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Chilton
Det amerikanska pennmärket Chilton,
med säte i New York, räknas som ett av
världens finaste pennmärken.
Redan 1924 lyckades företaget presentera en överlägsen fyllnadsmekanism gentemot sina konkurrenter.
Till och med under depressionen lyckades
de hålla konkurrenterna stången med en
hög och jämn kvalitetsproduktion.
Deras höga kvalitetskrav ledde slutligen,
till deras fall 1941.
Pennorna är i dag ytterst sällsynta beroende på den fåtaliga tillverkningen och den
höga kvalitén.
Märket kan kvalitetsmässigt endast jämföras med den tyska konkurrenten Soennecken som också höll en exceptionellt
hög kvalitet genom hela sin produktion.
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Pre Scriptum
Välkomna
igen till ännu
ett nummer
av Pre Scriptum.
Denna gång
har vi nöjet
att kunna erbjuda två unika produkter
till vännerna i
läsekretsen.
Dels kan vi presentera en unik
pärm med material hämtat från
Sheaffers skattkammare av annonsmaterial, dels kan vi erbjuda
hugade spekulanter att beställa ett
förnämligt schatull för förvaring av
Er pennsamling. (Hela eller delar av
den)
Dessutom har vi fått hem ett större
utbud av den ungdomliga och
fräcka Stypen som just nu kan köpas till ytterst förmånliga priser.
Reservoar, roller, stift– samt kulpennor finns i sortimentet.
Pennorna är mycket lämpliga som
present till skolungdom, eller varför
inte som julklapp till en kär vän.

Slutligen en bön - Alla ni som betalar in Era prenumerationer via
utskickade postgirotalonger. Glöm
inte att skriva in namn och adress.
Det underlättar hanteringen hundrafalt och eliminerar förseningar.
Ha det bra i det stundande höstmörkret. Önskas övrig upplysning,
så tveka inte att kontakta mig i
Malmö Bokhandel.
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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Stypen 50 % Rabatt
Malmö Bokhandel kan nu erbjuda 69 olika modeller från
franska Stypen.
Reservoarpennor, rollerball, kulspets och stiftpennor
storlek 1,18.
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Köp 3 Parker och få den
billigaste på köpet.
Gäller Vektor plast, Frontier, Dimonite, Jotter standard
och Reflex.
Gäller innevarande lager.
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Sheaffer - Annonser
1914 - 2001
Denna pärm är ett hobbyprojekt av herrar Largenfalk
& Arebom.
Avsikten har varit att presentera ett urval av Sheaffers annonser från guldåldern fram till våra dagar.
Pärmen innehåller 59 helsidor printade annonser i
färg och svartvitt samt en
liten historik över Sheaffers
verksamhet. På en medföljande CD-rom finns dessutom 237 bilder presenterade
i jpeg-format.
Skivan fungerar endast för
PC, ej Mac, och fordrar tillgång till någon form av
bildpresentationsprogram.
Pris: 395:Frakt: 55:Text:: Ronny Largenfalk &
Björn Arebom
Ringpärm, 64 sidor
Format: A4
Tryckår: 2003

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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Mäktig penna
► Att pennan kan vara mäktigare
än svärdet, eller i det här fallet
revolvern, fick 33-årige Luciano
Giovannini i den sydbrasilianska
storstaden Porto Alegre bevis för
häromdagen. När han stannade
bilen vid ett rödljus - en särskilt
under dygnets mörka timmar
riskabel åtgärd i Brasiliens storstäder - dök två rånare upp och
krävde att han överlämnade sin
väska och mobiltelefon.
Giovannini tryckte instinktivt på
gasen, och de förargade rånarna
avlossade sina vapen. En kula
träffade Giovannini rätt i bröstet men fastnade i kulspetspennan han
hade i bröstfickan. ”Det kallar jag
tur. Det är tack vare Gud och
pennan jag klarade mig med bara
en skråma”, säger 33-åringen till
lokala medier.
Sydsvenska Dagbladet
2003-08-04
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på 60-talet, samt Epoca Nordica, som
kom 1973. Nordican, med sina hällristningsmotiv på clipsen, har under
åren blivit en stor försäljningsframgång, speciellt bland turister. Epoca
Nordica tillverkas fortfarande.
1968 blev Epocan dessutom klassad
som Svenskt Industriellt Konsthantverk vilket satte stopp för importerade
plagiat.
Ballograf har även tillverkat reservoarpennor. Modellerna 2000, samt
2001 lanserades c:a 1975 respektive
c:a 1985 och tillverkades i en mängd
olika material och lacker. Tyvärr är
produktionen av dessa modeller numera nerlagd.
Sedan 1959 ingår Ballograf i den
franska BIC-koncernen, BIC
GRAPHIC EUROPÉ, men pennorna
tillverkas alltjämnt i Göteborg, och de
är idag den enda producenten av
pennor i Norden. Produktionen uppgick år 2000 till 7,8 miljoner pennor
varav 45 % gick på export.
Enbart Epocan tillverkas i mer än 1,3
miljoner exemplar per år.
Ronny Largenfalk,
2003
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Ballograf - En svensk
designepok
Ballograf-Verken startades 1947 i
Göteborg och var den första kulpennfabriken i Europa. Firman
grundades av två österrikare med
Viktor Reich som frontfigur och
sedermera VD.
Marknaden för kulpennor växte
lavinartat och i början av 50-talet
fanns det ett tjugotal tillverkare enbart i Sverige - som ville rida
på vågen.
Kulpennan var alltså en nyhet
som alla ville ta del av, men de
tidigaste modellerna var oftast
behäftade med barnsjukdomar.
Pennorna läckte eller slutade helt
enkelt att fungera efter kort tids
användning. En del modeller fungerade inte alls om inte pennkroppen hölls absolut lodrätt.
Men den största invändningen
var att bläckpastan som användes inte var ljusäkta - arkivbeständig - varför inte banker, postkontor, eller andra myndigheter
nappade på nymodigheten. De
förbjöds helt enkelt att använda
kulpennan i arbetet.
Detta ledde i sin tur till att flertalet

