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Montblanc Bohème

B
o
h
è
m
e

Röd eller svart. Avser färgen på clipsens sten. Unik påfyllningsmekanism kännetecknar denna nyhet. Spetsen i
14 k guld skruvas fram. Bohème Noir Pris: 3300 kr.
Bohème Rouge Pris: 3300 kr.
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Nr 1–2002
Pris 15.00
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Ibland blir det
inte riktigt
som man
tänkt sig. Detta nummer
skulle legat
klart julen
2001, men
tidsbrist och
familj har
kommit emellan. Som
kompensation presenteras här i stället ett extra fullmatat vårnummer med bland
annat en längre presentation av det
amerikanska pennföretaget Cross
historik.

Responsen från läsekretsen har
annars varit mycket positiv. Det
vore därför roligt om ett tätare
samarbete kunde utvecklas. Har
du något material som kan vara
av allmänt intresse så tveka inte
att skicka det till undertecknad.
Allt mottages med tacksamhet,
Bildmaterial, kåserier, infall och
idéer, Kanske att någon samlareskulle vara intresserad av ett större pennmöte till sommaren? Kontakta mig gärna i butiken, eller
ring mig privat på 070-404 95 90.
Kvällar eller helger.

Annars har det tyvärr varit ganska
klent med nyhetslanseringar under
vintern. De stora drakarna har varit
förvånansvärt tysta. Förhoppningsvis skall det väl ske en förändring
under våren.

Malmö Bokhandel

På pluskontot kan annars noteras
att intresset för fina pennor ökat
markant bland bokhandelns kundkrets, Speciellt notabelt är att även
ungdomar börjat bruka reservoarpennor för egen del. Något som
verkar mycket betryggande för återväxten.
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PennNostalgi

Vi lämnar 10 %
rabatt på alla pennnyheter i tidningen
Gäller ordinarie priser
© 1956
Referera till denna annons

Vi saluför följande pennmärken: Mont Blanc, Parker,
Sheaffer, Waterman, Cross, Rotring, Lamy, Pelikan,
Pilot, Graf von Faber och Inoxcrom
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tidens efterfrågan av billiga, kvalitativa pennor. Tillverkningen av
exklusivare modeller samt förgyllda pennor och pennor av silver
fortsatte dock under namnet
Cross.
Även Walter Russels son, Ellery,
anslöt sig till företaget. Han designade flera framgångsrika pennmodeller och inledde även ett samarbete med Le Boeuf, Parker och
Eversharp som underleverantör av
pennmekanismer. Brodern Walter
Russel Junior slöt upp med Ellery
då deras far dog 1937.
I likhet med många andra industrier under Andra Världskriget upphörde Cross med sin civila produktion och började i stället med tillverkning av precisionsinstrument
åt den amerikanska signalkåren.
1946 kunde företaget fira 100årsminnet av Alonzos födelse
samt slutet på Andra Världskriget.
Kulspetspennan hade gjort sitt segertåg över världen och trängt undan reservoarpennan från marknaden, men det dröjde ända till 1952
innan perfektionisten Ellery ansåg
sig redo att lansera Cross version.
Den blev dock en sådan succé att
företaget inte tillverkade en enda
reservoarpenna igen förrän 1982

då modellen ”Century” introducerades. (Den såldes först i Europa under två år innan den marknadsfördes i U.S.A.)
1996 lanserade företaget en numrerad upplaga för att fira 150årsminnet av Alonzo T. Cross födelse. Pennans design kan härledas till deras Art Deco inspirerade
modeller från 1930-talet och tillverkningen är begränsad till 10 000
exemplar av respektive modell.
Familjen Boss har förvaltat namnet
Cross väl. Företaget har blomstrat
under deras ledning och ny mark
har brutits. Förutom tillverkning i
U.S.A. etablerades även en fabrik i
Irland under 70-talet för tillverkning
och distribution av pennor till Europa, Mellersta Östern samt Afrika.
Samlare av nyare reservoarpennor
har även kunnat glädja sig åt modeller som ”Signature”, ”Townsend”
och nu senast ”Pinnacle” (1999).
Förutom att förvalta och förfina
gamla tiders designtraditioner har
Cross även lanserat en ergonomisk kulspetspenna med namnet
”Ion” (2001) med en mycket futuristisk design.
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Skrivkonsten Uppkomst och Historia
Denna praktvolym presenterar skrivkonstens historia
på ett lättillgängligt sätt.
Från urgamla uttrycksmedel som grottmålningar och
kilskrift till hieroglyfer och
våra dagars alfabet.
Boken behandlar alfabetets
uppkomst. Feniciernas alfabet, grekernas alfabet.
Latinskt hebreiskt och arabiskt alfabet. Kinesisk
skrift. Japansk skrift, runor
och piktogram.
Från upptäckt till dechiffrering. Från lertavla till datorskärm. Från istiden till
rymdåldern.

