NR 2–2006

PS
PRE SCRIPTUM

Pris 35 kr

Upprop!
Det är dags att få nära och kära att uppleva
känslan av en riktigt bra penna i handen.
Vi på Pennspecialisten arbetar hårt med att försöka sprida budskapet om pennans viktiga plats
i samhället. Män har ju egentligen bara två accessoarer; klockan och pennan. Pennan är därmed ett sätt att tala om vem man är. Glidare,
samlare, playboy, oljemagnat eller framgångsrik
företagare.
Vi ser därför gärna att ni hjälper till att sprida
budskapet, och ge oss namn och e-post till
eventuellt intresserade personer.
Som tack för hjälpen vill vi här på Pennspecialisten gärna ge er en spännande present när ni
bidrar med fem namn.
Med vänlig hälsning

Webbdesigner

Omslaget visar bron Ponte Vecchio i Florens där Visconti har sitt
huvudkontor. Bron är en av Europas äldsta och är full av guldsmedsaffärer och bostäder.

bjorn@pennspecialisten.se
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Ballograf gav ut en modell under 50-talet, designad av Sigvard
Bernadotte.
Konstnären, silversmeden och industridesignern Sigvard Bernadotte (1907-2002) av kunglig börd. Ansvarig för mängder av prylar
i de svenska folkhemmen såväl som kontoren. Perstorpsplattan
med mönstret Virrvarr, picknickkorgen Taffel, tevekannan Hollywood, konservöppnaren Röda Klara, skrivmaskinen Facit T1, räknesnurran Odhner med mera, med mera.
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Kära pennentusiaster.
Sommaren har
visat sig från sin
bästa sida. Eller
sämsta – beroende på vilken
väderlek
man
föredrar. Kunderna har i alla fall
hittat till min butik
i större utsträckning än vad jag
hoppats på och det är ju riktigt
positivt.
Just nu arbetar jag hårt med att
få igång en fungerande webbshop – något som tar alltmer av
min tid, tillsammans med driften
av den fysiska butiken. Därför
har jag tagit ett beslut angående
fortsättningen av Pre Scriptum.
Tidningen kommer att läggas
ner i sin nuvarande form. Det är
alldeles för tidskrävande att redigera och trycka en pappersutgåva idag. Nummer 3, 2006,
kommer att bli det absolut sista
numret.

Tanken är att integrera materialet med min webbshop. Antingen som prenumeration,
nyhetsbrev eller som fria länkar. Vi får se hur slutresultatet
blir när webbshopen är klar.
Alla prenumeranter kommer att
informeras om den nya ordningen framöver.
Samtidigt vill jag bara säga att
det har varit en fantastiskt givande period med Pre Scriptums tillblivelse. Tidningen
startade inför julen 2000 och
gensvaret har varit mycket positivt.
Jag hoppas verkligen att läsekretsen vill ta del av det nya
konceptet och att materialet
skall nå ut till en ännu större
målgrupp.

Pre Scriptum
PennKonst
Pre Scriptums redaktion kunde inte låta bli
att
uppmärksamma
följande tilldragelse:
”Penna av glas” heter detta
konstverk och det ligger i famnen på konstnären själv, Marie
-Louise Ekman.
I närvaro av kulturminister Leif
Pagrotsky och Svenska Filminstitutets vd Cissi Elwin avtäcktes pennan i biblioteket i Filmhuset i Stockholm på torsdags-

eftermiddagen
2006.
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augusti,

Konstverket är inköpt av Statens konstråd till minne av Harry Schein – den huvudsaklige
upphovsmannen bakom 1963
års filmreform och bildandet av
Svenska Filminstitutet vars arbete han ledde under 19631978. Harry Schein föddes i
Österrike 1924 och kom i tidiga
tonåren till Sverige som flykting
undan nazismen. Han avled i
februari 2006.

Vi ses i finalnumret som utkommer i november/december
2006.
Med vänlig hälsning

Däremot vill jag se en fortsättning på internet med penninformation, reportage och insändare.
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Montblancpenna 6 år på havsbotten men ändå skrivklar….
Under bärgning av en sjunken ångare utanför Travemünde
fann en dykare en Montblanc reservoarpenna på 20 meters
djup. I över 6 år hade denna Montblancpenna legat på
havsbotten men den var ändå fullt användbar.

Ge mig 50 liter bläck
En liten pappershandel i Nord Tyskland hade en ovanligt
stor omsättning av bläck. En idérik husmor hade kommit på
att man kunde färga kläder med Montblanc bläck efter ättikspolning kunde man konstatera att de färgade kläderna var
ljus och färgäkta. Det ansågs att ett färgeri inte kunde gjort
det bättre.

