PS
PRE SCRIPTUM

Pre Scriptum

Pre Scriptum

Nr 1 –2000
Pris 10.00

Slutligen vill vi gärna presentera något för den kräsne samlaren som
gärna vill ha det bästa marknaden kan erbjuda för att förvara och
presentera pennsamlingen.
En väska från italienska Piquadro i antikbehandlat brunt skinn med
mässingsdetaljer. Väskan innehåller tio mockafodrade brickor som
rymmer sammanlagt hundra pennor.
Cirkapris: 5000 kronor.
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Just nu håller
du det första
numret av ett
nytt forum i
din hand,
tänkt att fungera som
vägledning
och inspirationskälla för
det skrivna
ordet.
I detta och nästföljande nummer
kommer vi att presentera såväl nyheter om papper, pennor & skrivbordstillbehör som litteratur härom,
varvat med historik om pennans
och skrivkonstens historia.
Titeln Pre Scriptum skall tolkas som
Innan Skriften och vad behöver
man då – om inte just papper och
penna för att kunna sätta sina idéer
och tankar på pränt.
Utopin om det papperslösa samhället slog aldrig in. Aldrig förr har det
producerats så mycket papper av
olika kvalitéer för såväl professionella som hemmakonsumenter.
Bruket av persondatorer kombinerat
med billiga skrivare har i stället

satt fart på kreativiteten och frammanat lusten att se ordet på
pränt. Trots att vi för tillfället översköljs av allehanda tekniska nymodigheter som palmtops och
nallar med wap för överföring av
digital information i rasande fart.
Så därför vill vi med denna tidskrift passa på att slå ett slag för
ett traditionellt uttrycksmedel –
nämligen pennan och dess tillbehör
För ögonblicket produceras en
mängd spännande skrivdon och
tillbehör för skrivbordet och det är
därför en glädje att kunna visa på
de nyheter som vi för i vårt rikliga
sortiment av pennor och papeterier.
Så låt denna tidskrift inspirera Er
till en skönare inramning av vardagen, både hemma och på jobbet, och känn Er varmt välkomna
att botanisera bland utbudet i vår
butik.
Vi ses!

Malmö Bokhandel
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Julerbjudande
Parker Sonnet set
Matt svart med gulddetaljer.
Reservoar & kulspetspenna.
(1445:-)

995:-

Inoxcrom Wall Street
Röd eller blå
reservoarpenna.
(549:-)

429:-

Inoxcrom Wall Street
Röd eller blå
kulspetspenna.
(429:-)

269:-

Parker Insignia set
Matt svart med gulddetaljer
Kulspets, stiftpenna .
(700:-)

498:-

Fri Gravyr
på presentpennor
under julen gäller på
de flesta märken.

Södra. Förstadsgatan 32
Box 17019, 200 10 Malmö
Tel: 040-611 78 05, 040-10 04 70
Fax: 040-611 04 12
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Julerbjudande
Parker Jotter set
Borstat stål med gulddetaljer.
Kulspets, stiftpenna & skinnfodral.
(298:-)

198:-

Waterman Hemispher set
Borstat stål med gulddetaljer.
Kulspets, stiftpenna .
(500:-)

398:-

Inoxcrom 2002 set
Olika färger.
Kulspets & stiftpenna.
(239:-)

198:-

10 % Rabatt
På alla nyheter
Här i tidningen

Parker Frontier set
Borstat stål med kromdetaljer.
Reservoar, kulspetspenna &
mobiltelefonfodral.
(520:-)

398:-
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För dig som vill veta mer
kan vi rekommendera följande titlar;
FOUNTAIN PENS OF
THE WORLD av Andreas
Lambrou (Classic Pens
förlag, 1998) som är ett
måste för den vetgirige.
Boken innehåller över 400
sidor med historik, ingående artiklar och informativa
bilder (de flesta i färg) och
är väl att betrakta som något av en bibel inom samlarkretsar.
FOUNTAIN PENS, HISTORY AND DESIGN av
Giorgio Dragoni m.fl.
(Antique Collector’s Club,
1998) med tonvikten lagd
på formgivning av pennor
och annonser.
En riktig presentvolym på
knappa 200 sidor med ingående presentationer av
några av milstolparna
bland pennmodellerna genom tiderna, smakfullt illustrerade i färg.
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PennNytt

Cross ATX
Nytt för i år från Cross är ATX som finns i följande modeller; Kulpenna, roller, reservoar samt stiftpenna med 0,5 bly. Pennan
tillverkas i färgerna basalt svart, matt krom, blank krom, zirkonium, röd koppar samt azur blå.
Priser från 450 kr för kulpenna och stiftpenna i krom eller svart,
samt 800 kr för reservoarpennan i krom eller svart

En tidig annons från Sheaffer, daterad 1914
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1924 introducerades varumärket
The White Dot Trademark och
alla pennor försågs med en vit
prick som indikerade livstids garanti.

Sheaffer - En ledande
penntillverkare sedan
starten 1913.
En juvelerare från Iowa - USA
vid namn W A Sheaffer konstruerade och patenterade en
förbättrad version av dåtidens
reservoarpenna redan 1908.
Detta blev startskottet för en
penntillverkning i mindre skala
1912 då juvelerarbutiken byggdes om till pennfabrik och 1913
bildades The Sheaffer Pen
Company.
1914 publicerades den första
rikstäckande annonsen. En
helsida i The Saturday Evening
Post. 1917 expanderade företaget ytterligare genom förvärvet av Fort Madison Plow
Company och fabriken byggdes om till pennproduktion.

Sheaffer fortsatte att vara expansivt även under de förödande
krigsåren som lamslog de europeiska konkurrenterna och sönerna drev företaget vidare under 50
– och 60-talet.
Design och kvalitet har alltid varit
riktmärken för koncernen som
trots senare års ägarbyte ständigt
lanserat nya modeller med sikte
på framtiden fast med rötterna i
den klassiska traditionen.

Vi utför även service
och reparationer på
Era pennor till rimliga priser.

Södra. Förstadsgatan 32
Box 17019, 200 10 Malmö
Tel: 040-611 78 05, 040-10 04 70
Fax: 040-611 04 12
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PennNytt

Det absolut senaste från
Sheaffer är en kollektion i
futuristisk design men
med förankring i tidigare
modeller som Imperial och
Targa.
Pennorna finns som reservoar, roller, kulspets samt
stiftpenna i prislägen från
1285 kronor och uppåt.
Reservoarpennan levereras med 14 karat guldspets.

Pre Scriptum

Pre Scriptum

PennNytt

PennNytt

Parker Reflex
Harley Davidson
En trevlig nyhet från Waterman är Harley Davidson-pennan med
innovativ design inspirerad av cylinderblocket på motorcykeln
med samma namn. Pennan tillverkas som kulspets, roller och
reservoar i färgerna krom, röd, orange samt metallic blå och levereras i en presentask i form av en bensintank. Priser från 595 kronor.
Den första Harley Davidson-motorcykeln tillverkades 1903 och
märket har sedermera kommit att förknippas med den amerikanska drömmen om styrka och frihet.

Den senaste budgetmodellen från Parker är Reflex med en lite kraftigare
pennkropp och ett förlängt halkfritt penngrepp som gör skrivandet behagligare till ett rimligt pris. Pennan tillverkas i färgerna svart, blått, grönt
och rött.
Kulspets- och stiftpennan kostar 79 kronor, roller 89 kronor och reservoarpennan 119 kronor.

Vi saluför följande pennmärken: Mont Blanc, Parker.
Sheaffer, Waterman, Cross, Rotring, Lamy och
Inoxcrom

