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Världens äldsta penna?
Vi har i förra numret av Pre Scriptum berättat om kalifen Al
Mu´ixx som lät tillverka en reservoarpenna redan på 900-talet.
Dock har det visat sig att en penna med inbyggd bläckbehållare
tillverkades så tidigt som 100 f.Kr. till 100 e.Kr.
Pennan är 12 cm lång och tillverkad i brons med ett graverat
blad mönster.
Pennan var härom året till salu hos en Schweizisk auktionsfirma.
Det är mycket märkligt att det inte kom något patent förrän på
1800 talet. Eller hur?
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Pre Scriptum
Välkomna till
ännu ett fullmatat nummer
av Pre Scriptum. Det första
för år 2004.
Nytt för i år är
en större satsning mot Internet.
Jag har nyligen invigt min hemsida:
www.mrpenn.se – läs mer om
den längre fram i tidningen –
och jag har även fått en privat
e-postadress:
mrpenn@malmo2.net
Min förhoppning är att detta
skall leda till fler, och tätare,
kontakter med läsekretsen.
Givetvis kommer jag även att
arbeta med Pre Scriptum precis som vanligt. Det tryckta ordet äger fortfarande en särställning som kommunikation.
Kommentarer, tips, idéer och
insändare skickas med fördel
till Malmö Bokhandel,
Att: Björn Arebom, Box 170 19,
200 10 Malmö. Eller e-postas
till min adress ovan.

Så fatta pennan, eller tangentbordet, och hör av er. Men kom
ihåg – sommaren är kort – så
ta väl vara på den!
Ha det bra
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reparationer samt länkar till intressanta sajter som jag gärna besöker. Häribland hittar du olika tillverkares officiella hemsidor. Klicka
dig fram och njut.

Malmö Bokhandel

Under fliken bildspel kan ni hitta tre olika bildspel på Parkers, Watermans och Sheaffers annonser från förrförra seklet och framåt.

PS: Glöm inte att ta en titt på
vår bokhandelns hemsida.
www.malmobokhandel.se

Har du synpunkter på hemsidan, så kontakta mig på
mrpenn@malmo2.net

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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www.mrpenn.se
Äntligen har jag rott iland ett projekt som länge legat mig varmt om
hjärtat. En egen hemsida med plats för information om min stora
passion. Pennor.
Här hittar du allt som rör pennor och annat relaterat, såsom pennor
till salu från min privata samling, bokinformation, erbjudanden om
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Stylus
En ny penntidning från USA
har sett dagens ljus.

Stylus är ett magasin för
entusiasten som vill hålla
sig informerad om det senaste på den amerikanska
pennmarknaden. Berättelser och artiklar om nya och
äldre pennor kommer att
varvas med information om
auktioner, pennmarknader
etcetera.
Tidningen trycks på ett tjockt,
högglansigt papper och utkommer varannan månad.
Säljes via välsorterade Pressbyråbutiker. (Exempelvis centralstationen, Malmö)
Den kan även beställas via
www.pressbyran.se eller via
direktlänken:
www.press-stop.se/kiosken/
Pris: 115:Text: Engelsk
Förlag:
Häftad,
Format: 270 x 210 mm
Tryckår: 2004
ISBN:
Frakt: Tillkommer

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

MilStolpen
Conklin Crescent filler.
1901 patenterade Conklin sin Crescent Filler.
Mekaniken var unik så tillvida att påfyllningen sköttes via en halvmåneformad tryckmekanism på pennans kropp, i stället för den gängse metoden att använda pipett.
Pennorna från
tiden betingar
mycket höga
priser.
Conklin upphörde som
märke 1955,
men återuppstod år
2000
Bland annat
tillverkas en
replika med
samma mekanism: Mark
Twain Crescent
Collection Limited Edition.
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dan den första Tikun, så namnet
var på intet sätt långsökt.
Om vi nu hoppar fram till 80talet, så kan vi konstatera att
Rotring anammar det nyvaknade intresset för reservoarpennor
genom att lansera Esprit, samt
Rotring 600 (1989) tillverkad
med sexkantig kropp och 18k
guldspets. Även ett utförande
med stålspets erbjöds den hugade spekulanten med inte
mindre än åtta spetsbredder att
välja mellan.
Under mitten av 90-talet står
Rotring för mer än 60 % av den
globala marknaden för tekniska
ritpennor. Dock fortsätter de att
producera kvalitativa reservoarpennor i skilda prislägen.
Idag ägs Rotring av Sanford
(Newell Rubbermaid) som även
äger Parker, Paper Mate, Sensa
och Waterman. Läs gärna mer
om Rotrings produkter på deras
tyska hemsida: www.rotring.de
Till glädje för användare och
samlare världen över fortsätter
Rotring med sin särpräglade
och omisskännliga stil.
© Ronny Largenfalk
Februari 2004

