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Pris 35 kr

Omslaget visar en extremt ovanlig Waterman Ideal Fountain Pen
12 SF i sin originalask. Pennan tillverkades i USA mellan 19081912. Den undre bilden visar hylsan (med patenttexten) i utfällt
läge och med påfyllningsmekanismen (Self-filling) fullt synligt. Mekanismen ersatte den gamla eyedroppern. Pennan ingår i min
privata samling.
Björn Arebom

Waterman annons från 1893
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PennNytt

PennInnehåll

Graf von Faber Castell
2006 års begränsade upplaga
av ”Pen of the Year” Serien är
tillverkad i ebenholts med inlägg av elfenben från mammutbete.
Modellen tillverkas endast som
reservoarpenna och spetsen är
såklart i 18k guld. Välj mellan
spetsbredderna fine, medium
eller bred.
Pris: ca 25 000 kr
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Pre Scriptum
Kära pennvänner
Första julen som
butiksinnehavare
ligger nu bakom
mig.
Förutsättningarna kunde
varit bättre. Den
stora kampanjen
med penngravyrer frös inne på
grund av bristande vilja från leverantörerna. Det
som skulle bli årets höjdpunkt
blev ett antiklimax. En leverantör – Parker – lyckades dock
trolla fram en gravyrmaskin till
slut, men då var tåget gånget. I
alla fall vad julen beträffade.
Maskinen fick i stället gå varm
under våren till alla konfirmations– och examenspresenter.
Ett stående erbjudande är gratis
gravyr till alla som köper en presentpenna.
En annan tanke som jag förverkligat – och som rönt stort
intresse – är försäljningsträffar
efter stängningsdags då kunderna kan bli extra trakterade med
penninformation, märkeshistorik
och en eller annan kopp kaffe.
Ett projekt, som ligger lite längre
fram i tiden, är en webbshop
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med försäljning av nya och
äldre pennor i skön förening.
Shopen skulle bli ett utmärkt
komplement till den fysiska
butiken och ett fantastiskt sätt
att nå ut till nya kunder över
hela världen.

Pre Scriptum
PennHistorik

Jag hoppas att sommaren
skall bli extra givande och inspirerande. Det råder i alla fall
ingen brist på lovord från kunder och vänner.
Med vänliga hälsningar

Pre Scriptum utkommer med tre
nummer per år.
Redaktör: Björn Arebom
Konsult: Ronny Largenfalk
Pris för helårsprenumeration
inklusive frakt,
inom Sverige; 105 kronor
övriga Norden 135 kronor
Inbetalning kan ske via postgiro
1804411-5 eller
personligen till
Björn Arebom i butiken

Wall Street

Vi saluför följande pennmärken:
Montblanc, Parker, Pilot, Sheaffer, Waterman, Cross,
Caran d´Ache, Lamy, Ballograf, Pelikan, Inoxcrom,
Graf von Faber-Castell, Visconti och Rotring
17
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PennHistorik
Vart INOXCROM tänker sig
härnäst med sin designfilosofi
är svårt att sia om. Marknaden
är trendkänslig och konsumenterna svårflirtade.
En ny generation skall övertygas om pennans förträfflighet.
Kanske att INOXCROM tittar i
den rätta kristallkulan?
© Ronny Largenfalk
Maj 2006
Atlantic

Zeppelin Flash
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Stylus
Nr 16 april / maj
Det amerikanska magasinet för pennentusiaster
världen över.
Läs om pennsamlandets
filosofi, olika påfyllningssystem, handmålade pennor, papperstillverkning
som konstform samt mer
om Noodler’s Ink – det
amerikanska bläckmärket
med höga ambitioner.
Säljes via välsorterade
Pressbyråbutiker – exempelvis Malmö Centralstation.
Tidningen kan även beställas via
www.pressbyran.se

Pris: 115 kr
Text: Engelska
Förlag: Stylus
Bandtyp: Tidning
Mått: 210 x 270 mm
Sidantal: 100
Frakt: Tillkommer

Kronprinsen Köpcenter
Mariedalsvägen 32 G
217 45 Malmö
Tel: 040-26 90 13
Fax: 040– 91 60 13
bjorn@pennspecialisten.se

Jag utför service och
reparationer i egen
pennverkstad
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PennNostalgi

PennHistorik

Här är ett litet axplock med
40 år av Watermans utgivning.
Dessa exemplar
kommer från min
privata samling.

kelskiftet och fram till slutet på
tjugotalet var oftast i bakelit eller
ebonit som gärna
smyckades med
ädla metaller.

