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tIME to  Shoot!
Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold 
Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean-
Claude Van Damme, Jet Li, Jason Statham 
og Chuck Norris... 
 Nogle var med i 1eren, andre gør deres 
entre i 2eren. Fælles er, at de stort set alle 
midt i ramasjangen formår at flashe store 
fede ure. Ét af dem – båret af Jean-Claude 
Van Damme – er tilmed designet specielt til 
filmen af Jacques Lemans og hedder sim-
pelthen The Expendables 2!

Jacques Lemans The Expendables 2

Tekst Christian Schmidt

– Det var nogle gange som et møde med actionstjernernes 
Mount Rushmore: Stallone, Bruce og Arnold. Det var massivt, 
og det virkelig fede var, at mit navn også stod på rollelisten 
sammen med de største actionstjerner nogensinde, smiler 
Jason Statham, her til højre bag orange glas.

Det lykkedes og Stallone at få Chuck Norris herunder hevet 
ud af pensionen: – Det tog mig lang tid at få Chuck med. 
Han går meget op i manuskriptet, og han ville være sikker 
på, at han ikke skulle være med i en ultra-voldelig ting, som 
ikke ville passe med hans målgruppe. Da han fandt ud af, at 
det stort set var et godt gammeldags actioneventyr, frem for 
et udpenslet blodbad, gik han med.

– Der er rigtig mange alfahanner 
her! siger Stallone om 2eren. Én 
af dem er Schwarzenegger, der er 
færdig med at være guvenør. 

Jacques Lemans 
The Expendables 2
er en serie på otte ure,
alle i Stainless steel med
hærdet crystex glas, 
læderremme, quarzværk og 
vandtætte til 100 meter.
Nåja, og med kranier på 
skiven...

Model E-224 måler 
46 x 35 mm med 3D 
skive og dato. 
Pris 1.795,-

Model E-266 på 49 mm
3D skive med patroner 
og geværløb. Host op 
med 1.495 dask – ellers...



tIME to  Shoot!

Det er blevet hævdet, 

at armbåndsure i disse tider 

er overflødige og undværlige. 

Dén vil vi lade ligge, for nu drejer 

det sig om Expendables 2, 

om at nyde musklerne, flosklerne, 

comebacksene — og store seje 

armbåndsure!
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Jacques Lemans The Expendables 2

Tekst Christian Schmidt

Jep, det er Sly, og det 
ser ud til at nogen igen 
har lettet ben på hans 
sukkermad...

Gensyn med vennerne
Stallone er atter tankekræften bag, og han 
bedyrer at idéen til 2eren allerede var på 
tegnebrædtet, da 1eren blev skudt.
 – Jeg tænkte, at hvis vi kunne samle alle 
disse figurer fra før og nu og prøve at få 
lidt af den der hardcore action, den gam-
meldags rock’n’roll følelse tilbage, så 
kunne vi give publikum noget, de ikke 
havde set længe. De fleste actionfilm i dag 
er meget tekniske, og det er den her ikke, 
siger Stallone.  

Det betyder blandt andet, at skuespillerne 
ikke er klædt i ’muskeldragter’, ikke benyt-
ter makeup-effekter og heller ikke får 
hjælp af CGI (computer) forbedringer af 
deres kroppe.
 Jason Statham siger:
 – Det her er rigtige mænd. De er den 
arbejdende mands helte. Fyre, man godt 
ville have lyst til at gå ud og drikke en øl 
med.
 Bruce Willis er igen den kølige bag-
mand, der har en lille opgave, og Schwarze-

negger er atter med med kæk tilbagestrø-
get hårpragt og rynker nok i fjæset til ikke 
helt at ligne guvernøren på campaign.
 Mødet mellem Sylvester, Bruce og 
Arnold var noget skuffende i 1eren, men i 
2eren får vi dem at se i aktion sammen.
 – Det er mine gamle kammerater, siger 
Stallone. Bruce er med igen som Mr. 
Church, som er nøglen til hele eventyrets 
begyndelse, så jeg er glad for at have ham 
med igen. Sidste gang havde Arnold 
Schwarzenegger blot en cameo som 
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Trench, men denne gang er hans rolle 
udvidet, og dette bliver første gang, hvor vi 
faktisk slår kræfterne sammen, hvad vi 
aldrig før i vores karriere har gjort. Vores 
stil er meget forskellige fra hinanden, og 
det giver en god kontrast. Arnold har en 
helt anden tilgang til sine roller. I hvert fald 
anderledes end min, men vi når frem til 
samme mål, nemlig at underholde publi-
kum.

Skurken med Jacques Lemans
Det klæder Jean-Claude at blive ældre og 
lægge noget af dådyrlooket på hylden. I 
Expendables 2 ser han rendyrket ond og 
hærget ud og kan nydes i en af sine få rol-
ler som skurk (for at gøre det nemt for os 
tilskuere, hedder han Jean Vilain i filmen – 
villain betyder slyngel på engelsk).
 – Folk har aldrig set ham sådan før, 
siger Stallone. Sædvanligvis spiller han hel-
ten. Når Vilain og Barney (Stallone) til sidst 
mødes i et opgør mand mod mand, bliver 
det et festfyrværkeri af en kamp på liv og 
død. Det er lidt som den sværvægtskamp, 
som man aldrig havde troet ville finde sted. 
Det er som om, man trækker to mestre ud 
af pensionstilværelsen og siger, lad os nu 
en gang for alle finde ud af, hvad I har i jer.
 Jean-Claude er iklædt Jacques Lemans 

Expendables 2 model E222, en 49 mm 
krydder med dødningehoved på skiven og 
nitter på læderremmen. Jacques Lemans 
har i alt skabt otte ure med titlen 
Expendables og alle er de prydet med et 
kranie. Derudover har flere af modellerne 
petroner som index, fem af dem har 3D 
skive i changerende grønsort tone med 
knokkelhovedet i farver og nogle tillige 
med geværløb i en lille elegant vifte. Ingen 
tvivl om, at designerne bag har moret sig 
lige så meget med denne bad-ass kollekti-
on, som holdet bag filmen!
 Men hvad skal der egentlig til for at 
være en stor actionhelt?
 – Det er ikke musklerne, slår Stallone 
fast (pyha!). Det er ikke utrolige atletiske 
evner. Jeg tror, der skal være noget, som 
publikum kan forholde sig til. Han skal 
være til at røre ved, til at komme i nærhe-
den af, være ægte. Måske endda med sine 
egne fejl. Helten skal være som en del af 
publikum, så de kan holde med ham. Jeg 
tror, at det, der skaber en actionstjerne, er, 
at publikum mentalt giver ham rygstød.
 Æv, jeg var begyndt at håbe, det hele 
kunne ordnes med et armbåndsur... 

Forhandles i Danmark af NOWA Time, 
http://www.nowatime.dk

Jean-Claude Van Dammes udvalgte 
Jacques Lemans er model E-222
på 49 mm og nitter på læderremmen.
Del ur med Jean Vilian for 1.495,-

49 mm knokkelfjæs 
på model E-221. 
Slip 1.495 overflødige 
spir og det er dit...

Model E-225
på 42 mm
har smaragd-
farvede sten 
raden rundt.
Pris 1.995,-


