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Stepan Sarpaneva skapade Finlands mest eftertraktade samlarklocka i samarbete med
Moomin Characters och finska klockentusiaster
Den finländska urmakaren Stepan Sarpaneva och samfundet för finska klocksamlare
Kelloharrastajat har tillsammans skapat en samlarklocka som sålt slut snabbare än någon
motsvarande klocka tidigare. Klockan tillverkades i en begränsad utgåva på 50 exemplar som
såldes slut på en minut och 36 sekunder. Klockan är ett samarbete mellan den internationellt
erkända finska urmakaren Stepan Sarpaneva och Kelloharrastajat-samfundet som har uppstått ur
en populär gemenskap på Facebook. Klockan är en specialutgåva av Sarpanevas välkända
klockserie S.U.F Myrsky och går under namnet Mörkö-Myrsky. Klockans baksida pryds av en bild
på muminkaraktären Mårran.
De klocksamlare som beställde klockan hade på förhand endast fått veta att klockans baksida
ville uppmärksamma finländskhet, det självständiga Finlands konsthistoria och uppskattning för
urmakartraditioner. Klockentusiasterna får veta vilken figur som gömmer sig på klockans baksida
vid samfundets årliga evenemang den 16.12.2017 i samband med att klockorna överräcks till sina
nya ägare.
”Vårt samfund med sina 14 000 medlemmar ville skapa en högklassig specialklocka
jubileumsåret till ära som står finländskhet och den lekfullhet som är typisk för
specialklockor”, berättar samfundet Kelloharrastajats grundare och moderator Joonas Kokko.
Den stora efterfrågan kom som en överraskning: ”Under de första sju minuterna meddelade över
200 personer intresse att köpa klockan, vi var verkligen inte förberedda på det”
Klockan Mörkö-Myrsky andas på många sätt finländskhet. Den är tillverkad på Kabelfabriken i
Helsingfors av bland annat finländskt stål och också klockremmen, som är gjord av renskinn, är
tillverkad i Finland.
”Myrsky-serien är inspirerad av ett flygplan som i tiderna tillverkades i Finland”, förklarar
Sarpaneva. ”Vi ville att klockan skulle ha en koppling till finländsk kultur. Som en
hedersbetygelse till konstnären Tove Jansson pryds glaset på klockans baksida av karaktären
Mårran från Janssons muminberättelser”, fortsätter han.
Sophia Jansson, konstnärlig chef och styrelseordförande på Moomin Characters och företagets vd
Roleff Kråkström tände genast på samarbetet. ”Gemenskap, hållbarhet och kvalitet är
värderingar som är viktiga också för oss. När en av klockorna dessutom auktioneras ut till
förmån för det nya barnsjukhuset i Helsingfors ville vi absolut vara med i det här unika
projektet”, säger Jansson.
Den numrerade klockserien S.U.F Helsinki x Kelloharrastajat Mörkö-Myrsky är slutsåld förutom
numer ett, som kommer att säljas under en välgörenhetsauktion våren 2018. Intäkterna från
auktionen doneras till Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Klockans riktpris är 2850 euro.
Klockorna överräcks till sina nya ägare vid ett evenemang på restaurang Botta i Helsingfors de
16.12.2017 klockan 21, dörrarna öppnas klockan 19.
Ytterligare information:
Kelloharrastajat: Joonas Kokko, 0400 399 825, www.kelloharrastajat.fi
Sarpaneva Watches: Stepan Sarpaneva, 050 5534973, www.sufhelsinki.fi
Moomin Characters: Roleff Kråkström, 040 054 9692, www.moomin.com
Stillbilder: http://kelloharrastajat.fi/suf-kh-muumit-myrsky/
Lösenord: MYRSKY2017
Video: https://youtu.be/Tp8L0Y4bi4o

