
DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ 
Sammankomst tisdag den 28 februari 2023 kl. 19.00 

Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö.                                                     
 

    Dokumentation av ursamlingar samt renoveringstips 
 

 
                                                                                  Utdrag från samlarprogram 

               
Efter den lyckade internauktionen i januari så är det nu åter dags att samlas i den vackra matsalen på 

Moment Hotels som ligger mittemot Centralstationen, strax öster om Hotel Savoy. Föredragen äger rum 

i intilliggande konferenslokal med utmärkta ljus- och akustikförhållanden.  

 

Kvällens föredrag är fördelat mellan tre av våra medlemmar. Många av oss har samlat i många år och 

alla har nog olika metoder för att dokumentera sin samling av horologiska föremål. Kompletta ur, 

urverk, verktyg, litteratur, delar m.m. ja det finns en oändlig mängd föremål man kan samla på men hur 

håller man rätt på dem? Ett bra register gör det enkelt att hålla reda på föremålens inköpsställe, pris, 

skick, proveniens och inte minst möjligheten att efter hand tillföra ny information om resp. föremål.  

 

Peter Borgelin inleder med att förevisa ett dataprogram som han har anpassat för att dokumentera 

ursamlingar. Vi får se hur programmet är upplagt och hur det kan nyttjas när det gäller att lägga till 

referenser och söka mellan olika föremål. 

 

 Zdenek Tancibudek tar vid och berättar hur han dokumenterar sin samling. Det finns säkert flera 

medlemmar som har egna system och vi ser fram emot en dialog med mötesdeltagarna. 

 

Efter avbrott för middag i matsalen samlas vi åter i konferensrummet för att lyssna på renoveringstips 

från vår medlem Peter Klein, som jobbar med en artikel till nästa nr av TID-SKRIFT med rubriken; 

"Blankt, rostigt eller något mittemellan" och vi kommer få ta del av några tips! 

 

Vid lämplig tidpunkt görs avbrott för en måltid som innefattar varmrätt, mineralvatten och kaffe á 

200:-/person. Det kommer finnas flera olika rätter att välja mellan, såväl kött- och fiskrätter samt även 

vegetariska alternativ. Maten levereras till hotellet av en restaurangkedja. Betalning av måltiden görs 

direkt till vår sekreterare. 

 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 

Ps.  

1. OBS! Påminnelse - Årsavgiften för 2023 är 250 kr och skall erläggas snarast möjligt till 

föreningens konto med bankgironr 5462-3921. Ange namn eller medlemsnr vid betalning. Medlem som 

ej fyllt 28 år betalar halv avgift. I årsavgiften ingår ett nr av TID-SKRIFT. 

2. Årsmöte med internauktion kommer att äga rum söndag den 26 mars i Malmö. Kallelse översänds i mars 

månad.    

3. TID-SKRIFT Årg. 15. Medlemmar uppmanas att snarast bidra med artiklar. Kontakta Peter 

Borgelin som ingår i redaktionskommittén för vidare dialog; peter@borgfast.se. 

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". 

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o R. Hermansson, Västanväg 53A, 216 15 Limhamn.            

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


