad rostfritt 
stål medan den andra är i rostfritt damaskerat stål som etsats och polerats i omgångar för att få fram djup och 
detaljer i materialets mönster. Ytterligare ytbehandling i form av extremt slitstark svart titanoxid finns också som
tillval. Alla bandlås är tillverkade i rostfritt damaskerat stål och har GoS triskele logo ingraverad.

Bakboetten har ett safirglas som gör att bäraren kan se den automatiska urverket. Kaliber GoS03 är tillverkad av 
manufaktur Schwarz Etienne och skräddarsydd efter GoS önskemål. Den omfattar förstklassig efterbehandling, 
inklusive handpolerade facetter och specifika modifieringar, inklusive en separat gånghjulsbrygga.

GoS utrustar urverket med sin egen mikrorotor, tillverkad ur handsmitt damaskerat stål. Dess övre yta har 
samma behandliung som urtavlan med nyanser av grönt och svart. Mikrorotorn sitter i jämnhöjd med de 
angränsande bryggorna vilket både minskar urverkets tjocklek och ger möjlighet att se alla vackra komponenter. 
Spärrhjulet pryds med GoS triskele-emblemet och fullt uppdragen är urverkets gångreserv 86 timmar. 

Norrsken levereras med ett armband i högglanspolerat laxläder som tillverkas i Stockholm. Slutligen presenteras 
klockan i en presentatonsask i handblåst svensk kristall, även den handgjord av Mikael Kenlind från Vas 
Vitreum.



Svenskt hantverk med Schweizisk  urverk

Funktioner
Timmar, minuter, sekunder
Liten sekundvisare klockan 6:00 i formen av GoS triskele
Urverk
Tillverkat av Manufacture Schwarz Etienne med GoS-specifika modifikationer av finishering och 
bryggor. 
Självuppdragabnde med micro-rotor och motvikt i damaskstål. 
GoS triskele ingraverad på spärrhjulet
Handpolerade facetter
Separat brygga för gånghjul
21,600 vibrationer/timma
86h kraftreserv
Stopp-sekund mekanism
33 lagerjuveler – 199 delar
30.40mm x 5.25mm
 

Boett
41.5mm x 12.1mm (8mm vid ytterkant)
Högpolerat rostfritt stål alternativt damaskerat stål eller GoS Black DamascusTM

Safirglas både fram och i bakboett – främre glaset är kupat och med dubbelsidig antireflexbehandling. 
Transparanta glaspackningar i nyutvecklat material från Schweiz.
5ATM vattentät (50m)
Crona med dubbla packningar och GoS interna stötskydd
Notera: Alla boettdelar förutom centrumringen kan tillverkas i ädelmetall på beställning.
Urtavla
Damaskerat stål: Handsmitt av Johan Gustafsson av svenskt verktygsstål - bearbetad och finisherat av 
Patrik Sjögren
Guilloché: Handskuren i en silverskiva av mästaren Jochen Benzinger - bearbetad och finisherat av 
Patrik Sjögren
Timindex är försänkta och fyllda med smaragdgrön Badgerite, utvecklad av James Thompson  
BlackBadger och RC Tritec som tillverkar Swiss SuperLuminova.
Transparent indexring i svensk kristall – individuellt handtillverkade av glaskonstnären Mikael 
Kenlind.
Solid ring av Badgerite applicerad bakom ringen i kristall.
Visare
GoS viking spjutspets – Rhodiumplätterad högblank
GoS triskele liten sekundvisare – Rhodiumplätterad högblank
Armband
Polerat laxskinn – svart – tillverkat i Stockholm
Avsmalnande från 21mm till 20mm vid låset som är tillverkat av rostfritt damaskerat stål och med GoS 
triskele logo ingraverad.
Presentationsask
Presentationsask i massiv svensk kristall, individuellt handtillverkade av glaskonstnären Mikael 
Kenlind.



Tillgänglighet
Limiterad upplaga till 50st varav de 5 första kommer att vara redo för leverans under maj-juni 2021. 
Produktionskapaciteten kommer därefter att öka under 2021 med sista leveranserna under 2022. Varje 
klocka är unik och tillverkas på beställning.
Prisintervallet är 200-250tkr inklusive moms beroende på valda alternativ. Pris för en klocka med andra 
kundönskemål eller i ädelmetall ges vid förfrågan.
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