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PennNytt

Pilot Vortex
En ny Reservoarpenna från Pilot med Modern design. Pennan har
fått en standardpatron (Pelikan mm), Vortex finns i fem olika färger
se ovan.
Pris: 158 kr.

Pre Scriptum
Då var det
dags för ett
nytt nummer
av Pre Scriptum.
Lagom till
detta nummers utgivning har vi
fått in Rotring
Freeway som
vi skrev om i
förra numret. Pilot lanserar också
en liten reservoarpenna vid namn
Birdie som passar till diverse systemkalendrar, däribland Filofax.
Vidare aviserar Montblanc en ny
serie som ska komma ut nu till sommaren. Star Walker, som vi verkligen ser fram emot.
Jag kan även meddela att julförsäljningen av exklusiva pennor har varit långt över förväntan. I samband
med julen blev jag även intervjuad
av branschtidningen Papper och
Kontor. En kopia av denna intervju
bifogas detta nummer av Pre Scriptum.
Det skulle vara kul att höra ifrån er
läsare om ni har något att förtälja.
Material m.m. som vi kan införa i

kommande nummer. Det går även
bra att göra efterlysningar i tidningen.
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Efterlysning

Hoppas att ni skall finna detta
nummer lika trevligt att läsa som
det varit att göra.
Väl mött i butiken.

Malmö Bokhandel

Pre Scriptum utkommer
med tre nummer per år.
Redaktör: Björn Arebom
Pris för helårsprenumeration inklusive frakt
inom Sverige; 75 kronor
Inbetalning kan ske via
postgiro 1804411-5 eller
personligen till
Björn Arebom i butiken
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FOUNTAIN PENS - US
and UK
Fountain Pens US and UK
är en ny, omarbetad upplaga av Lambrous tidigare
bok Fountain Pens of the
World som publicerades
1995.
Denna nya upplaga sätter
fokus på pennor tillverkade
i USA och Storbritannien
och innehåller flera nya
färgbilder och teckningar.
Nästa projekt i serien är
ytterligare en volym som
skall innehålla pennor från
Asien och övriga Europa.
I skrivandets stund vet vi
inte när den skall publiceras.
Pris: ca 650:Text:: Andreas Lambrou
Förlag: Classic Pens
Inbunden, 256 sidor
Format: 210,5 x 210 mm
Tryckår: 2000
ISBN: 0856675326

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
papper@malmobokhandel.se
www.malmobokhandel.se
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Mont Blanc limited edition
Voltaire trio set

13 000:-

Dumas trio set

13 000:-

E A Poe trio set

14 000:-

Charlemagne reservoar 19 300:Semiramis reservoar

18 000:-

För information om övrigt sortiment
eller beställning, ring
NK Papper 08 – 762 85 03
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plar tillverkades vilket skall minna
om året då Världsutställningen i
Barcelona förkunnade modernismen.
Flera andra modeller har lanserats efterhand, bl.a. den spännande ”Ecridor Rétro Collection”
som dels namnmässigt hyllar den
gamla fabrikens namn och som
dels sneglar på 20-talets stilideal.
Caran d’Ache figurerade även i
Guinnes Rekordbok 1995 då
världens dyraste penn-set såldes. Två pennor ur ”Genève Collection” beströdda med 4 255 diamanter. Priset? 120 500 dollar!
Läs gärna mer om Caran d’Ache
produkter på deras hemsida:
www.carandache.ch/
luxury_products/html/en/
index.htm
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Caran d´Ache - Schweizisk
precision
Allt startade i Schweiz 1924 då
Arnold Schweitzer köpte Ecridor
Pencil Factory och ändrade namnet till Caran d'Ache Swiss Pencil
Factory.
Namnet tog han efter en fransk
karikatyrtecknare på modet, Emmanuel Poiré (1859-1909), vars
verk han beundrade. Poiré, som
var född i Moskva, signerade sina
teckningar med artistnamnet
”Caran d’Ache”. En fransk direktöversättning av det ryska ordet
för blyertspenna, karandash.
Företagets produktion inriktade
sig redan från start på artistmateriel vilket de fortsatt med allt sedan dess. 1929 gjorde företaget
stor lycka med en mekanisk stifthållare (Fixpencil) som tillverkas
än idag. Två år senare lanserade
de en vattenlöslig färgpenna som
revolutionerade konsten att teckna med färg.
Det skulle dock dröja ända till
1970 innan företaget på allvar
slog sig in på den exklusivare
pennmarknaden med modellen
”Madison”. En klassisk kollektion
med reservoar-, roller-, bläcksamt stiftpennor i olika material

