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Armando Simoni dog 1958 och
kontrollen övertogs av hans dotter, Raffaella, samt hennes
man, Angelo Malaguti. År 1983
tillträdde även deras 18-årige
son, Gianluca, och han började
raskt arbeta på att designa firmans framtida produktion.
Under de senaste årtiondena
har OMAS fortsatt att producera
egensinniga designlösningar,
gärna inspirerade av grundarens förkärlek för grekisk arkitektur. OMAS har även gett sig i
kast med limiterade specialutgåvor – exempelvis ”D-Day” – som
uppmärksammade 50-årsminnet
av de allierades landstigning i
Normandie, 1944.
Idag ägs OMAS av franska
LVMH. (Louis Vuitton Moët Hennessy) Operativ chef är Eric Aliamus, men Gianluca Malaguti
Simoni håller fortfarande ett vakande öga på produktionen i
egenskap av ”Creative Director”.
I en intervju tidigare i år för den
amerikanska tidskriften ”Stylus”
avslöjade Eric Aliamus några av
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firmans kommande nyheter;
bland annat lanseringen av en
flexibel 14k guldspets för personligare skönskrift. På frågan
om hur datorerna påverkat bruket av reservoarpennor gav
han svaret: ”Min gissning är att
PC:n kan innebära ett problem
för billiga och mediumprissatta
reservoarpennor därför att konsumenterna använder färre av
dessa. Angående vårt sortiment, så finns det två orsaker
till varför exklusivare reservoarpennor fortfarande har en
marknad. För det första, på
grund av konnässörerna som
vet att uppskatta en kvalitetsprodukt – ungefär som en dyrbar klocka. För det andra, deras förståelse för vikten av att
kunna prestera en handskriven
korrespondens. Ett vackert
skrivet tackkort är oftast mycket uppskattat. Samtidigt behövs inte en reservoarpenna
lika mycket idag som förr – fast
idag har vi ersatt kvantitet med
kvalitet.”
Ronny Largenfalk, augusti 2004

Ledaren………………………..

4

Litteratur……………………….

5

PennNytt Pelikan OS 2004….

6

PennNytt Pelikan OS 2004….

7

PennNytt Limited Edition 2004

8

KlotterPlanket………………….

9

Parker Jotter 50 år…………….

10

Parker Jotter 50 år…………….

11

Parker Jotter 50 år…………….

12

PennNytt Waterman Audace...

13

MilStolpen Parker 61………….

14

MilStolpen Parker 61………….

15

MilStolpen Parker 61………….

16

PennHistorik Omas…………...

17

PennHistorik Omas…………...

18

Pre Scriptum
Kära vänner.
PS nummer 2,
2004 föreligger
nu i lite annorlunda
skepnad. Layouten
är något förändrad, men
ambitionen är
densamma; att
presentera nyheter och tillbakablickar i en härlig mix.

som söks så mejla mig gärna
på: mrpenn@malmo2.net så
skall jag se vad jag kan göra.
Pelikan Epoch, som finns på
omslagets baksida, kostar ca
600 kr
Ha det bra

Malmö Bokhandel

I detta nummer uppmärksammar vi att Parker Jotter fyller 50
år. Vidare berättar vi om den
italienska pennfirman OMAS
och deras historik.

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

För er som eventuellt inte besökt min hemsida
www.mrpenn.se så kan jag berätta att här hittar ni massor av
trevligt pennrelaterat material.
Här finns även äldre, och nyare, kataloger till salu från kända
pennmärken. Dessutom har
jag lagt ut en sida med pennor
till försäljning – både egna och
andra klienters. Samtliga pennor är renoverade och sålunda
i perfekt tekniskt skick.

Pre Scriptum utkommer med
tre nummer per år.