Gangsterdåd
En lösensumma av ovanligt slag begärde kinesiska banditer
då de på sommaren 1937 hade rövat bort en italienare.
Som villkor för frigivelsen begärde de 5 tyska reservoarpennor, 500 arméuniformer, 1000 par läderdamasker, 1 dussin
fickur, 1200 damejeanner, feberserum och 35 andra slags
medikamenter.
Samtliga notiser saxade ur Montblanc Bladet, juni 1953
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Parker Duofold
David Shepherds senaste
bok om Parkers flaggskepp: Duofold. Denna
gång i samarbete med Zazove. Förra boken handlade om Parker 51 och betraktas bland samlare världen över som ett fantastiskt referensverk.
Boken om Duofold lovar att
bli ett minst lika praktfullt
verk. Parkers historik samt
de olika Duofold modellerna avhandlas. Prototyper
såväl som standard och
lyxmodeller. Hundratals
modeller har skapats genom åren och nya tillkommer alltjämt.

Pris: På begäran
Författare: David Shepherd
och Dan Zazove
Text: Engelska
Förlag: Privat
Bandtyp: Häftad
Mått: 213 x 280 mm
Sidantal: 362
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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Montblanc Writers Edition 2006:
Virginia Woolf
Pennan är tillverkad i svart akryl med graverat, vågigt mönster och gulpläterade detaljer. Mönstret refererar till hennes roman,
”The Waves” som i år firar 75-årsjubileum.
(Den svenska översättningen: ”Vågorna”
utkom först 1980) Den guldpläterade clipsen har en fasettslipad rubin.
Varje penna är numrerad och finns i följande utförande: Reservoar med 18k guldspets (fine, medium eller bred) som tillverkas i en upplaga om 16 000 exemplar. Kulspetspennan tillverkas i 18 000 exemplar.
Slutligen har vi stiftpennan som enbart finns
i ett trio-set tillsammans med reservoar och
kula i en upplaga av 4000 set.
Pris:
Reservoar
Kulspets
Trio setet

7720 kr
4370 kr
16 430 kr

Auktoriserad återförsäljare av Visconti sedan 2006
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Visconti Van Gogh
Transparent pennkropp av resinplast. Finns
som rollerball samt reservoarmodellerna
Mini och Maxi med spets i 14k guld i bredderna fine, medium och bred.
Roller 1490 kr Mini 1950 kr Maxi 2950 kr

Wall Street
Kvadratisk cirkelformad pennkropp i tvärrandigt mönster. Tillverkad i celluloidplast.
Finns som reservoar med 14k guldspets,
roller, kulspets samt stiftpenna 0,7.
Reservoar 5450 kr Roller 3450 kr
Kulspets 2950 kr Stiftpenna 2950 kr

Virginia Woolf, född
Adeline
Virginia
Stephen 25 januari
1882 i London, England, Storbritannien,
död 28 mars 1941 nära
Rodmell, East Sussex,
England, (självmord),
brittisk författare och
feminist.
Virginia Woolf var en av de tongivande modernistiska författarna och teoretikerna.
Hennes experimentella prosa var nydanande och hon anses vara en av 1900-talets
viktigaste engelskspråkiga författare. Även
litteraturstudierna i The Common Reader
fick stort genomslag.
(Porträtt och biografi hämtad från Wikipedia)

Opera
Kvadratisk cirkelformad pennkropp i svart
akrylplast. Finns som reservoar (Master)
med 18k guldspets, (Standard) med 14k
guldspets, roller, kulspets samt stiftpenna
0,7.
Reservoar Master 6950 kr Standard 3950 kr
Roller 2950 kr Kulspets 2450 kr Stiftpenna
2450 kr.
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Vi saluför följande pennmärken:
Ballograf, Caran d’Ache, Cross, Graf von Faber-Castell,
Inoxcrom, Lamy, Montblanc, Parker, Pelikan, Pilot, Rotring,
Sheaffer, Visconti och Waterman
Dessutom finns alltid ett utbud av vintage pennor till
försäljning i butiken
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landar strax under 18 000 kr.

Den tyska firman, FaberCastell, fortsätter sin utgivning av specialutgåvor av sin signaturmodell: Graf von FaberCastell. Denna gång
uppmärksammas den
amerikanske författaren
Henry David Thoreau
(1817-62). Hans bok:
Walden, or Life in the
Woods (Skogsliv vid
Walden) från 1854 –
svensk
översättning
1947 – är fylld av naturiakttagelser och reflektioner från två års eremitliv i vildmarken i New
England.
Avhandlingen The Succession of Forest Trees
(Spridningen av skogsträd) (1860) ledde till
tankegången att ekologiska och ekonomiska
intressen kunde flätas
samman. Något som
samarbetet mellan Faber-Castell, American
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Visconti distribueras i Sverige
av Sandler’s i Stockholm och
endast tre affärsidkare säljer
märket i skrivandets stund –
NK i Stockholm, Brobergs i
Stockholm och Göteborg samt
Pennspecialisten i Malmö.

Forests och the Walden
Woods Project är ett levande bevis på.
Faber-Castell kommer att
möjliggöra för American
Forests att bevara vildmarken i Walden Woods genom att donera ett träd för
varje såld penna. Utgåvan
är begränsad till 2006 exemplar; alla individuellt
numrerade.