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

Svensk text och rikligt med
illustrationer.

Text:: Andrew Robinson
Forum Förlag
Inbunden, 224 sidor
ISBN 9137112376

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
Parker 45

Modellen Parker 45 lanserades som reservoar redan 1960. Namnet
anspelade på revolvern Colt 45 och dess snabba skjutegenskaper. Parker 45 var med sin patronfyllning kvick att ladda och använda.
Nu föreligger en design- och produktutveckling. Ny färg (blå) samt en
prydnadssten i toppen på huven. Familjen är nu komplett i och med
lanseringen av en roller och en stiftpenna.
Pris: Steel GT Reservoar 298 kr,
Vid pressläggning finns endast Reservoaren i lager.

Parker lanserar två nya rollerpatroner. En kulspetspatron med gel ink för
behagligare skrift samt en precisionsroller idealisk för tekniska ritningar.

1996 lanserade företaget en numrerad upplaga för att fira
150-årsminnet av Alonzo T. Cross födelse. Pennans design kan härledas till deras Art Deco inspirerade modeller
från 1930-talet och tillverkningen är begränsad till 10 000
exemplar av respektive modell.
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Cross - En amerikansk
klassiker
A. T. Cross är Amerikas äldsta
penntillverkare, etablerad någon
gång under tidigt 1840-tal. Det stod
visserligen skrivet i deras förra logotyp: ”Since 1846”, men det betecknar faktiskt födelseåret för företagets namngivare, Alonzo Townsend Cross som levde 1846-1922.
Hans far, Richard Cross, och hans
styvmorfar, Edward W. Bradbury,
etablerade ett företag i Birmingham
redan 1839 som tillverkade pennor,
pennskrin och smycken i ädla metaller. I början av 1840-talet emigrerade de till New York där Edward
gifte sig med Julia Ann Mathews
Conner och Richard gifte sig med
dennes dotter, Jerusha Townsend
Conner år 1844.
Året efter återvände Richard till Birmingham med sin hustru, troligtvis
för att vidareutbilda sig inom juveleraryrket och för att hitta dugliga
hantverkare och verktyg. Alonzo
såg dagens ljus 1846 och den lilla
familjen återvände sedan till Amerika 1847 där de övertog Edward W.
Bradburys butik i Boston.
1850 ingick Richard partnerskap
med en brittisk pennskrinstillverka-

re i Attleborough, Massachusetts.
1858 hade han helt övertagit Edward W. Bradburys rörelse och
flyttade med familjen till trakterna
av Providence, Rhode Island.
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Alonzo började arbeta i familjeföretaget 1865 och han och hans
yngre bror, Henry Richard, blev
delägare 1871. Henry Richard dog
tragiskt nog redan året därpå.
Alonzo lyckades med konststycket
att registrera hela 26 olika patent
för skrivinstrument mellan åren
1873-1908. Både gällande mekanik såväl som lackeringsteknik.
Bland annat patenterade han år
1875 en så kallad stylograph vars
pennspets var tillräckligt stark för
att tåla det tryck som krävs vid karbonkopiering. Pennan blev så uppskattad att det amerikanska postväsendet införde den som standard. 1881 etablerades The Cross
Pen Company i Boston som tillverkade pennor både till den amerikanska och den europeiska marknaden.
År 1914 anslöt sig en driftig säljare
vid namn Walter Russell Boss Senior till företaget. 1918 köpte han
rörelsen av den då 72-årige Alonzo och införde en ekonomimodell
med namnet Alwrite för att möta

Parker
Ellipse
Parkers senaste
tillskott i pennfamiljen är Parker Ellips
som tillverkas i färgerna svart, blå
och koppar. Reservoarspets i 18 k
guld.
Ellips finns som:
Reservoar pris:
2450 kr.
Rollerball pris:
1975 kr.
Kulspets pris:
1750 kr.
Stiftpenna pris:
1750 kr.
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Pilot Capless
Staedtler Mars XXL
En ny lågprispenna från Tyska Staedtler med en modern design
finns som Kulspets & Stiftpenna 0,5 eller 0,7. Färg Blå .
Pris: 79 kr.

Då och då träffar man på trevliga modeller som borde ingå i var mans
samling. Pilot Capless är en sådan. Den ända reservoarpenna idag
med infällbar spets via en tryckmekanism lik en vanlig kulspetspenna.
Capless lanserades redan 1964 men tillverkas än i dag. Pennan säljs
med 14 k guld spets.
Pris: 1850 kr.

