God Jul
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Världens dyraste adventskalender tangerar ett pris på
sex miljoner kronor. Kalendern, som är i form av ett litet
slott, är tillverkad av handslipat ädelträ. Bakom luckorna
gömmer sig klockor, reservoar– och bläckpennor samt
skrivtillbehör signerade Montblanc. Bakom lucka 24 döljer sig Meisterstück Solitaire Royal Gold, utsmyckad
med över 4000 perfekta små gnistrande diamanter.

Pris 25 kr
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Pre Scriptum
Kära pennvänner
Julen står för
dörren med allt
vad det innebär
av glögg, pepparkakor, god
mat, samvaro
över gränserna
samt gåvor till
nära och kära.
Eller
kanske
det är dags att unna sig själv
just den där onödigt dyra pennan man sneglat på det senaste året?
Detta nummer av tidningen
markerar faktiskt ett litet jubileum, eftersom det är den femte
julen som Pre Scriptum ser dagens ljus. I detta nummer uppmärksammar vi bland annat en
liten doldis från flydda dar: Esterbrook, ett pennmärke vi nog
alla snubblat över under våra
besök av diverse loppmarknader.
Vidare kan vi erbjuda läsekretsen en jultävling med finfina
priser. Läs mer på sidan 16.
Dessutom vill jag gärna uppmana alla som inte redan besökt
min hemsida www.mrpenn.se
att logga in på den. Här erbjuds
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diverse pennrelaterat material,
länkar till likasinnade världen
runt, samt en växande sektion
med pennor till salu. Samtliga
pennor är givetvis servade av
mig och således i utmärkt, fungerande, skick.

Pre Scriptum
MrPenn

Slutligen vill vi passa på att
önska Er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År.

Malmö Bokhandel
PS: Besök gärna vår sponsors
hemsida.
www.malmobokhandel.se

Pre Scriptum utkommer
med tre nummer per år.
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

www.mrpenn.se
Ovan visas ett litet axplock av Parkerpennor från min hemsida. Fler
objekt läggs ut med jämna mellanrum och samtliga pennor är servade (om inget annat anges) och således i perfekt fungerande skick.
Inom kort kommer jag att lägga ut en provkollektion med Watermanoch Quillpennor. Totalt 43 pennor. Först till kvarn… Ni kan även kontakta mig om ni söker andra objekt. Våren 2005 kommer jag även att
lägga ut information om ett första pennmöte för likasinnade entusiaster. Hör gärna av er redan nu om intresse finns.
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Bakom ledtrådarna döljer sig
några kända pennmärken.
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Om korsordet löses korrekt, så kommer
svaret på frågan: ”DUOFOLDS NYA
KLÄDER” att bildas i det lodräta, rödDUPONDS TVILLINGBROR markerade, fältet.
LUFTCHAUFFÖR
Skicka svaret till: Björn Arebom,
VITT BERG
Malmö Bokhandel, Box 17019, 200 10
FISKARE
Malmö. Märk kuvertet / vykortet
VATTUMAN
”Korsord”. Eller mejla ordet till
GRÖNOMRÅDEN
mrpenn@malmo2.net
PÅSFÅGEL
Senast 31 januari, 2005, vill vi ha era
ATTACHÉ
svar. Fina priser väntar de fem först
ALLTID VASS
dragna vinnarna.

Lodrätt:
DUOFOLDS NYA KLÄDER
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Lycka till!
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Pelikan Schreibgeräte
En ny uppdaterad version
av boken om Pelikan har
sett dagens ljus.

Boken publicerades för första gången 1998, men har
nu totalt omarbetats med
bland annat ett mycket digert bildmaterial.
Den informativa texten är
tvåspråkig, tysk och engelsk, och behandlar Pelikans historia från 1929 2004.
Ett gediget arbete av författarna Jürgen Dittmer och
Martin Lehmann som varmt
kan rekommenderas.