Antikhandlarna
anser ju inte att
pennor är någon
antikvitet, men jag
vill inte hålla med.
Pennan är ett av
de äldsta verktyg
som finns och när
man ser sådana
här konstverk kan
man inte annat än beundra dåtidens hantverk.

Under trettiotalet
lanserades celluloiden som var
revolutionerande
för pennorna kunde tillverkas i de
mest fantasifulla
färgkombinationer.
Denna era representerar guldåldern inom penntillverkning.

Materialet i pennorna runt se-

Björn Arebom

Waterman Ideal nr 14 från 1905 tillverkades av hårdgummi i USA.
Den kostade på sin tid 4 dollar. Påfyllningsmekanismen är eyedropp. Man fyllde den genom att skruva av förstycket och fylla den
med bläck genom att använda en pipett.
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Inoxcrom annons från 1955
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PennNostalgi

INOXCROM – The Writing Obsession!
Manuel Vaqué Ferrandis
började tillverka stålpennor 1942. Tretton år
senare, 1955, tillverkade
han sin första reservoarpenna och resten är –
som man brukar säga –
historia.
Det är åtskilliga spanjorer
som använts sig av Inoxcrom-55, företagets första
set med reservoar- och
kulspetspenna. Sedan
dess har INOXCROM
växt lavinartat. Huvudkontoret har sitt säte i Barcelona och de har filialkontor i Tyskland, Frankrike,
Italien, Storbritannien och
USA. Deras pennor säljs i
mer än 80 länder och de
tillverkar själva alla delar
till pennorna. I Sverige
har INOXCROM haft ett
flertal distributörer genom åren,
men idag är det Kent Malmberg
som håller i generalagenturen
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En annan aspekt som INOXCROM verkligen vurmar för är
design. Deras webbsida:
www.inoxcrom.com excellerar i
beskrivningar av företagets
mode- och designfilosofi.
Just trendighet verkar vara
något som genomsyrar företaget. En besiktning av
deras senaste katalog visar
ett stort utbud i varierande
prislägen. Dock favoriseras
den ungdomligare linjen
med färgsprakande, bjärt
mönstrade pennor. Agatha
Ruiz de la Prada, Jordi Labanda, Little Devil och Kukuxumusu är modeller som
verkligen sticker ut. Turligt
nog finns modellerna Sirocco, Zeppelin, 2002, Atlantic
och Wall Street kvar i produktion. Modeller som fortfarande minner om klassisk
design.
För de samlare som söker
reservoarpennor med dignitet, så kan jag tipsa om
Caravel 1920 eller Sirocco Plata i sterling silver och med
spets i 14k.guld. (Se bild)

Waterman Ideal nr 52 från ca 1915, påfyllningsmekanismen är
lever filler

Waterman Ideal nr 52 1/2 från ca 1915. Tillverkad i USA. Påfyllningsmekanismen är lever filler

Waterman Ideal Lady Patricia i onyxmönster från ca 1930. Tillverkad i Kanada. Påfyllningsmekanismen är lever filler
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PennSpecial

PennKrönika
KlotterPlanket

Waterman Ideal nr 32 1/2 ca 1930. Tillverkad i Kanada. Påfyllningsmekanismen är lever filler.

Waterman Ideal nr 92 V som tillverkades mellan åren 1933-1939.
Tillverkad i USA. Påfyllningsmekanismen är lever filler.

Waterman Ideal nr 503 light and dark grey pearl från ca 1946. Tillverkad i USA. Påfyllningsmekanismen är lever filler.
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(Christopher Lee) ihop sin gyllene pistol av ett cigarettetui,
en tändare, en manschettknapp och en penna.
Den gamle rusthållaren ”Q”
utrustar
då och då
J a m e s
Bond med
n å g o n
specialb y g g d
p e n n a
som sen
kan användas som syrabehållare
och
avlyssnare:
”Octopussy” (1983) eller bomb:
”GoldenEye” (1995). CIAkollegan Holly Goodhead (Lois
Chiles) begagnade en egen
penna med giftnål i
”Moonraker” (1979).

dikten. Pennpistoler är vardagsmat
bland smågangsters i
Sverige och
utomlands
och
ingen
säkerhetsorganisation med självaktning
skulle missa tillfället att använda specialpennor som vapen
eller spionutrustning. Tack och
lov finns det även exempel på
hur vanliga pennor använts
som verktyg i gott syfte. Exempelvis som nödhjälp vid andningsbesvär under en så kallad
trakeotomi eller som ersättare
för en trasig startspak vid hemfärden från Månen med Örnen
till Apollo 11. (Se artikel i Pre
Scriptum nr. 3, 2003).

