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Graf von Faber-Castell
Ett märke med gamla anor
som är lite ovanligare på den
svenska marknaden.
Faber-Castell kombinerar
gärna olika naturmaterial
som trä och silver
Designen går tillbaka på 20–
och 30-talet, precis som en
annan penntillverkare i detta
nummer, nämligen Yard-OLed.
Reservoarpennan är utrustad med en mycket vacker
spets i 18 k guld/platina.
Pennorna tillverkas i:
Permanbuco / Silverpläter.
Ebenholts / Silverpläter.
Helt silverpläterad.
Sterling silver.
Samt i kompositmaterialen:
Svart.
Indigo blå.
Sahara Gul.
Korall Röd.

Reservoar pris: från ca 2000 kr
Roller pris: från ca 1300 kr
Kulspets & Stift pris: från ca 1000 kr

Pre Scriptum
Pre Scriptum
startades
2000 av entusiaster för
entusiaster.
Det har varit
ett sant nöje
att förmedla
pennyheter
från våra olika leverantörer till en kun-

Märket har inte tidigare haft någon distributör i Sverige, men Miller Pen har numera förvärvat
agenturen för Sverige vilket renderat att vi framöver kan njuta av
detta exklusiva pennmärke på
våra breddgrader.
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PennNostalgi

Väl mött i butiken.

nig läsekrets.
Malmö Bokhandel
Responsen har varit mycket givande vilket värmer så här i höstmörkret.
Fortsätt gärna att skicka in material
till er ödmjuke redaktör.
För att ytterligare höja servicenivån,
kan vi även erbjuda våra långväga
kunder att beställa varor från oss till
en fraktkostnad av 55 kronor inklusive moms. Leverans sker inom två
arbetsdagar under förutsättning att
varan finns i lager.
En nyhet inför julen är att vi numera
kan erbjuda det schweiziska pennmärket Caran d’Ache till våra kära
kunder.

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
© 1920
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Rotring Freeway
Freeway är en ny penna från Tyska Rotring med en modern
design.
Tillverkas som Reservoar, Roller, kulspets- och stiftpenna (0.7) i
färgerna svart, blått, rött och mattborstat stål.
Reservoar pris: 310 kr
Roller pris: 275 kr
Kulspets pris: 180 kr

Pre Scriptum
L
I
T
T
E
R
A
T
U
R

Fountain Pens:
Their History and
Art
I år släpps ännu en bok av
veteranen Jonathan Steinberg som redan har en
lång rad initierade böcker
bakom sig.
Författaren fokuserar sig
denna gång på en tidsresa
genom såväl pennans
formgivning som annonsernas layout samt promotionmaterial från olika tillverkare.
Boken är mycket smakfullt
designad med kunnig text
och läckra illustrationer

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

Engelsk text.
Pris: ca 420 :Text:: Jonathan Steinberg
Förlag: Universe Publ.
Inbunden, 144 sidor
Format: 210,5 x 210 mm
Tryckår: 2002
ISBN: 0789306816

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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Viceroy Grand Barley Reservoarpenna

Edwardian Kulspetspenna

Elisabeth Stiftpenna

Parker Dimonite
En ny kulspetspenna från Parker med djärv design. Pennan levereras med antingen bläckpatron, eller med Parkers nya gelépatron.
Modellen tillverkas även som stiftpenna i bredden 0.5 mm.
Pris: 198 kr.
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Yard-O-Led En meter bly
Leopold Frederick Brenner emigrerade från Tyskland till England
redan innan första världskriget
och blev med tiden en mycket
ansedd och välrenommerad juvelerare. 1934 tog han patent på en
pennmekanism med plats för 12
blystift som tillsammans bildade
längden av en yard, eller 0,9144
meter med våra mått mätt. Denna
”yard of led” fick ge namn åt firman som grundades samma år.
Huvudkontoret låg i centrat av
Londons juvelerardistrikt på
Charterhouse Street nära Hatton
Garden.
En annan aktör bland Londons
juvelerare var Frank Tufnell senior som arbetade för firman
Sampson Mordan, grundad i början av artonhundratalet. Företaget fulländade den första matningsbara stiftpennan redan
1822. Pennan tillverkades i såväl
solitt guld som silver och fick
namnet Mordan Everpoint. Firman tillverkade - förutom pennor
- även cigarettetuier, fotoramar,
tandpetare och cocktailvispar, allt
i ädla metaller. Olyckligtvis totalförstördes Sampson Mordans
lokaliteter under blitzen 1941 och

samma öde rönte Yard-O-Led.
Frank Tufnells seniors son - Frank
Tufnell junior - hade träffat Leopold F Brenner redan 1934, men
det var inte förrän efter krigsslutet
som de två slog sig samman för
att återuppbygga firman Yard-OLed. Sampson Mordans namn
och patent köptes i stället av en
annan brittisk penntillverkare Edward Baker från Birmingham.
På 50-talet hade dock Frank Tufnell junior nått den positionen att
han kunde överta aktiemajoriteten
av Yard-O-Led och samtidigt köpa
firman Edward Baker. Härigenom
fick han även kontrollen över
Sampson Mordans alla patent.
Idag leder Tim Tufnell - tredje generationen Tufnell - tillverkningen
av Yard-O-Led från fabriken i Birmingham, fast nu ägs företaget av
brittiska Filofax.
Yard-O-Leds speciella design kan
härledas till den viktorianska eran
- ett arv från Sampson Mordan
och Edward Baker.
Pennorna tillverkas fortfarande för
hand i rent silver, men kan även
specialbeställas i solitt guld.
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Waterman
Sérénité
En mycket exklusiv penna från
välrenommerade Waterman, tänkt
att komplettera prestigemodellen
Edson som lanserades redan
1986.
Sérénité har lånat sina linjer från
såväl bambustammen som samurajsvärdet.
Modellen lanserades inför millennieskiftet 1999 och tillverkades
ursprungligen i svart lack.
2002 introducerades Sérénité i
olika träslag vilket tillförde ytterligare en dimension till pennans
formspråk.
Sérénité tillverkas som reservoar
samt roller.
Reservoar pris: från 6300 kr.
Roller pris: från 4700 kr.
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MilStolpen