tillverkare slog igen och snart stod
Ballograf kvar som ende producent i Sverige.
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Det sista hindret för kulpennans
segertåg utraderades dock år
1952 då Ballograf, som första tillverkare i Europa, kunde lansera
den arkivbeständiga bläckpastan
och förbudet upphävdes.
Ballografs ingenjörer har hela tiden arbetat med att förbättra mekaniken och de har ständigt lanserat nya tekniska landvinningar
till konsumenternas fromma. Även
formgivningen togs på allvar. Förutom att Ballograf hade en egen
designavdelning, så tog man även
hjälp utifrån av bland annat Sigvard Bernadotte.
Ett annat lyckodrag kom 1961 då
Epoca-modellen introducerades.
Designad av formgivaren Wolfgang Schweizer.
Epocan blev snabbt populär med
sin greppvänliga utformning och
tilltalande yttre. Modellen har under åren tillverkats i en mängd
olika utföranden varav de mest
notabla är utförandena i massivt
18k guld samt Epoca Silver, helt i
Sterling Silver, som kom i mitten

Pilot Birdie
En ny liten reservoarpenna från Pilot
som passar i dom flesta Systemkalendrar t.ex.
Använder sig av pilots original patroner eller pump (Medföljer).
Pris: 145:-

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

Pennschatull
Pre Scriptum har nöjet att erbjuda sina läsare ett pennschatull till
bråkdelen av vad andra schatull kostar på marknaden.
Boxen består av, dels två separata fack i stommen, dels ytterligare ett
fack i locket.
Varje enhet rymmer 12 pennor, inalles 36 pennor. Storleken på boxen
i stängt utförande är bredd: 270 mm. Djup 190 mm. Höjd 110 mm.
Material är i svart konstläder med beige sammetsfoder.
Observera att detta är ett stycke unikt handarbete som vi tagit fram
på begäran.

vänster som leder upp till pennavdelningen. Här finns små tittskåp i
trappans väggar som lockar med läckra pennor i estetiska arrangemang. Väl uppe på det andra våningsplanet har man god överblick
över butiken nedanför, men främst en trevlig vy av de märkespennor
som utgör avdelningens stomme. La Pièce du Résistance är en
Montblanc i solitt guld som tronar i ett skyltskåp mitt på golvet. Den
manlige expediten hälsar avmätt då jag granskar dyrgripen.
Utbudet är annars som man kan förvänta sig av en välsorterad specialbutik. Prisbilden är som hemma, men fördelen är att här finns märken som annars inte har någon återförsäljare i Sverige. Tyvärr är utbudet av gratis kataloger lite glest. Några böcker om pennor erbjuds
icke. I stället erbjuder de det senaste numret av facktidskriften Kult
Am Pult som väl närmast kan beskrivas som en tidning om pappersvaror och pennor. (Den tyska specialtidskriften Pen Plus upphörde
sorgligt nog med sin utgivning i januari i år)
För övrigt kan jag tipsa om sajten www.ruettinger-web.de/buch.html
som listar flera pennböcker på bl.a. tyska. Böckerna kan - i mån av
tillgång - beställas via den tyska Internetbokhandeln www.amazon.de
Engelska titlar sökes med fördel på systersajten www.amazon.co.uk
(Hör annars med Lotta på Malmö Bokhandel för ytterligare info.)
Den torra luften i lokalen gör sig nu påmind och det känns som om
det vore dags för en vätskekontroll. Är man i Tyskland får man inte
missa det inhemska ölet. Några minuter efter sorti sitter jag således
med en sval Franziskaner Weissbeer på närmaste uteservering och
njuter den och en behaglig majsol.
Ronny Largenfalk
Maj 2003
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En hälsning från Hamburg
Så var det då åter dags med en resa å tjänstens vägnar. Denna
gång stod Hamburg på agendan.
Förutom studiebesök på Thalia, en av tysklands största bokaffärer,
gavs det även tid för fria upptäcktsresor. Hamburg är idag en modern hamnstad som återuppbyggdes, dels efter storbranden 1842,
dels efter bombningarna under andra världskriget. Dessa katastrofer har satt sin prägel på staden såtillvida att väldigt få byggnader
daterade innan artonhundratalets början finns bevarade. En stor
turistattraktion och samlingsplats är annars promenadstråken och
restaurangerna längs hamnen och den konstgjorda sjön Alster.
(Som ligger belägen mitt i city)
Den största shoppinggatan heter Mönckebergstrasse med ett internationellt utbud av butiker. Mode och heminredning dominerar, men
söker ni CD- och DVD-skivor så missa inte jättevaruhuset Saturn.
Huset liknar ett anonymt parkeringshus, men här finns allt inom
hemelektronik och vitvaror i sex våningsplan. ”Es ist riesengross”
Men nu var det väl pennor det skulle handla om - invänder ni säkert.
Ett stenkast från Saturn (och centralstationen) - på Spitalerstrasse 2
- ligger Friedrich C. Jensen. www.gute-adressen-hamburg.de/
haendler/friedrich_c_jensen.htm
Redan utanför butiken skyltas det friskt - i skyltfönster och skyltskåp
- med företrädesvis tyska märken, såsom Montblanc, Rotring, Diplomat och Lamy, tillsammans med diverse lädervaror och papeterier.
Väl inne i den eleganta lokalen möts man av en halvtrappa strax till

