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Pre Scriptum
Välkomna till
Pre Scriptum.
Ett fullmatat
julnummer
med nyheter,
restips samt
en presentation av Faber
Castell står på
agendan.
Vi noterar
även Parkers
release av Parker 100; en jubileumsmodell som firar att Parker funnits representerade på
den Skandinaviska marknaden
i 100 år.
I tidigare nummer har vi efterlyst reportage, tips och kommentarer från läsekretsen. En
del kommentarer har nått oss
via telefon eller vid personliga
möten. Tyvärr saknas då ett
skriftligt underlag för tryck.
Skicka helst allt material brevledes om ni vill se det publicerat i tidningen. Antingen till:
Malmö Bokhandel, Att: Björn
Arebom, Box 170 19, 200 10
Malmö, eller via e-post till:
papper@malmobokhandel.se
Skriv då ”Pre Scriptum” i ämnesfältet så hamnar det rätt.
År 2000 lämnade det första

numret tryckpressarna och det
uppmärksammar vi med ett
index över alla nyckelreportage
samt en möjlighet för läsekretsen att beställa gamla nummer.
Slutligen vill vi passa på att
önska samtliga läsare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
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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

Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telnr:
Skicka eller faxa talongen till någon av nedanstående adresser.
Ni kan även med fördel ringa in beställningen eller lägga den via
e-post. Se uppgifter nedan.
Besöksadress: S. Förstadsgatan 32 Postadress: Box: 17019, 200 10 Malmö
Tel: 040-611 78 05 Fax: 040-611 04 12 Mobil: 070-404 95 90
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Fountain Pens of
the World
Denna titel räknas som
bibeln bland samlare
världen över.
Den har tidigare presenterats i Pre Scriptum Nr.
1, 2000, men upplagan
tog snabbt slut. Ett fåtal
exemplar av originalupplagan cirkulerar alltjämnt hos
olika återförsäljare, men nu
finns det alltså äntligen ett
nytryck att tillgå.
Boken innehåller en utförlig
presentation av de vanligaste pennmärkena (plus
några mindre vanliga) och
illustrationerna är av yppersta klass.

Pris: 1400:- Netto
Text:: Andreas Lambrou
Förlag: Classic Pens
Inbunden, 448 sidor
Format: 235 x 320 mm
Tryckår: 2003
ISBN: 0302006680
Frakt: 55:-

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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Efter Andra Världskrigets slut
tappade företaget sin viktiga exportmarknad. Tillverkningen av
”Osmia” lades ner efterhand till
förmån för ”Faber-Castell”, men
märket var trots allt litet på
marknaden och försäljningen
fortsatte att dala fram till 1975
då tillverkningen upphörde helt.
Greve Wolfgang Anton von Faber-Castell koncentrerade då i
stället tillverkningen till att gälla
tekniska ritpennor, stiftpennor
och konstnärsmateriel. Något
som företaget sysslar med än
idag.
Det skulle emellertid dröja ända
till 1996 innan företagsledningen
beslöt att åter lansera en reservoarpenna för att komplettera
sortimentet av finare skrivinstrument.
Under 1980- och 90-talet skönjdes en ljusning för finare reservoarpennor och tekniken kom
äntligen till heders igen. ”FaberCastell” hoppade sålunda på
tåget och lanserade modellen
”Graf von Faber-Castell” år
1996. En skönhet i trä och silver
med en tvåfärgad spets i 18k
guld, graverad med familjens
vapensköld. Kollektionen kompletterades även med en Rollerball och efterhand introducera-

des flera träslag att välja mellan.
Greve Wolfgang Anton von Faber-Castell fortsätter att styra
familjeföretaget och han tillhör
idag den åttonde generationen
inom samma ägarfamilj sedan
starten 1761.
1978 startade man produktion
av blyertspennor i Malaysia och
2001 i Kina. Idag arbetar 400
anställda i en nybyggd fabrik i
Malaysia och för att fira byggnationen av fabriken och ett nytt
kontorskomplex lät man nyligen
tillverka världens största blyertspenna. Nästan 20 meter hög
och en meter bred står den rest
intill kontorets huvudentré.
Trots att företaget arbetar med
träförädling världen över ser de
till att ett ekologiskt tänkande
genomsyrar koncernen. De
samarbetar därför med olika miljöorganisationer såsom WWF
och Greenpeace.
© Ronny Largenfalk, 2003
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Faber-Castell – Tradition
och nytänkande
9