Är det någon speciell penna
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Redaktör: Björn Arebom
Konsult: Ronny Largenfalk
Pris för helårsprenumeration
inklusive frakt,
inom Sverige; 75 kronor
övriga Norden 100 kronor
Inbetalning kan ske via postgiro 1804411-5 eller
personligen till
Björn Arebom i butiken
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PennHistorik
OMAS – En italiensk passion
Historien om OMAS tog sin början mot slutet av Första Världskriget, då hemvändande italienska soldater hade med sig en
mängd reservoarpennor från utlandet. Pennor, vars förträfflighet, de bland annat lärt sig uppskatta tack vare de amerikanska
trupperna. På grund av denna
plötsliga import, så uppstod med
tiden ett akut behov av att reparera och underhålla alla dessa
pennor. Armando Simoni såg en
affärsmöjlighet och startade en
rörelse vari han reparerade, och
ibland förfinade, pennorna. Bristen på reservdelar gjorde att han
allt oftare tvingades ta till egentillverkade komponenter; en kunskap som gjorde honom alltmer
förtrogen med tanken på att en
dag starta en egen penntillverkning.
1925 registrerade han firmanamnet OMAS (Officina Meccanica
Armando Simoni) Några av de
mer notabla modellerna bland
dagens samlare är: ”Il Dottore”,

en specialdesignad penna, avsedd för läkarkåren, som innehöll en liten termometer, samt:
”Colorado”, en reservoarpenna
med två bläckbehållare och två
spetsar för olika bläckfärger.
I början av 30-talet tilldelades
Armando Simoni hederstiteln
”Cavaliere della Corona d’Italia”,
på grund av hans industriella
framgångar, och i och med detta
f öddes hans smeknamn:
”Cavaliere” – Riddaren.
Under Andra Världskriget upplevde firman samma problem
som alla andra penntillverkare
världen runt. Brist på guld till
spetsarna. OMAS löste detta
med ett eget patent:
”Permanium”, en legering som
till stora delar åtnjöt guldets
egenskaper. Efter krigets slutskede lanserade OMAS sin succémodell: ”361”, en penna som
erbjöd användaren en aerodynamisk design och en spets
som kunde ställas
in för mjuk, såväl
som hård skrift.
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1983) samt solitt 14k guld
(1964-1983). Modellen tillverkades även i England i solitt 9k
guld samt solitt 18k guld från
1969. (För övrigt startade den
engelska tillverkningen av
”Parker 61” 1964.)
1969 upphörde dock Parker
med sin kapillärmetod. Det
svampliknande materialet i behållaren krävde ordentlig skötsel och klagomålen blev för
många från användare som inte
uppmärksammat detta. Svampen kletade samman och pennan krävde en genomgripande
rengörning och för detta behövdes ett specialverktyg: ”The
Parker 61 ink ejector” (En liten
gummiblåsa avsedd att skölja
bläckbehållaren med vatten.)
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Samma omfattande rengörning
krävdes också om användaren
exempelvis ville byta till annan
färg på sitt bläck
I stället gick man tillbaka till de
beprövade påfyllningsmekanismerna patron samt konverter.
(En liknande konverter användes redan i Parkers
”Aerometric 51”)
På kundernas önskemål kunde
även äldre modeller, med
svampbehållaren, konverteras
till patron/konverter – varför det
på marknaden kan finnas modeller tillverkade innan 1969
med ”fel” påfyllningsmekanism.
Ronny Largenfalk, augusti 2004
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Fountain Pens
- Past & Present
Paul Erano
Detta är en reviderad andra
upplaga av Paul Eranos
klassiska verk.
Innehållet har utökats med
nästan en tredjedel jämfört
med första utgåvan från
1999. De åtta största tillverkarna och deras mest betydelsefulla modeller presenteras i ord och bild. Här återfinns även gamla annonser,
tips om vad man bör tänka
på när man köper, byter eller
säljer pennor samt en värderingsförteckning som listar
2004 års pennpriser.
Ett måste för alla samlare.

Vi utför även service
och reparationer på
Era pennor till rimliga priser.

Förväntad utgivning i
Augusti / september.
Pris: ca 400 kr
Text: Engelska
Förlag: Collector Books
Häftad, 288 sidor
Format: 220 x 280 mm
Tryckår: 2004
ISBN: 1574323857
Frakt: Tillkommer

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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Pelikan uppmärksammar OS i Aten 2004 med två nya
utgåvor med grekiska förtecken.
Athens är årets utgåva i serien ”världens städer”.
Tidigare utgåvor är Berlin, Stockholm , Madrid, San
Francisco, Chicago samt New York City.
Spets i 18 k guld finns i följande bredder: fine, medium
och bred.