Waterman
Liaison
Waterman Liaison är en exklusiv reservoarpenna för den kräsne köparen. Finns i tre
färger men för närvarande säljes endast den
svarta i Sverige.
18 karat guldspets är standard.

Reservoar pris: 3200 kr
Roller pris: 2100 kr
Kulspets pris: 1600 kr
Stiftpenna pris: 1600 kr
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Parker 51
Parker 51 måste definitivt räknas
till en av världens mest kända och
berömda pennor.
Modellen var tänkt att lanseras till
Parkers 51-årsjubileum som inföll
1939, men företaget valde att
först testsälja pennan i Sydamerika för att prova marknaden.
Det skulle dröja till 1941 innan
pennan för första gången såldes i
U.S.A. till det facila priset av 12
dollar och 50 cent.
Den första modellen hade samma
påfyllningsmekanism som Vacumatic. Pennan genomgick smärre
ändringar under de år som den
producerades, främst mekaniska,
men även designmässiga. Men
pennans signum - den halvdolda
guldspetsen - fortsatte att genomsyra produktionen.
Pennans popularitet nådde sin

kulmen under andra världskriget
då amerikanska soldater kunde
använda den som hårdvaluta i det
krigshärjade Europa.
(Tillsammans med sådana lyxvaror som choklad och nylonstrumpor)
En kortlivad modell med patronfyllning tillverkades mellan 1958
och 1962, men annars höll sig
Parker till beprövad pumpmekanik.
Parker 51 har tillverkats i miljonupplagor fram till slutet, 1972,
men några av modellerna är mer
sällsynta än andra. Däribland kan
nämnas Rolled Silver, Presidental
i solitt guld, tidiga färger - som
senapsgul, mörkblå och mörkgrön
samt den berömda Empire State
från 1945 som nu nylanseras av
Parker i en jubileumsupplaga i
färgerna svart och blå.
Säljstart i Malmö Bokhandel från
och med vecka 47. Priset är satt
till 3300 kronor och vi kan erbjuda
fraktfri leverans inom Sverige med
företagspaket.

Waterman
Charleston
Årets nyhet från Waterman är Charleston. En penna med linjer från 30 talet.
Pennan tillverkas som reservoar, roller,
kulspets och stift i färgerna Svart CT /
GT, Marinblå, Buteljgrön och Gul.

Reservoar: pris 1200 kr
Roller: pris 895 kr
Kulspets: pris 695 kr
Stiftpenna: pris 695 kr

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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Brev från läsekretsen:
Hej !
I går fick jag ”Pre Scriptum” i brevlådan. Jag blev glatt överraskad ! Det är verkligen
glädjande att det finns fler personer i detta ”pennans u-land” som har intresse för skrivinstrument. (…)
Det där med ”pennans u-land” kräver nog en förklaring: Tyvärr har många, alltför
många, uppfattningen att en penna är en slit-och-slängsak, som helst inte ska kosta
mer än 10 kronor, och som man kan glömma var som helst. Hur den är att skriva med
är fullkomligt ointressant, så länge som det kommer fram bläck eller blyerts. Det vore
önskvärt att fler upptäckte vilken fantastisk känsla det är att skriva eller teckna med ett
riktigt kvalitetsinstrument. Ibland möter man undrande blickar och kommentarer när
folk förstår att man är intresserad av pennor.
Jag är imponerad över kvaliteten på tidningen, det är mycket arbete nerlagt på såväl
innehåll som layout. Min gode vän Ingemar Lundkvist har berättat att han varit i kontakt med dig och om tidningen ”Pre Scriptum”. Jag medverkar också i Ingemars bok
”Pennan”.
Själv är jag intresserad av kvalitetsskrivinstrument, i första hand reservoarpennor. Det
har blivit en del pennor under de cirka 5 år jag hållit på, men det är inte samlandet i sig
som är det centrala för mig, utan det är att reparera och kunna använda pennorna. Min
filosofi är att jag ska kunna använda alla pennor jag skaffar mig, ingen ska ligga inlåst i
ett skåp och ”betittas” ibland. Det är i handen som pennan hör hemma. I första hand är
det Parker jag riktar in mig på, men några Sheaffer, Pelikan, och Mont Blanc har det
också blivit. Även nya pennor är intressanta så det blir ett och annat inköp. Då är Lamy
ett synnerligen intressant fabrikat.
Jag önskar naturligtvis prenumerera på ”Pre Scriptum” och vill därför veta kostnaden.
Med vänliga hälsningar
Ingmar Ingemansson
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