och färgval, Utmärkande för pennan är clipsen som är formad som
ett svärd och för första gången
kunde nu företaget erbjuda sina
kunder en reservoarpenna i sitt
sortiment.
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PennNytt

Samtidigt med
lanseringen av
”Madison” så
passade företaget på att introducera sin nya Cd’A logotyp för att
särskilja kollektionen från utbudet
av artistmateriel.
Nya modeller lanserades efterhand. ”Hexagonal Collection” såg
dagens ljus 1983 och förutom
pennorna tillverkades även en
matchande tändare till kollektionen.
1994 uppmärksammades företagets 70-årsjubileum och de släppte den första modellen i serien
”Private Collection” i en begränsad upplaga om 2000 numrerade
reservoar- och bläckpennor.
1998 släpptes den andra modellen i ”Private Collection” – ”La Modernista”, en reservoarpenna helt
i silver med inläggningar i emalj.
Pennan levererades tillsammans
med ett bläckhorn i blå kristall formad som en snäcka. 1888 exem-

Här får ni en liten förhandstitt på nya Star Walker som
ska komma till sommaren.
Modern design, Transparent topp med en svävande
stjärna & ett nytt påfyllnadssystem. Priser mm
återkommer vi med i nästa
nummer.
Vi saluför följande pennmärken:
Mont Blanc, Parker, Pilot, Sheaffer,
Waterman, Cross, Rotring, Lamy, Pelikan,
Graf von Faber-Castell, Inoxcrom
och Caran d´Ache

Pre Scriptum

Pre Scriptum

PennSpecial

MilStolpen

Caran d´Ache

1991 - 1998 återupptog Sheaffer tillverkningen av spetsen till modellen Crest. Denna gång i18 k guld.

Dunas
Black Sahara
Reservoarpenna
750:Kulspetspenna
400:-

Varius
Metrub
Reservoarpenna
5000:Kulspetspenna
3000:-

Léman
Ebony Black
Reservoarpenna
4000:Kulspetspenna
2000:Roller Ball
2200:-

Ett urval av Sheaffer Triumph med Triumph spets c1944-1945
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PennSpecial

Sheaffer Imperials
tubformade spets
För en gångs
skull tänkte vi inte
belysa en pennmodell utan i stället en mycket
viktig del av pennans form och
funktion - nämligen spetsen.
1942 lanserade
Sheaffer en tubformad spets i 14
karats guld som
verkligen kombinerade ett nytt
formspråk med
förbättrad funktion. Spetsen,
som representerade ett nytänkande från Sheaffer, visade sig vara
starkare än konkurrenterna tack
vare den rörformiga konstruktionen som gjorde att den hade större anläggningsyta mot pennkroppen.

Caran d´Ache

Sheaffer var så nöjda med denna
konstruktion att de erbjöd livstids
garanti till första ägaren.
Ordet ”Lifetime” graverades på
spetsen för att signifiera detta,
Spetsen fortsatte att tillverkas
med endast detaljändringar, men
1949 upphörde dock livstidsgarantin.
Under glansperioden 1947 kunde
den hugade spekulanten välja
mellan 16 olika bredder - fine, medium, coarse, oblique stub, extra
fine, hexible medium, hexible
coarse, hexible left oblique stub,
hexible fine, accountanti, stub,
hexible stub, hexible extra fine,
short hand, broad stub samt music.
1952 konstruerades spetsen om
något för att passa Sheaffers nya
snorkelsystem i deras så kallade
”Thin Model”.
Under åren 1964 till 1972 tillverkades en något kortare version i
stål, guldpläterad samt 14 k.