även i Frankrike.) Signifikativt
var dock att huven tillverkades i
metall och kroppen i plast eller
metall. En kulspetspenna samt
en stiftpenna erbjöds som komplement till de flesta modellerna.
Antingen med vanliga blystift

eller med LL. (Liquid Led – En
blymassa med nästan samma
egenskaper som bläck.)
Givetvis tillhandahölls även de
riktigt lyxiga reservoarmodellerna i USA, såsom: ”Presidential”,
tillverkad i solitt 9k guld (1961-

Pris: 2700 kr
Hercules är en begränsad upplaga som hyllar den grekiske sagohjälten med samma namn. Förlagan är Pelikans största modell: M1000. Tillverkas endast i 800 exemplar.
Spetsen är i 18 karats guld med rhodiumplätering och
tillverkas i följande bredder: fine, medium och bred.
Pris: 18 740 kr

Athens
6
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Parker 61 –
En presentation
”Parker 61” lanserades i USA i
september, 1956, lagom till
julhandeln.
Annonskampanjen 1957 presenterade pennan i ett månlandskap med orden: ”Unlike
any pen in this world…or any
other!”
Tanken var att presentera ett
lite lyxigare alternativ till
”Parker 51” samt att samtidigt
introducera en reservoarpenna
med en helt ny påfyllningsmekanism. ”Mekanism” kanske är
fel ordval, eftersom påfyllningen skedde utan några som
helst rörliga delar. I stället skruvade man isär kroppen och
nedsänkte pennans bläckbehållare i bläckflaskan, varpå
det svampliknande materialet i
behållaren utnyttjade kapillärkraften och sög upp bläck utan
att användaren behövde dra i
någon spak eller aktivera nå-
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gon kolv. På bara tio sekunder
fylldes pennans bläckbehållare
”helt av sig själv”.

Hercules

Kapillärkraften definieras i Bra
Böckers Lexikon såsom: kapillaritet, ett fenomen som fått sitt
namn av kapillär, ett smalt rör,
och yttrar sig däri att när man
sticker ner ett rör i en vätska,
dennas yta inte får samma nivå
inuti röret som utanför. Vatten
sugs upp till en högre nivå i ett
glasrör…//…Fenomenet är nära
besläktat med ytspänning.
Pennspetsen, en dold 14k guldspets liknande den som fanns i
”Parker 51”, erbjöds i hela sju
olika spetsbredder. Den största
synliga skillnaden mellan 51:an
och 61:an var att den sistnämnda förseddes med en infälld,
stiliserad pilspets strax ovanför
pennspetsen.
”Parker 61” producerades i ett
flertal modeller under olika perioder mellan åren 1956-1983 i
USA, Kanada samt England.
(En mindre tillverkning förekom
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Waterman Audace Collection
Är en ny penna som vänder sig till det kvinnliga könet och finns endast som kulspetspenna. Pennan finns i följande fem färger.

Faber Castell - Pen of the Year - 2004
Utförande: Sterling silver och amber, 2004 pennor tillverkade.
finns med fine, medium och bred spets.
Pris: 21 970 kr

Lady Cordoba

Cross - Tennis Hall of Fame - 2004
Utförande: Sterling silver med en Swarowski cristal. spetsen är i
18 k med en ingraverad racket. Modellen är tillverkad i 1954 ex
Pris: 9995 kr

Indigo Leaves

Yard-O-Led - Topaz - 2004
Utförande: Sterling silver
Upplaga: 250 individuellt numrerade exemplar

Pink Blossom Kimono
Pris: 8495 kr

Ultra Lace

Montblanc - J. P. Morgan - 2004
En ny Limited Edition från Montblanc 2004 som hedrar minnet av
den amerikanske finansmannen J. P. Morgan. Tillverkas i följande
utförande: karbon fiber/sterling silver. Upplaga: 4810 Pennor.
Pris: 17 960 kr
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Urban Jungle
Pris: 450 kr st
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Jotter 50 år
KlotterPlanket

