DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ
Sammankomst onsdag den 2 mars 2022, kl. 19.00
Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö.

Mitt liv som urmakare

Uppdragsnyckel K-O A

Vår mångåriga medlem Kjell Otto Appelkvist är kvällens huvudperson. Under lättsamma former kommer han
intervjuas av Peter Borgelin om sina erfarenheter som urmakare. Kjell Otto inledde sin bana 1955 när han var
14 år gammal hos sin far, Urmakaren Nils Otto Appelkvist i Harlösa. Efter fem år fick han jobb på centralverkstaden Rätt Tid i Malmö där han arbetade i 2,5 år.
1964 värvades han av den erkänt skickliga urmakaren Sven Svensson i Lund. Ett fruktbart och mycket lärorikt
samarbete som varade i hela 15 år innan Kjell Otto med Svens goda minne startade egen butik med tillhörande
verkstad tillsammans med sin hustru Majvi i centrala Lund. Idag drivs butiken vidare av Kjell Ottos dotter Anna
som gått i sin fars fotspår och är utbildad urmakare.
Kjell Otto har genom åren tagit sig an alla slags reparationer, från torn ur till armbandsur och arbetsglädjen i
verkstaden bidrog till att han i slutet på 1970-talet tillverkade ett bordsur helt från grunden. Kjell Otto tar med
det vackra skeletturet till kvällens möte och kommer berätta hur han gick till väga. Kjell Otto har fortsatt att
arbeta vid sin arbetsbänk av ren lust och till kvällens möte tar han även med en del egenhändigt tillverkade
delar till ett fickur med tourbillon som är gjorda helt från grunden.

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.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Ps.
1. Planerade sammankomster 2022: årsmöte och internauktion söndag den 27 mars.
2. Medlemmar som inte betalt årsavgift för år 2022 uppmanas att reglera detta snarast.
3. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via peter@affmak.se
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
Varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur".
Ds.
Föreningens adress: DGUV, c/o R. Hermansson, Västanväg 53A, 216 15 Limhamn.
Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se Hemsida www.dguv.se
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