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Begreppet Kronometer 
                            

 
Guillaume balans i ett fickur 

 

Eric Leskinen, vice ordförande i vår systerförening, De Gamla Urens Vänner i Göteborg, kommer att 

vara kvällens föredragshållare. Eric har under en längre tid intresserat sig för fickur och armbandsur 

med urverk av hög precision. Begrepp som: ”Kronometer” – ”Chronometer” –”Chronométre” m.fl. 

benämningar förekommer i olika sammanhang och det har bidragit till en viss förvirring. Eric 

kommer att reda ut de olika begreppen och beskriva ett antal precisionsur som har testats på 

observatorier eller testningsbyråer. Vi kommer även att få lära oss om hur de olika testerna gick till 

och vad som krävdes för att erhålla olika utmärkelser. 

 

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  

25 februari genom att mejla till föreningens sekreterare Rikard Hermansson:  

 

rikardhermansson@icloud.com 

 

Efter några inledande ord överlämnas ord och bild till Eric Leskinen. Rikard tar emot frågor från 

åhörarna via "chatten" under föredraget. Frågorna framförs till Eric efter avslutat föredrag. En länk 

kommer att skickas från Adam till alla som anmält sig med vidare instruktioner den 25/2.  
 

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. Medlemmar som resterar med medlemsavgiften för 2021 påminns härmed att avgiften är kr 250/år 

och kr 125/år för medlem t.o.m. 27 år. Se Bankgironr nedan!  

2. Utställningen  "Tick Tack" är stängd och kommer troligen ej öppnas igen enligt museet. Vidare 

information följer senare. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin 

via  peter@affmak.se  

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 

 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    
 

mailto:adamjofsweden@gmail.com