Företaget grundades ursprungligen av Caspar Faber, en möbelsnickare från Nuremberg i
Tyskland, som gifte sig med
dottern till en pennmakare –
hemmahörande i Stein, nära
Nuremberg – och härefter startade egen penntillverkning år
1761.
Makarnas son, Anton Wilhelm,
gav sedermera företaget namnet ”A W Faber” och år 1839
övertogs firman av Lothar von
Faber som gjorde avsevärda
förbättringar rörande tillverkningsmetoder och kvalitetskontroll. Han såg även till att varje
penna försågs med namnet ”A
W Faber”. Ett namn att vara
stolt över. Penntillverkningen
blomstrade och ett dotterbolag
startades år 1859 i USA. Bolaget togs sedermera över av
Lothars yngre bror, Eberhard,
men snart nog lämnade Eberhard och ännu en broder, Johann, familjeföretaget och startade eget i USA respektive
Tyskland.
Lothar von Faber dog år 1898
och företaget gick vidare till
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greve Alexander von CastellRüdenhausen som var ingift i
släkten via en dotterdotter till
Lothar.
Varumärket ändrades sålunda
till ”A W Faber-Castell” för att
visa på kontinuitet och tradition, men även för att särskiljas
från Johann Fabers konkurrerande varumärke – som sedermera införlivades i familjefållan
år 1928.
Den första reservoarpennan
med varumärket ”FaberCastell” introducerades 1908
och tillverkades troligtvis av
”Kawecko”. Företaget fortsatte
att lansera reservoarpennor
under det glada 20-talet, men
märket stod sig dåligt i konkurrensen gentemot andra större
tillverkare, som exempelvis Pelikan.
1935 beslöt därför nästa generation i företaget, greve Roland
von Faber-Castell, att införliva
en penntillverkare av rang för
att stärka företaget namn och
position. Han förvärvade sålunda aktiemajoriteten i
”Osmia” (som då var allierad
med ”Parker”) ”Osmia” fortsatte
dock att tillverkas parallellt med
”Faber-Castell”.

Space Pen
För en gångs skull handlar MilStolpen inte om en specifik penna, utan om dess patron.
Rubriken är märkesneutral med
vilje, eftersom det finns två tillverkare som idag stoltserar med
samma patenterade refill. Vad
det handlar om är givetvis den
gasfyllda patron som konstruerades av Paul Fisher för den
amerikanska rymdstyrelsen
NASA under 1960-talet.
Kravet på patronen var att den
skulle kunna användas i pennor
under extrema förhållanden. Resultatet blev en patron som kan
användas i temperaturer mellan
-30 och +150°C. Höljet är hermetiskt tillslutet och den speciella bläckpastan förs framåt med
kvävgas till skrivkulan av tungsten. Tack vare gasmatningen
fungerar patronen i alla vinklar.
Den går att skriva med upp-ochner och den fungerar även under vattnet.