Pris: På begäran
Text: Tysk / Engelsk
Förlag: A. H. F. Dunkmann
GmbH & Co.
Inbunden, 191 sidor
Format: 305 x 245 mm
Tryckår: 2004
ISBN: Inget
Frakt: Tillkommer

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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PennNytt
Franz Kafka
Writers Edition 2004 är tillverkad i 14 000
reservoarpennor, 12 000 kulspetspennor,
plus 4500 set som även innehåller en
stiftpenna.
Kroppens form växlar från cylindrisk till
fyrkantig och materialet är mörkrött och
halvtransparent. Clips och övriga metalldelar är i sterling silver.
Reservoarpennan levereras med rodiumpläterad 18k guldspets i följande spetsbredder: fine, medium och bred.
Pris:
Reservoar 6870 kr
Kulspets 3700 kr
Set 14 260 kr

Pre Scriptum
Esterbrooks reservoarpennor i
England. Mestadels beroende
på importrestrektioner av USAtillverkade produkter, men även
på grund av att Esterbrook först
då kände att de hade en produkt
värd namnet. Guldspetsar var
naturligtvis bannlysta vid den
här tiden, men Esterbrook experimenterade med andra material, däribland Iridium, som de
marknadsförde under namnet
Duracrome. Framgångarna gjorde att företaget än en gång ombildades, denna gång under
namnet ”Esterbrook Hazell Pens
Ltd.”
Tillverkningen av pennorna i
England sköttes via licensavtal
med ”John Mitchell’s Factory” i
Birmingham. Delar av fabriken
förstördes av tyskt bombardemang i november 1940 och en
anekdot från tiden förtäljer att:
De som kämpade mot elden bildade kedja med vattenspannar
och allt förlöpte väl fram tills att
en spann med paraffin – som
användes vid avfettning av spetsar – råkade hamna i kedjan…
Den förstörda fabriksdelen återuppbyggdes – ovanligt nog mitt
under brinnande krig – fast förutsättningen var att 50 % av fa-
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briksområdet fick användas av
den brittiska krigsmakten.
1947 köptes avtalet med ”John
Mitchell’s Factory” ut av ”The
American Esterbrook Company”
och organisationen samlades
under namnet ”The Esterbrook
Pen Company”.
Efterkrigstiden bevittnade en
alltmer vikande försäljning mot
den traditionella, engelska,
marknaden. Amerikanska hjälpinsatser resulterade i att flera
länder hade mer dollar att spendera i USA, än pund i England.
1967 övertogs ”The Esterbrook
Pen Company” av ”The Venus
Pencil Company”.
Esterbrooks pennor har slutat
tillverkas sedan 30 år tillbaka,
men eftersom pennorna även
distribuerades av svenska återförsäljare, så kan man stundtals
snubbla över dem i antikbodar
och på loppmarknader. Märket
anses inte ha något större värde
inom samlarkretsar, men den
som söker ett stycke allmän
pennhistoria bör kanske ändå
beakta dessa, oftast mycket
prisvärda, objekt.
© Ronny Largenfalk
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KlotterPlanket

Esterbrook –
En oförtjänt doldis
År 1856 startade Richard Esterbrook, en kväkare bördig från
Cornwall, England, tillverkning
av stålspetsar under firmanamnet ”Esterbrook Pens”. Som
pappershandlare hade han
kunnat följa utvecklingen av
skrivkonsten på hemmaplan
och förskjutningen från gåspennor till de mer praktiska stålspetsarna och det dröjde inte
länge förrän han insåg att det
fanns en potentiell marknad i
USA. (Som hittills saknat sådan
tillverkning.) Med en styrka på
fem yrkesmän från Birmingham
tog han sålunda steget över
Atlanten och startade produktion i Camden, New Jersey.
Företaget namngavs först ”The
United States Steel Pen Manufacturing Company” vilket
senare ändrades till ”The Esterbrook Steel Pen Manufacturing
Company”.
Företaget växte allteftersom
och vid slutet av 1800-talet kunde de tävla mot ”Perry & Co.”
som då var världens största
tillverkare av stålspetsar. Samtidigt expanderade de även i
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Artikel Parker 61, PS 2 / 2004

England där de utsåg firman
”Hazell, Watson and Viney Ltd.”
som sin agent.
Bruket av stålpennor med tillhörande bläckhorn, samt diverse
andra, vidhängande attiraljer,
blev med tiden alltmer klumpigt.
Reservoarpennan, med inbyggd bläckförsörjning, blev
desto populärare och 1920 kunde Esterbrook äntligen lansera
en egen modell.
Det skulle faktiskt dröja ända till
1930 innan ”Hazell, Watson
and Viney Ltd.” kunde saluföra

