DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ
Sammankomst tisdag den 23 november 2021, kl. 19.00
Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö.

Ett psalmspelande ur

Foto Gunnar Pipping

Boken "URMAKARE OCH KLOCKOR I SVERIGE & FINLAND" gavs ut 1995. Den är ett
referensverk om 569 sidor sammanställd av Gunnar Pipping. I boken finns ett foto av en rokokopendyl
med spelverk daterat till 1757 och tillskrivet urmakaren Olof Lundbäck, f. 1717 - d. 1780, verksam i
Gävle och Stockholm.
Kvällens föredragshållare är Gunnars son, Olof Pipping, som nyligen har renoverat det unika
psalmspelande uret och kortfattat lämnat följande fakta:
"Det spelar en melodisnutt varje kvart och sedan en psalm vid hel timme och man kan välja mellan
elva olika psalmer från 1697 års psalmbok. Urverk och tavla väger 18 kg tillsammans så det är en
gedigen pjäs. Renoveringen blev omfattande och alla möjliga arbetsmoment ingick, allt från
mässingsgjutning till tillverkning av fjädrar och vanligt urmakeriarbete däremellan. Studio Västsvensk
Konservering gjorde dessutom ett gediget arbete med renovering av foder och urtavla."
Moment Hotels är ett relativt nytt hotell som ligger mittemot Centralstationen, strax öster om Hotel
Savoy. Det är goda möjligheter att ta sig dit med allmänna kommunikationer om så önskas. Vi kommer
att hålla till i den vackra matsalen. Fråga i receptionen var den ligger så bistår de Er.
Vid lämplig tidpunkt görs avbrott för en måltid som innefattar varmrätt, mineralvatten och kaffe á
200:-/person. Det kommer finnas fyra olika rätter att välja mellan, två olika kötträtter, fiskgryta samt
ett vegetariskt alternativ. Maten levereras till hotellet av en restaurangkedja. Betalning av måltiden
görs direkt till vår kassör Rolf Öfvergaard, antingen kontant eller via Swish.
Styrelsen
Ps.
1. Planerade sammankomster 2022: onsdag den 26 januari samt torsdag den 17 februari.
2. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via peter@affmak.se
eller slå en signal till 070-5903468.
3. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek
Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com
4. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se
Varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur".
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