Patronen blev givetvis en succé
– inte bara för astronauter - och
den produceras idag som refill
av tillverkarna Fisher och Eversharp till deras respektive rymdpennor.
En populär historia ur verkliga
livet handlar om Apollo 11:s
månfärd i juli 1969 och om hur
astronauterna Edwin ”Buzz” Aldrin och Neil Armstrong höll på
att bli strandsatta på Månen.
Under förberedelserna i månlandaren inför återfärden råkade
någon av dem olyckligtvis
knäcka den lilla spaken till
strömbrytaren som skulle aktivera startraketerna. Vad att göra?
Teknikerna i Houston kom med
förslaget att använda deras
Space Pen som spak vilket Aldrin gjorde. Raketerna tändes
och de mycket lättade astronauterna kunde så äntligen återförenas med moderskeppet för
hemresan till Jorden.
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En hälsning från Köpenhamn
Under några av mina resor i år
har jag haft förmånen att kunna
besöka välsorterade pennbutiker i såväl Hamburg, som London. Men det finns guldkorn på
närmare håll än så.
I Köpenhamn huserar sedan
länge Fyldepenne Depotet, en
institution för Sydsveriges
pennentusiaster. Minnesgoda
Köpenhamnsresenärer kanske
kommer ihåg den klassiska
adressen mitt på Ströget, men
sedan några år tillbaka återfinns affären på en tvärgata,
som en butik-i-butiken, inrymd
hos I. Chr. Petersen Papirhandel – etablerad 1845 – på Nikolaj Plads, Store Kirkestraede
1. Det finns inga stora fasadskyltar som avslöjar detta faktum, men när man styr stegen
genom entrén, så skymtar man
avdelningen längst in i lokalen.
De gamla diskarna från förra
adressen har hängt med i flyt-

ten, liksom sortimentet och
kunnandet. Utbudet är stort
inom de mer kända märkena,
såsom Parker, Pelikan, Waterman, Montblanc, Sheaffer,
Cross, Caran d’Ache, Rotring
och Lamy, men här finns även
ett hyfsat utbud av Yard-OLed, de handsmidda silverpennorna från England.
Bland butikens märken, som
inte finns representerade i Sverige, kan nämnas Cartier, S.T.
Dupont samt Recife. Samtliga
bördiga från Frankrike. Dessa
pennmärken bjuder på ett skiftande tänkande inom design
och materialval och är ett välkommet tillskott till alla samlingar av rang. Att få provskriva
med pennorna är inget problem. Flickan bakom disken
erbjuder vänligt denna
(självklara) service.
Som de flesta butiker idag kan
även Fyldepenne Depotet stoltsera med en hemsida:
www.fyldepennedepotet.dk
samt en Onlinetjänst där den

Graf von Faber-Castell
Limited Edition 2003 är startskottet för en ny serie reservoarpennor
som är tänkta att komma ut varje år.
Exklusivt för denna gång är det
speciella träslaget ”Snakewood”
som är ett mörkt, rödbrunt träslag som bland annat används
till fiolstråkar. Spetsen är i 18 K
guld.
Pris ca 999 Euro
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CARAN d`ACHE Madison lanserades redan 1974, men den har
inte sålts via den gängse pappersbranschen. Nu tar Miller Pen
upp modellen i sitt sortiment, men endast som kulspets och stiftpenna 0,7. Färgval; se nedan.

intresserade kan ställa frågor till
butiken:
info@fyldepennedepotet.dk
Givetvis finns det även möjlighet
att hitta pennor på andra ställen
i Köpenhamn. Fattas bara annat
i en miljonstad av rang. Varuhusen Magasin samt Illums Bolighus har båda avdelningar i gatuplan med ett hyfsat sortiment.
Bägge varuhusen är lokaliserade på Ströget, men notera att
Illum har två hus på samma

gata. Bolighuset ligger strax innan det andra, om man promenerar från Huvudbangården mot
Nyhavn.
Det finns således många goda
skäl att korsa Öresund. Ett annat är det mycket trevliga utbudet av mat och dryck. Men det
är, som man säger, en helt annan historia.
Ronny Largenfalk
December 2003
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Vi saluför följande pennmärken:
Mont Blanc, Parker, Pilot, Sheaffer, Waterman, Cross,
Caran d´Ache, Lamy, Ballograf, Pelikan, Inoxcrom,
Graf von Faber-Castell, och Rotring
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För att fira 100 år i Skandinavien har Parker plockat
fram en special designad
modell lagom till julhandeln.
Modellerna med förgyllda
detaljer har en 18 K guldspets. De med silverpläterade detaljer har en rodiumpläterad 18 K guldspets.

Parker 100
Reservoar: 2900:Rollerball: 2200:Kulspets: 1850:Stiftpenna: 1850:-