Har med stort intresse läst artikeln om ”61:an” i senaste Pre
Scriptum. Det är dock en sak
jag undrar över; Efter eget servicearbete med 61:or har jag aldrig sett ett svampliknande material i reservoaren. Det utgörs av
en tunn plastfilm, som är försedd med regelbundna upphöjningar. När filmen rullas ihop till
en cylinder uppstår därmed ett
mellanrum mellan filmlagren,
som har rätt bredd/höjd för att
kunna utöva kapillärverkan. Jag
har inte heller läst någonstans
att man använde ett svampliknande material för att åstadkomma
kapillärverkan.
Med vänlig hälsning
Ingmar Ingemansson
Svar: En av mina många källor
för artikeln om Parker 61 har
varit boken ”Fountain Pens –
United States of America and
United Kingdom” av Andreas
Lambrou. (Som väl får anses
vara en auktoritet inom penn-

samlarkretsar?) På sidan 93-94
skriver han bland annat: After
years of intensive research by a
50-person laboratory team, the
company announced, in September 1956, the new 61 pen
with a revolutionary filling
mechanism featuring a natural
capillary system with no moving
parts. Unscrewing the barrel reveals the capillary mechanism
which consists of a spongy
(svampaktigt) material packed in
a cell and protected by a case
assembly with Teflon coating.
When immersed in ink, the
spongy (svampaktiga) material
(which is partly exposed at the
end of the case assembly) drew
up the liquid through capillary
attraction…// Det är denna text,
samt en okulär besiktning av ett
eget exemplar, som legat till
grund för min beskrivning; men
hur som helst så tackar jag för
ett klargörande av vad det
”svampliknande” materialet
egentligen består av.
Ronny Largenfalk
Artikelförfattare, Pre Scriptum.
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PennSpecial
PennNytt

PennNytt
KlotterPlanket

Nyheter från Pelikan

Special Edition Shanghai
Pelikans serie om världens städer fortsätter i år med utgivningen av
”Shanghai”. Deras åttonde stad hittills. Finns som roller, kulspets
samt reservoar med rodiumpläterad 18k guldspets.

Limited Edition Anniversary Pen
En penna som blandar gammal och ny design. Tillverkas endast
som reservoar. Upplaga: 75 exemplar.

Limited Edition The Pyramids of Giza
Ännu en i raden av Pelikans påkostade editioner. Denna gång hedras Egyptens pyramider.
Upplaga: 445 exemplar.
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PennSpecial
PennNytt

Rotring Esprit

Nyheter från Pelikan

Modellen har funnits sedan tidigt 1990-tal, men nu lanseras
en uppdatering av modellfloran. Nytt för i år är att modellen
utökats med reservoarpenna samt en duo-pen med funktionerna kula/handdatorpenna. Modellen har fått en kraftigare design; ett greppvänligare yttre.

Souverän M 420 är ytterligare en
klassisk modell med kolvfyllning.
Huv i solitt silver och reservoarspets i rodiumpläterat 18k guld.

Pennan har vidare en teleskopfunktion som erbjuder valmöjligheten att antingen förvara den i hopfällt läge för minimal plats, eller dra ut den i full längd för maximal skrivkomfort.
Pennorna finns i följande färger: grafitgrå, silver och ljusblå.

Spetsen tillverkas i bredderna:
EF, F, M, B, BB, OM, OB, OBB
Souverän M 450 tillhör samma
tradition. Kroppen är sköldpaddsgrön och huven guldpläterad.
Spetsen är samma som ovan.
Båda modellerna tillverkas som;
reservoar, roller, kulspets-. Samt
stiftpenna.
Priser på begäran

Pris:
Reservoarpenna: 375:Duo-pen: 359:Kulspetspenna: 298:Stiftpenna: 298:-

Souverän M 420 Silver

Souverän M 450 Guld

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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PennNytt
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Parker Duofold Pinstripe
Parker Duofold lanseras nu i ett nytt mönster: Kritstrecksrandig.
Fås i följande färger: chokladbrunt och marinblått.
Tillverkas som kulspets, rollerball samt reservoar i storlekarna
International (liten) Centennial (stor)

Pris:
Kulspets: 3900:Rollerball: 3900:Reservoarpenna
liten: 5500:Reservoarpenna
stor: 5900:-
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