Hej Jørgen!
Jeg har malet din urskive …. Jeg har renset gammel maling af, grundet og malet med en lys –
grønlig dækmaling, malet nye tal, og skrevet ”J. C. Lindtner” som du ønskede …
…og jeg har forsøgt at gøre den så original som muligt.

Urskiven før…

Og urskiven efter...

På hjemmesiden:
http://www.dieuhrenwerkstatt.de/index.php?id=standuhren
… fandt jeg et standur af Lindtner – er det mon sådan et ur du har i mørkegrøn bemaling???

Hvis du går ind på hjemmesiden ser du at navnet er skrevet ”rundt” – det
kan jeg ikke , men romertallenes form kan jeg lave…
(Uret her koster 3900 EURO).

Jeg starter med at måle skiven op, og du fortæller mig
at ”lysåbningen” er 25 cm, og at urkassen er
mørkegrøn.

Jeg forsøger først at blande en maling- nuance der
rammer skivens originale…

Jeg prøver flere gange til det lykkes ret godt!.
(Jeg kommer grønt i antikhvid)

Jeg ser at skivepillerne er løse, så det må
jeg se på senere – de nittes fast…

Så går jeg i gang! Med stålbørste i søjleboremaskinen
børster jeg den gamle maling af…

Se, her er al den gamle maling væk!
(Pye… hvor det støvede!!!)

…og jeg sliber straks
med vandslibepapir for
at gøre metalskiven
jævn.

Jeg giver skiven grunder…

… og sliber…

… og efter 4 gange grunder maler jeg 3 gange med den
hjemmelavede dækmaling.

… og sliber hver
gang der er malet!
Det tager tid, da
malingen skal tørre
2 døgn mellem
hvert lag maling!

Jeg har filet en messing lineal så jeg kan tegne romertal på din
skive…

Men før jeg tegner
romertal tegner jeg
minut-inddelingen med
en hjemmelavet
”passer”

Her har jeg tegnet minut-inddelingen og med
messinglinealen tegner jeg romertal.

Dette er ganske nemt når man har
messinglinealen… Det svære var at file linealen…
Linealen er
tegnet med
passer og savet
/ filet til den er
god til din
urskive.

Navnet ”J. C. Lindtner” er printet ud i en smuk
håndskrift på computer, og så har jeg øvet mig til jeg
kunne skrive bogstaverne med tusch på din urskive…

Til sidst er urskiven
lakeret med spray- lak så
den kan holde i mange år.
Tillykke med skiven!
Glad hilsen
Michael

