PS
PRE SCRIPTUM

Pre Scriptum
Från det israeliska företaget Quicktionary (som tidigare
givit ut översättare) kommer nu systemet Pegasus som
överför handskriven text direkt till datorn. En klämma
som sätts fast på pappret känner av den speciella pennans rörelser och allt du skriver eller ritar länkas över
direkt till din dator..
Lanseras i höst

Pre Scriptum

P
E
G
A
S
U
S

Nr 2–2001
Pris 15.00

Pre Scriptum
Äntligen föreligger ett nytt
nummer av
Pre Scriptum.
Vi fortsätter
oavbrutet att
presentera
nya pennmodeller, litteraturförslag
samt märkeshistorik.
Denna gång har turen kommit till
det tyska företaget Pelikan som tyvärr fört en tynande tillvaro i Sverige; trots pennor av god kvalitet med
utmärkta skrivegenskaper.
Annars är det glädjande att kunna
konstatera att försäljningen av reservoarpennor noterar nya toppar
och att det finns plats för den tillfredsställelse som en god penna
kan skänka.
Skrivkonsten kommer nu även att
nå det digitala formatet med ett antal nya produkter som alla arbetar
mot datoranvändaren. Först ut är
konceptet ”Pegasus” från Quicktionary som överför det skrivna ordet
till en datorskärm via en sändare/
mottagare som känner av en speci-

alpennas rörelser över pappret.
Texter eller ritade bilder kan härigenom sparas direkt i hemdatorn.
Det spås att detta blir startskottet
för en digital revolution och att
flera ledande elektroniktillverkare
kommer att presentera egna modeller inom kort.
En annan nyhet till alla våra långväga kunder är att Malmö Bokhandel numera kan erbjuda hemleverans inom 24 timmar av produkter ur butikens hela sortiment
(Inte bara pennor). Kontakta oss
gärna för information om priser
och tillvägagångssätt.

Malmö Bokhandel

Vi lämnar 10 %
rabatt på alla pennnyheter i tidningen
Gäller ordinarie priser
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PennNostalgi
”Mig äga Montblancpenna. Mig vara ansedd”
En indonesisk importör besökte
nyligen Montblancs exportavdelning med begäran att få levererat enbart reservoarpennhuvar med clips. På denna förvånande begäran varför han
enbart önskade huvar och inte
kompletta pennor svarade han:
”De flesta av mina landsmän
kan ju inte skriva. Men det gör
ett gott intryck om man har en
reservoarpenna. Därigenom ser
man lärd ut. Alltså köper man
bara en huv och sätter i ytterfickan på kavajen eller i burnusen. Speciellt är man förtjust i
Montblanc-pennan med det vita
stjärnmärket. Då anses bäraren
vara en ansedd man”.
Hämtat ur Montblanc bladet 1953

▲ Montblanc 139 G
◄ Montblanc 149
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The incredible ball
point pen
Att rekommendera en bok
om kulspetspennor kan
kanske te sig en smula
blasfemiskt för den sanne
reservoarpennsentusiasten
men kulspetspennans betydelse för ett enklare handhavande kan inte underskattas.
Denna bok presenterar kulspetspennans utveckling
från 1800-talets tidiga experiment samt introduktionen under 40-talet med
fokus lagd på 40– 50– och
60-talets massproduktion.
Boken är rikt illustrerad och
innehåller även ett utförligt
index över de större tillverkarnas produktion och utveckling samt en värderingsguide i dollar.
Text: Henry Gostony
Stuart Schneider
Schiffer Förlag
Mjuka pärmar, 160 sidor
ISBN 0764304372

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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Pelikan har sedermera fortsatt
att presentera trevliga modeller
av god kvalitet; trots en finanssvacka i början av 80-talet då
kopieringsmaskiner och datorer
gjorde produkter som karbonpapper och färgband näst intill
överflödiga. Notabla är
modeller som ”Souverän 800”,
(se bilden) ”Celebry” samt ett
antal mycket påkostade modeller i begränsade upplagor.

1878

1910

För närvarande saknar Pelikan svensk
distributör, men vi
kan givetvis specialbeställa deras pennsortiment på begäran.

1938

Inoxcrom Ego
En ny lågprispenna från spanska Inoxcrom som vänder sig till
barn & ungdom .
Säljes endast som reservoar i Sverige.

1924

Pris: 119:- st

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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Pelikan – En fågel Fenix?
Den tyske kemisten Günther
Wagner började
som anställd 1863
i ett litet företag
som specialiserade sig på tillverkning av färg- och
måleriprodukter.
1871 köpte han företaget och
namngav det efter sig själv. Familjen Wagners släktvapen bestod av
en pelikan som matade sina ungar
och 1878 registrerade han denna
symbol som firmans logotyp. 1895
sålde han företaget till sin svärson
och firman fortsatte att blomstra
under återstoden av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Sortimentet växte och bestod
bland annat av över hundratalet
bläcksorter, färger, konstnärsmateriel, läsk- och karbonpapper
samt färgband till skrivmaskiner.
Första Världskriget blev dock en
katastrof för Pelikan som tappade
hela sin exportmarknad. Företaget
omorganiserades 1921 och nya
produkter eftersöktes för att skapa
en ny marknad. En naturlig fort-

sättning var givetvis att tillverka
reservoarpennor och 1929 lanserades den första Pelikanpennan;
”Modell 100” med kolvfyllning.
Pelikan höll stånd genom den
svåra depressionen och lanserade flera nya modeller, bland annat ”Graphos” en teknisk ritpenna
för arkitekter och ingenjörer med
utbytbara spetsar. 1934 lanserades även ”111T” (Toledo) kanske
firmans mest berömda penna.
Under Andra Världskriget lades
så gott som hela pennproduktionen ner och fabriken tillverkade i
stället färger och kemikalier åt
den tyska krigsmakten. Det skulle
dröja till 1947 innan produktionen
av pennor ånyo återupptogs med
full kraft.
1951 lanserades en ny clips formad som en pelikannäbb och
1959 presenterades ”P1” med en
täckt spets, designad att möta
modetrenden från U.S.A. Reservoarpennan i gemen fick stark
konkurrens av den billigare kulspetspennan under början av 60talet, men Pelikan svarade med
modellen ”Pelikano”.
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Rotring Core
Rotring har tagit ett djärvt steg framåt i designen på
sin senaste skapelse Core som troligtvis vänder sig till
äventyraren eller sportfantasten.
Core finns som:
Reservoar pris: 375:Rollerball pris: 288:Kulspets pris: 225:Stiftpenna pris: 225:-
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Lamy Scribble
En nyhet från Lamy är Scribble i industridesign. Finns som stiftpenna
0,7 eller 3,15 mm. Färg; svart eller palladium / svart
Pris: 280:-

Lamy Pico
Pilot Vega
En ny ergonomisk penna från Pilot har sett dagens ljus.
Vega finns som kulspets eller stiftpenna.
Pris: 59:- st

I förra numret gjorde vi reklam för boken Pennan av Ingemar
Lundkvist. Nu äntligen finns den att beställa. Pris: 388:-

En trevlig nyhet från Lamy är Pico i en retrodesign
som går tillbaks till 10-30 talets reservoar & stiftpennor
fast i modernt material, aluminium och plast. Finns endast som kulspets.
Pris: från 435:-

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