Divine Proportions

© Ronny Largenfalk
Juni 2006

och diamanter – utnämndes
härförleden till Amerikas vackraste penna av Oprah Winfrey.
I kölvattnet
av
Dan
Browns succéroman –
Da
Vincikoden – lanserar Visconti en
penna med Leonardo Da Vinci
som inspirationskälla. (Andra
tillverkare är för ögonblicket
Omas och Tibaldi.) Visconti
valde att presentera sin modell
– Divine Proportions – i samband med premiären av ”The
Da Vinci Code” under filmfestivalen i Cannes. Priset i Sverige
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Visconti –
En italiensk
ädling
Det italienska
märket Visconti får väl sägas
tillhöra nykomlingarna bland
pennmärken. Firman grundades 1988 av herrarna Dante
Del Vecchio och Luigi Poli. Två
gentlemän med en passion för
vackra pennor och en ambition
att starta en nytillverkning av
deras favoritmodell – celluloidpennan. Startskottet kom när
de en dag hittade ett gammalt
lager med celluloid och insåg
att de faktiskt kunde börja producera pennor av detta unika
material. 1992 deltog de i en
pennshow i Florens där deras
kollektion snabbt gav mersmak
– främst hos de två amerikanska samlarna Ed Fingerman och
Jon Messer – som blev så begeistrade att de sedermera
blev agenter för Visconti i USA.
Firmans produktion lånar glamouren från 1920- och 1930talet, fast med modern teknik
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och egna patent. Främst deras
innovativa lösningar, som tillåter deras reservoarpennor att
hålla en osedvanligt stor
mängd bläck, har rönt stor
framgång. En penna kan ta
upp till åtta månader att färdigställa eftersom celluloiden behöver tid till att mogna. Så gott
som hela tillverkningen sker för
hand – något som säkerställer
kvalitet och känsla.
Modeller som Voyager (1993),
Manhattan (1994) och Pontevecchio (1996) – samtliga i celluloid – satte verkligen Visconti
på kartan. Dessutom lanserade
de modellen Alhambra 1995 –
den första pennan som tillverkats i hårdgummi sedan 1920talet. Visconti tillhör de tillverkare som också hoppat på tåget när det gäller tillverkning av
begränsade upplagor. Den första – Michelangelo – lanserades 1995 och tillverkades i
1475 exemplar. För den som
vill frossa i vackra pennor, kan
jag varm rekommendera deras
webbsida: www.visconti.it Viscontis Taj Mahal – höljd i guld

Faber-Castells produktion kännetecknas av användandet av
materialen trä och silver. Från
det enkla till det ädla. Tillverkningen av Fabers blyertspennor startades 1761 av Caspar
Faber, en möbelsnickare från
tyska Nürnberg, efter det att
han gift sig med dottern till en
lokal penntillverkare från Stein.
Parets son, Anton Wilhelm,
fick sedermera ge namn åt firman A. W. Faber.
Företaget expanderade på allvar när Lothar von Faber övertog rodret 1839. Efter hans
död, 1896, stod hoppet till
barnbarnet Ottilie von Faber –
inga manliga släktingar fanns
att tillgå – men eftersom det
var otänkbart för en kvinna att
leda ett företag av den magnituden på den tiden, så tog hon
beslutat att gifta sig. Valet föll
på den unge greve Alexander
zu Castell-Rüdenhausen och
bröllopsklockorna hördes
klämta 1898. Hans karriär var
egentligen utstakad inom det
militära, men han fann sig
snabbt i rollen som industriledare. Grevens aristokratiska

bakgrund, och hans militära
kontakter, kom faktiskt företaget väl till gagn.

Alexander och Ottilie von Faber
-Castell på sin smekmånad

1905 fick bolaget en beställning från den tyska militären
på en blyertspenna; skogsgrön och med sexkantig
kropp, så att den inte skulle
rulla av ett lutande bord i fält,
samt försedd med grafit av
högsta kvalité i inte minde
än 16 olika hårdhetsgrader.
Pennan fick namnet CASTELL 9000 och blev en omedelbar succé som tillverkas
än idag.
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En gigantisk kopia av CASTELL 9000 står utanför företagets kontor, nära Kuala Lumpur, i Malaysia. Pennan stod
färdig 2002 och mäter nära 20
meter i höjd. Den tog två år att
fullborda och står listad i Guinness Rekordbok som världens
största blyertspenna.

Den förra rekordhållaren, en
gigantisk Grip 2001, är också
den tillverkad av Faber-Castell.
Här ses den tillsammans med
företagets nuvarande ägare,
greve Anton Wolfgang von Faber-Castell, framför familjeslottet, beläget i Stein, nära Nürnberg.
© Ronny Largenfalk,
Juli 2006
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Ovan visas ett sortiment av Faber-Castells lyxigare blyertspennor med matchande accessoarer.
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