Ecridor
XS Rétro
Stiftpenna 0,5 mm
850:Kulspetspenna
850:-

Ecridor
Rétro
Reservoarpenna
1300:Kulspetspenna eller Stiftpenna 0,7 mm
900:Roller Ball
1100:-

Fixpencil
Kulspetspenna
Stiftpenna Från 0,5 till 3,0 mm
Priser från 125:-

Just Nu 10 % rabatt på sortimentet
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KlotterPlanket

KlotterPlanket

En hälsning från London
I mitten av mars hade jag förmånen att bevista London och den årliga
bokmässan under en mycket hektisk helg.
Lördagen var fri att disponera och givetvis stod ett antal pennbutiker på
agendan. Först ut var varuhuset Harrods som tyvärr inte levde upp till
mina högt uppskruvade förväntningar. Pennor fanns, men inte ordnade i
någon överskådlig avdelning utan utplacerade i varuhusets olika
smyckeavdelningar. Namn som Cartier och Michael Perchin lyste ikapp
med respektive märkes smyckeproduktion vilket inte lockade mig. Förhoppningsvis har jag fel om varuhusets bristande exponering, men en
förfrågan hos deras personal gav inget motsägande resultat.
Större upplevelse stod att få hos The Pen
Shop, lokaliserad mittemot Harrods huvudentré på Brompton Road. Här fanns ett digert urval av samtida pennor. Kända märken
för svenska köpare samsades med ovanligare namn som S.T. Dupont, Omas, Recif, Visconti och Jörg Hysek. Att shoppa loss i denna butik vore absolut inget
problem. De duktiga damerna bakom disken är synnerligen hjälpsamma
med att presentera sortimentet. För den som gärna vill bilda sig en
egen uppfattning om butikskedjans utbud innan ett besök så kan jag
varmt rekommendera deras katalog som utges en gång om året. Finns
att beställa på www.penshop.co.uk
The Pen Shop
Liverpool Street Station
London EC2 2AA
Tel: 020-7628-4416
Fax: 020-7247-3482

Nästa anhalt blev Penfriend, lokaliserad i lyxiga Burlington Arcade, ett
stenkast från Piccadilly Circus. Det skall med en gång sägas att om ni
någon gång tänker bygga upp en pennsamling och anser att ”money is

of no importence”, så är detta stället
Penfriend (Burlington) LTD;
för er. Butiken är endast några kva34 Burlington Arcade;
dratmeter stor, men här finns allt. De
Piccadilly, London W1V9AD;
duktiga damerna bakom disken (vem
Tel/Fax: 0171-499-6337.
sa att pennintresset är exklusivt för
herrar?) ledsagar kunnigt genom sortimentet av antika såväl som samtida pennor. På min fråga om deras
utbud av Parker 51, och om de även hade den ovanliga senapsfärgade modellen, fick jag till svar: ”Even the mustard one” och ett mycket
belåtet leende. Att Parkers nuvarande jubileumsmodell av 51:an är
behäftad med fabrikationsfel på grund av bristfälligt material visade
sig vid min förfrågan vara ett känt faktum som inte sopades under
mattan. Heder åt sådan produktkunskap. Jag antar att deras ärlighet
bygger på en vilja att presentera det absolut bästa för deras kundkrets. Något som kanske bäst illustrerades av att det till och med
fanns en Parker Snake i skyltfönstret (!)
Kvar på listan över anhalter fanns pennavdelningen på Selfridges
som lär vara något utöver det vanliga, men
Selfridges
som tyvärr inte hanns med under denna resa.
400 Oxford Street
Vi får se nästa gång. Kanske att någon annan
London, W1A 1AB läsare i kretsen har någon egen erfarenhet att
Tel: 071-629-1234
delge?
Och varför hann jag inte med Selfridges undrar ni? Jo, därför att solen sken och därför att det fanns ett alldeles för stort utbud av trevliga
pubar i vägen…
Ronny Largenfalk
Mars 2003

