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            Öststatsur 
 

                                                                            
                                        
När andra världskriget tog slut fick Europa nya gränser och flera länder erhöll nytt styrelseskick.  

Det nya Europa innebar stora förändringar även för tillverkningen av ur. Vår medlem Zdenek 

Tancibudek är kvällens fördragshållare, Zdenek, som är född i Tjeckoslovakien, har studerat hur 

urtillverkningen utvecklades bakom "järnridån" i Östtyskland, Tjeckoslovakien samt Sovjetunionen.  

Föredraget omfattar även utvecklingen för urindustrin i öst efter murens fall 1989.  

 

Praktiska upplysningar: 

Föredraget kommer att presenteras via: "Zoom Webinar". Teknikansvarig är vår medlem Adam 

Johnson, som företrädesvis kan nås via sin mejladress: adamjofsweden@gmail.com   
 

Medlemmar uppmanas att snarast anmäla sitt intresse för att lyssna på föredraget den  

22 april genom att mejla till föreningens sekreterare Rikard Hermansson:  

 

rikardhermansson@icloud.com 

 

Rikard tar emot frågor från åhörarna via "chatten" under föredraget. Frågorna framförs till Zdenek  

efter avslutat föredrag. En länk kommer att skickas från Adam till alla som anmält sig med vidare 

instruktioner någon timme innan föredraget börjar den 22/4.  
 

Vi kommer även att översända denna inbjudan till våra systerföreningar i Stockholm och Göteborg 

samt även till Dansk Horologisk Selskab. Det maximala antalet deltagare är 100 och medlemmar i 

DGUV Malmö har företräde. För övriga gäller ”först till kvarn”. 

 

  Styrelsen för De Gamla Urens Vänner i Malmö 

 

Ps.  

1. Kommande föredrag via zoom preliminärt: Tisdag den 25 maj samt tisdag den 22 juni.  

Kallelser skickas tillsvidare såväl per mejl som post. 

2. Bifogat denna kallelse finner Ni årgång 13 av TID-SKRIFT. Den ingår i medlemsavgiften. 

3. Utställningen  "Tick Tack" är stängd och utställare som har lånat ut föremål kommer att  

informeras om när de kan avhämtas.  

4. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via  peter@affmak.se. 

5. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek. 

Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com 

6. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se 

 Förbättringar och kompletteringar av hemsidan pågår...   

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o Borgelins Fastighetsbyrå, Kullagatan 6, 3 tr, 252 20 Helsingborg. 

Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se  Hemsida www.dguv.se    
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