Rotring Newton finns som reservoar, roller, triopen, kulspets– och stiftpenna i blank, lava (grå) eller matt svart stål.
Reservoarpennan fanns tidigare med 18 k guldspets.
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Rotring – Ledande
teknik och design
Rotring är
idag
världsberömt för
sina tekniska ritpennor och sin hightech
-design.
Wilhelm Riepe grundade företaget år 1928 i Hamburg och han
namngav det ”Tiku GmbH.”
med avsikten att tillverka billiga
stylografpennor liknande de
han sett i USA hos bl.a. Cross.
Namnet Tiku var en förkortning
av Tinten-Kuli som är en sammansättning av orden Tinten –
bläck på tyska, samt Kuli – asiatisk lågutbildad arbetare.
Pennorna blev snabbt populära
på grund av sitt låga pris, samt
deras förträfflighet när det gällde att skriva på dokument med
många karbonkopior. Nackdelarna med vanliga reservoarpennor var dels deras begränsning när det gällde att pressa
hårt vid skrift med karbonkopior, dels deras höga pris på

grund av spetsarnas material
som oftast var av guld.
Företaget gick nu en blomstrande tid till mötes. De byggde
ännu en fabrik och redan fem
år efter lanseringen av Tikun
gick den på export till 34 länder.
Som så många andra tyska företag drabbades de hårt av
Andra Världskriget. Wilhelm
Riepes son, Helmuth, tog över
rörelsen 1945 då fadern dog
och hans första uppgift blev att
återuppbygga fabriken som förstörts under de allierades
bombräder. Dock fann han
snabbt en växande marknad i
ockupationsstyrkorna och snart
nog försåg han RAF – The Royal Air Force – med 1000 stylografpennor i månaden!
Nya modeller lanserades under
40- och 50-talen. Bland annat
introducerades ritpennan Rapidograph som blev en enorm
framgång på den amerikanska
marknaden.
1965 ändrades företagsnamnet
till ”Rotring Werke Riepe K.G.”
Just den röda ringen – der Rote
Ring – hade varit företagets
signum på pennorna ända se-
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Waterman CF med tändare
Ett set Waterman CF ( cartridge filler) med reservoar, kulspetspenna
och Flaminaire tändare i mycket fint skick. Setet är tillverkat i mässing med en brun/svartmelerad lack. Levereras i originalschatull i
svart sammet. Originalhandlingar medföljer.
Kontakta Björn Arebom på 070-404 95 90 eller
mrpenn@malmo2.net
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PennSpecial
PennNytt

PennNytt
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Waterman Harmonie
En nyhet från Waterman. Klassisk design
kännetecknar denna modell med
guldpläterade detaljer och förgylld
spets.

Ny design från Ballograf.
Opus. En något kraftigare
penna med pennkropp i
mattborstad metall och färgat gummigrepp. (Blå, svart,
röd och orange) Kul - eller
stiftpenna 75:- / st.

Pennan tillverkas med fem olika
färger. (Se nedan)

Pris:
Lamy 2000, blackwood, är en
ny version av en gammal klassiker Denna nya finish tillverkas
endast som kulpenna.
Pris: 995:-

Reservoar: 695:Roller: 645:Kula: 625:Stift: 625:-
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Scenium
En nyhet från Montblanc. En
smal penna som passar till
systemkalendrar m.m. Pennan finns endast i svart CT
och tillverkas i kulspets, roller och fineliner.

Pris:
Kulspets: 799:Roller: 799:Fineliner: 799:-

Skynn är en ny penna från
Rotring med ett ergonomiskt
grepp. Pennan tillverkas i
färgerna blå, svart och röd.
Pris:
Reservoar: 189:Roller: 169:Kula: 149:-

Vi saluför följande pennmärken:
Mont Blanc, Parker, Pilot, Sheaffer, Waterman, Cross,
Caran d´Ache, Lamy, Ballograf, Pelikan, Inoxcrom,
Graf von Faber-Castell, och Rotring
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Parker Vector XL

Cross Verve

En ny serie från Parker har lanserats. Pennan finns i olika utförande, bland annat multifunktion: kulspets/stift/PDA samt kulspets/
Kulspets/stiftpenna.

Pris:
Kulspets: 129:Stiftpenna: 129:Kula/Stift/PDA: 179:Kula/Stift/Kula: 179:-

En ny reservoarpenna från Cross med 18 k guldspets. Tillverkas i
följande färgval: Selenium blå 2395:-, merlot 2395:- och platinum
4795:-. Beställningsvara därav längre leveranstid.

