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Förlagsarbete inom urtillverkningen

Under andra halvan av 1800-talet ägde en stor förändring rum när det gäller tillverkningen av fickur.
Efter förebild från Amerika omorganiserades verksamheten hos urfabrikanterna så att det mesta
tillverkades under samma tak. Dessförinnan och även in på 1900-talet så bedrevs s.k. förlagstillverkning i Europa. Varje del tillverkades av en specialist som företrädesvis arbetade från sin
bostad eller mindre verkstad. Alla delar samlades ihop från de olika leverantörerna och sattes
samman hos urfabrikanten till ett komplett ur.
Anders Eriksson, ordförande i vår systerförening i Stockholm, DEGAUVIS, är kvällens föredragshållare och han kommer belysa ämnet genom att fokusera på hur den komplicerade tillverkningen av
delar till cylindergången i bondgårdarna i franska Jura vid gränsen till Schweiz gick till och var
organiserad.
Praktiska upplysningar:
Föredraget kommer p.g.a. nuvarande smittläge 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
26 januari genom att mejla till föreningens sekreterare Rikard Hermansson.
rikardhermansson@icloud.com
Frågor från åhörarna kan ställas via "chatten" under föredraget. Frågorna framförs till Anders efter
avslutat föredrag. En länk kommer att skickas från Adam till alla som anmält sig med vidare
instruktioner någon timme innan föredraget börjar den 26/1.
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. Inbetalningskort för årsavgift år 2022 bifogas denna kallelse. I årsavgiften ingår ett nr av TID-SKRIFT.
"Kassören" blir glad om årsavgiften betalas snarast möjligt och om medlemsnummer anges vid betalning.
2. Planerade sammankomster 2022: torsdag den 17 februari ("innemöte" om smittläget så medger).
3. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via peter@affmak.se
eller slå en signal till 070-5903468.
4. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek.
Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com
5. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se
Bildspelet uppdateras f.n. och varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur".
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