Eftersom upplagan ännu inte är bestämd, önskar vi en intresseanmälan från läsekretsen.

Beställning senast 30:e september
Introduktionspriset för Pre Scriptums läsare är endast 595:-.
Intresserad ? Lägg en förhandsbeställning hos Björn i Malmö Bokhandel på telefon: 040-611 78 05. Mobil: 070-404 95 90. Fax: 040611 04 12. E-Mail: papper@malmobokhandel.se
Eller, skicka ett vykort till Malmö Bokhandel, Att: Björn Arebom, Box
17019, 200 10 Malmö.
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Skriv och njut med tät penna
Några funktionstips av Ingemar Lundkvist
Avgörande skäl till att man börjar skriva med reservoarpenna brukar
vara den ojämförliga känsla det flytande bläcket ger, när det följsamt
och säkert flödar ur en mer eller mindre flexibel spets. Om pennan
efter en tid blir liggande oanvänd är det också ofta bläcket som är
orsaken. Istället för att återgå till den praktiska men trista kulspetspennan - som man ju hade tröttnat på - kan man själv enkelt förbättra sin pennas funktion.
En vanlig problembild kan ha något eller flera av följande kännetecken.
1
2
3

Skrivsträngen är tunn och eländig och saknar färgmättnad
Bläcket är till att börja med mörkare än normalt och bleknar
efter någon rad
Pennan torkar igen efter någon dags vila och vill inte skriva

Inget av det där gör någon glad, en vattnig eller först kraftigt övermättad och sedan blekare skrivsträng ser inte bra ut på papperet.
Det stämmer dåligt med färgen på förpackningen och man undrar
vad som egentligen gäller. Problemet med den tunna skrivsträngen
uppträder vanligtvis bara i pennor avsedda för refill eller lös pump,
och beror på att bläckbehållaren är defekt eller tätar dåligt. Prova
alltså med nya behållare, blir bläcket fortfarande ljust och tunt är det
istället det rörformade fästet i pennans skrivhuvud som behöver bytas.
Orsak till det motsatta problemets uppkomst - mörkare, övermättat
bläck och/eller generalstopp - brukar vara att pennans skyddshylsa
inte tätar som den skall, med följd att luft cirkulerar och startar en

oönskad förtjockningsprocess. Meningen är ju att bläcket skall torka på papperet och inte i pennan, men det är vad som sker här.
Botemedlet heter tätad hylsa.
I de allra flesta fall räcker det med att täta änden på skyddshylsan.
Ibland behövs också bättre precision mellan hylsa och pennkropp,
särskilt om den har någon form av snäpp- eller friktionslås. Om
hylsan gängas på är risken för luftinsläpp den vägen liten. Förutsatt att pennan inte är mattsvart, har en ytbehandlingen som är
dyrbar eller utpräglat ömtålig, kan man lugnt prova följande metod.
4
Gör ren änden på skyddshylsan, låt ett vanligt värmeljus
brinna tills ljusmassan är helt flytande, blås ut lågan och
ta bort veken
5
Doppa ned änden på hylsan i den flytande ljusmassan,
ett par sekunder inte längre, lyft upp hylsan och håll den
behandlade änden nedåt under några minuter tills materialet svalnat
6
Putsa försiktigt bort hinnan av ljusmassa med varmt vatten, prova att blåsa i skyddshylsans öppning, om det nu
är alldeles tätt har behandlingen lyckats så långt, om inte
upprepas behandlingen
Om pennan efter tätning av hylsans övre del fortfarande uppvisar
problem med bläckflödet sitter det onda antingen i skarven mellan
pennkropp och skyddshylsa - eller mellan främre delen av pennans greppsektor och skyddshylsans inre tätning. Hoppet står då
till att leverantörens serviceavdelning kan hjälpa till och skapa
bättre materialpassning.
25 juni 2003

