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FABER-CASTELL
PORSCHE DESIGN
En helt ny och innovativ design från Faber-Castell i
samarbete med Porsche. Pennkroppens hölje är
gjort av samma flätade metall som används till bilarnas bromsslangar (Tec-Flex). Materialet gör att höljet
fjädrar när spetsen trycks fram.
Pennan tillverkas i två utföranden - flätad helt i stål
samt stål/guld. (Se bilden) Båda utförandena finns
som kulspets eller stift med 0,7 mm bly.
Priset är 890 kronor för modellerna i stål, respektive
1 400 kronor för stål/guld.
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Först och
främst vill jag
säga att det
har varit fantastiskt roligt
att arbeta
med denna
tidning. Att
samla material och få förmånen att
presentera
det för en
bred och kunnig publik. Men det
absolut roligaste med alltsammans
har varit den direkta responsen från
nöjda kunder och läsare.
Därför vill jag passa på att involvera
läsekretsen än mer i arbetet med
tidningen. Finns det någon som vill
bidra med något pennrelaterat material så är ni hjärtligt välkomna. Det
kan gälla allt från bilder, anekdoter,
efterlysningar eller annat av allmängiltigt intresse.
Syftet med tidningen är att även
fortsättningsvis presentera nyheter
från våra olika leverantörer varvat
med historik och litteraturförslag.
Samtidigt ger vi givetvis 10 % på
alla penn-nyheter som presenteras
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här i tidningen,
Om allt går som planerat kommer
Pre Scriptum att ges ut med tre
nummer per år. I alla fall i första
skedet. Planer finns redan på en
tätare utgivning,
Nytt för i år är att italienska Montegrappa och tyska Pelikan numera saknar svensk distributör, men
våra övriga leverantörer presenterar i gengäld desto fler nyheter av
kända, etablerade märken.

Rotring Quattro Pen Executive
Quattro har visserligen funnits på marknaden ett tag, men nytt för i år
är en exklusivare modell i ett kraftigare utförande, Pennan är utrustad
med rött och blått bläck, blystift (0,5 mm) samt orange överstrykningsfunktion.

Låt Er inspireras.
Pris 530 kronor.

Malmö Bokhandel

Rotring Initial
Vi lämnar 10 %
rabatt på alla pennnyheter i tidningen.
Vid köp av kompletta
set lämnar vi 20 %
rabatt på hela sortimentet.

Gäller ordinarie priser

Initial är ännu en high-techmodell från tyska Rotring. Pennan tillverkas
i mattborstad stål med kromdetaljer samt i en mörkblå färg. Initial finns
som stift, kulspets, roller samt reservoar med en unik lufttrycksmekanism som skall förhindra läckage även på flygresan.
Priser från 312 kronor
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Ici et Là
Årets nyhet från franska Waterman, med den kreativa kvinnan
som tilltänkt målgrupp. Pennan
tillverkas i en rad olika färger,
dock endast som
kulpenna.

Pennan levereras i en exklusiv silkesask som påminner
mer om ett läppstiftsfodral.än
en traditionell ask.

Pris 498 kr/st
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Pennan
Hur såg de första skrivverktygen ut, och vem uppfann
kulspetspennan? Journalisten Ingemar Lundkvist beskriver och kåserar kring
olika penntyper.
Det är en bildrik exposé
som spänner över den gula
vardagsblyertsen till samlarreservoaren i guld, som
aldrig får användas. Han
berättar också om yrkespennor - som kirurgens
penna för att markera snitt,
kalligrafens för utskrift av
nobeldiplom, skräddarens
för att markera skärningar,
timmermannens för att
markera kapningar. Och
här beskriv pennan alla
attribut; med exempel på
läskpappershållare, pennställ, pennformerare och
bläckhorn.
Text: Ingemar Lundkvist
Byggförlaget
Inbunden, 160 sidor
ISBN 91-7988-189-0
Utkommer i april/maj.

Ingemar Lundkvist

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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Cross Ion
Denna penna representerar det senaste inom ergonomiskt tänkande, varvat med innovativa tekniska lösningar. När spetsen trycks
fram skjuts höljet isär och pennan förlängs till behaglig skrivlängd. I
hopfällt skick är spetsen skyddad och pennan lätt att stoppa undan,
eller hänga upp i den medföljande ringen.
Ion tillverkas endast som roller med ett nytt gelébläck i ett flertal färger.
Pris: 525 kronor.
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Parker - En legend
bland tillverkare.

namn åt den första stora pennmodellen.

1863 föddes
George S Parker som sedermera kom att
starta det som
skulle bli den i
särklass mest
framgångsrika
penntillverkaren i världen, men
som i de flesta sagor var början blygsam.

1903 etablerades en Skandinavisk distributör - Christian Olsen
i Danmark - och Parker stärkte
sin position i Europa. Under
första världskriget tillverkades
en penna för fältmässiga förhållanden med ett bläck som kunde tillverkas under knappa omständigheter.

1888 arbetade George som
lärare i södra Wisconsin med
pennförsäljning som extraknäck. Han reparerade även
studenternas pennor och fick
härigenom den nödvändiga
tekniska kunskap som han sen
omsatte i ett första patent 1889
1894 ingick han partnerskap
med en lokal försäkringssäljare
vid namn W F Palmer och de
två startade The Parker Pen
Company med säte i Janesville
och resten är - som man brukar säga - historia.
Samma år patenterades en
speciell bläckledare - Lucky
Curve - som också fick ge

1918 omsatte Parker för första
gången 1 miljon dollar.
1921 lanserades Duofold, 1933
Vacumatic och 1941 släpptes
Parker 51. Samtliga betraktade
som klassiker av samlare idag.
1954 - tio år efter introduktionen
av kulspetspennan i USA - tog
Parker upp kampen om köparna med den tekniskt överlägsna
Jottern.
George S Parker hann aldrig
själv ta del av alla landvinningar
eftersom han lämnade jordelivet 1937, men företaget har
fortsatt att lansera nya tekniska
lösningar och modeller genom
åren - något som säkert gläder
George i sin himmel.
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Ergonomin har tagit steget in bland
de exklusiva pennorna.
Cross Morph har
ett justerbart gummigrepp som är
ställbart i tjocklek
för optimal skrivkomfort.
Pennan finns som
kulspets med priset satt till 800 kronor samt som
”digital writer” för
950 kronor.
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Sheaffer Javelin
Sheaffer lanserar i år budgetmodellen Javelin.
Gummigrepp för komfortabel skönskrift är givetvis
standard och pennan tillverkas i samtliga på marknaden förekommande modeller; reservoar, roller,
kulspets samt stiftpenna 0,7 mm.
Tillverkas i metall med färgerna matt krom, grön
eller röd.
Samt i plast med färgerna gul, blå, röd eller lila.
Priser från 180 kronor i metall och 122 kronor i
plastutförande.

Parker Inflection
En trevlig nyhet från Parker är Inflection i klassisk design och läckra
färger. Pennan saluförs som reservoar, roller, kulspets och stiftpenna
0,5 mm i färgerna; svart, gul, röd, blå och stål.
Reservoarpennan har en delvis dold spets i 23 karats guldpläterat utförande.
Priser: reservoar 775 kronor, roller 675, kulspets & stift 598 kronor st.

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