Listan kan givetvis göras ännu
längre. Filmagenter och spioner är ju kända för att arbeta
med innovativa lösningar. Minnesgoda läsare har säkert gjort
egna iakttagelser. Men som
vanligt överträffar verkligheten

Att pennan är mäktigare än
svärdet kan kanske även tolkas bokstavligt.
© Ronny Largenfalk
Maj 2006
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PennSpecial

PennKrönika
Pennan är
mäktigare
än svärdet
Apropå pennan som verktyg –
alltså inte bara som skrivinstrument – så kom jag osökt att
tänka på ordstävet: Pennan är
mäktigare än svärdet. Meningen skall givetvis tolkas i bildlig
betydelse; en flammande pamflett, ett välformulerat upprop
eller en initierad tidningsartikel
kan störta regeringar och ombilda nationer. Men som den
filmentusiast jag är, så har jag
inte kunnat låta bli att notera
ett sentida fenomen; nämligen
hur pennor kan användas på
ett mera handgripligt sätt för att
ta sig ur en knepig situation
eller ta kål på en fiende. Under
den gamla kokerskan Kajsa
Wargs devis: Man tager hvad
man hafva kan (egentligen en
felaktig tillskrivelse) så är exemplen åtskilliga på hur en
penna kan användas i stundens ingivelse.
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I filmen ”Indiana Jones and the
last Crusade” (1989) blir Indys
pappa (Sean Connery) och
hans kollega (Denholm Elliott)
kidnappade av tyska soldater.
De använder sig av en reservoarpenna – en leverfiller –
och sprutar bläck i ögonen på
sina väktare för att kunna fly.
Dr Hannibal Lecter (Anthony
Hopkins) smusslar undan en
Crosspenna vars clips han
senare använder för att dyrka
upp sitt handfängsel och övermanna vakterna i filmen ”The
Silence of the Lambs” (1991).
Anne Parillaud får ett raseriutbrott och hugger en blyertspenna i handen på sin förhörsledare i ”Nikita” (1990). Joe Pesci
visar på ännu större raseri i
”Casino” (1995) när han sticker
en penna upprepade gånger i
halspulsådern på en bargäst.
Lite elegantare lösningar står
att finna i filmerna om James
Bond. I ”The Man with the Golden Gun” (1974) skruvar ärkeskurken
Scaramanga

Waterman Ideal Junior med orginalask från ca 1938. Tillverkad i
Kanada. påfyllningsmekanismen är lever filler.

Waterman Ideal Taperate. Lanserades 1941 för att konkurera
med Parker 51. Modellen är tillverkad i England. Påfyllningsmekanismen är lever filler.

Waterman Ideal 512 V light and dark rose pearl från ca 1946. Modellen är tillverkad i England. Påfyllningsmekanismen är lever filler.
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Sir Henry Tate

Sheaffer Valor

Den senaste i raden av Montblancs serie ”Patron of
Art 2006 ” är Sir Henry Tate som är gjord i en limiterad upplaga utav 4810 reservoarpennor. Pennan är
tillverkad i platinumpläterat gods med röda lackinläggningar. Stjärnan är elfenbensfärgad. Spetsen är
tillverkad i platinumpläterad 18k guld som finns i
fine eller medium.

Äntligen händer det något nytt från Sheaffer. Deras
senaste skapelse heter Valor och lanseras i slutet
av juni. Modellen lanseras enbart som reservoarpenna och rollerball i akryl med guld eller platina
pläterade detaljer. Reservoarpennan har den klassiska inlagda spetsen som har funnits i deras produktion sedan 1959. Spetsen är
tillverkad i 14k guld.

Pennan tillverkas också
i en mindre serie av 888
stycken som är gjorda i
18k guld med röda lack
inläggningar. Runt huven, närmast stjärnan,
sitter det diamanter.
Denna modell finns endast med medium spets.
På båda modellerna så
är det graverade sockerrör på spetsen.

Pris för Guld:
Reservoar ................ ca 2800 kr
Rollerball.................. ca 2300 kr
Pris för Platina:
Reservoar ................ ca 2800 kr
Rollerball.................. ca 2300 kr

Pris FP 4810: . 20 060 kr
Pris FP 888: ... 53 710 kr
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