KlotterPlanket
PennSpecial

jorden runt och marknadsförde
sina pennor som nu masstillverkades. Han var måhända
duktig i affärer och marknadsföring, men någon vidare kvalitetsprodukt tillverkade han inte.
Reklamationerna strömmade in
vilket blev början till slutet för
Reynolds. Andra aktörer på
marknaden, däribland Eversharp, som hade sina patent
och licenser i ordning, ville givetvis inte associeras med Reynolds, utan startade en rättsprocess för att knäcka honom
och återupprätta kulpennans
status som ett överlägset skrivinstrument.
Under tiden avvaktade Parker
utvecklingen och lanserade
sedan sin Jotter med trumpeter
och fanfarer 1954. Året innan
hade fransmannen Marcel Bich
(Jodå – Bic-koncernens fader)
ytterligare förfinat principen för
kulspetspennan då han introducerade idén med kula och
spets integrerad i en patron.
Här hemma bidrog självklart
Ballograf till kulspetspennans
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popularitet och snabba genomslagskraft.
Idag kan Parker skryta med att
ha sålt 750 miljoner Jotterpennor över hela världen. Ett
svårslaget rekord.
Ronny Largenfalk, augusti 2004

En liten solskenshistoria
En vän kom in till mig en dag i
Malmö Bokhandel och berättade
att det fanns två stycken reservoarpennor på auktionsfirman
Lauritz. Jag blev genast nyfiken
så på kvällen när jag kom hem
gick jag in på deras hemsida
och under kategorin varia så
uppenbarade sig detta Parker
set från 1951. Jag insåg genast
att Lauritz inte hade någon kunskap inom detta område. På
lunchen dagen efter rusade jag
bort till Lauritz för att titta på
pennorna. Turligt nog fanns de
på filialen i Malmö. Det visade

sig att den släta pennan var en
Aurora från 20- talet i 18k guld,
den andra i filigran var en Magus också från 20-talet i 18k
guld. När jag kom hem efter
jobb så satte jag mig ner framför datorn och lade ett bud, sen
blev det nervöst de följande fem
dagarna innan auktionstiden
gick ut. Det blev tufft ända in på
de sista sex övertidsminuterna.
1100 kr fattigare, men det var
det värt. Nu ligger de och förgyller vardagen i min samling.
Parker 51 asken fick sin rättmätiga invånare till slut en Parker
51 i svart med guldhuv.
Björn Arebom, augusti 2004

Parker Gel
50
Malmö Bokhandel
lämnar 10 % rabatt på
Jotter sortimentet
under augusti-september.
Referera till denna annons
vid köp.
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Parker Jotter 1954 – 2004
Parkers klassiska kulspetspenna – Jotter –
firar 50-årsjubileum i år.
Detta uppmärksammas givetvis av Parker
som nu lanserar tre olika jubileumsmodeller:
Jotter Gel 50 (bild sid 12) tillverkas i fem olika färger som kan härledas till 50-talets modeideal: lila, gult, rosa, grönt och blått. Eller
Vivid Purple, Canary, Dusky Pink, Amazon
Green och Blue Sky som färgerna så poetiskt heter i original. Pris: 54 kr
Jotter Jubilee Special Edition (bild sid 11)
tillverkas med 50-talsinspirerade prickar samt
geometriska, labyrintformade rutmönster i
färgerna grafitgrå och blå. Pris: Saknas
Jotter Premiere Edition (avbildad på denna
sida) tillverkas i filigranmönstrad sterling silver. Modellen minner om Jotter Princess som
nästan uteslutande såldes på Världsutställningen i New York, 1959. Pris: 725 kr
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Samtliga modeller är försedda
med talet ”50”
ingraverat i toppen av tryckknappen samt
en specialdesignad clips i retrostil.
Parker hade länge följt kulspetspennans utveckling med intresse, men det var först 1954 som
Jottern såg dagens ljus.
Idén att tillverka en penna med
snabbtorkande bläck – till skillnad från reservoarpennorna –
hade sysselsatt konstruktörer
runt om i världen under flera årtionden dessförinnan. Mest
namnkunniga är väl bröderna
Georg och Laszlo Biro från Ung-

ern, som redan under 30-talet
började experimentera med
”kulpennan”. Laszlo Biro flydde
sedermera undan judeförföljelserna i Europa och anlände till
Argentina 1940, där han grundade en fabrik för tillverkning av
kulspetspennor. Licenstillverkade Biropennor användes sedan
bland annat av det engelska
flygvapnet (RAF) under Andra
Världskriget.
Den amerikanske affärsmannen
Milton Reynolds vädrade ”big
business” och piratkopierade
helt sonika modellerna och började saluföra dem i New York
1945. Succén blev enorm. Alla
människor ville äga en kulspetspenna som använts av
”The Good Guys”. Reynolds for
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