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5-ÅRS JUBILEUM

Pris 25 kr

Omslaget föreställer:
Kvarteret Kronprinsen påbörjades 1959 och stod färdigt 1964.
Skyskrapan ritades av Thorsten Roos och uppfördes av byggmästare Hugo Åberg. Fram till i år räknades bostadshuset till det
högsta i Norden med sina 82 meter och 26 våningar. I dag är
byggnaden distanserad endast av Santiago Calatravas ”Turning
Torso” i västra hamnen, Malmö. 190 meter hög fördelade på 54
våningar.
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Mont Blanc-tårta
En smaskig tårta till kaffet på
maten. Snabb och enkel att
baka!
Det här behövs för ca 6 port:
200 g mörk blockchoklad
40 g smör
3 ägg
75 g socker (ca 1 dl)
50 g vetemjöl (ca 1 dl)
1/2 tsk bakpulver
1 msk rom, konjak eller kaffe
Ugn: 200 grader
Garnering:
3 dl vispgrädde och florsocker
Gör så här:

och vänd ner dem försiktigt i
smeten. Häll den i en välsmord
och bröad form, ca 22 cm i diameter. Grädda mitt i ungnen i
ca 30 minuter, pröva med en
sticka.
4. Vispa grädden till skum.
Lägg den ovanpå tårtan och låt
den droppa ner på sidorna så
att den liknar ett ”snöigt” berg.
Sikta över florsocker.
Insänt av: Kerstin Svensson
Löddeköpinge
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Pre Scriptum
Kära pennentusiaster
Med detta nummer
markeras
något unikt i Pre
Scriptums historia. Det är nämligen exakt fem år
sedan det första
numret såg dagens ljus. Tidskriften startades under mina år
i Malmö Bokhandel och initierades av mig och min kollega
Ronny Largenfalk. Tillsammans
satte vi oss ner och för att sammanställa ett forum för pennsamlare, entusiaster och andra
intresserade. Nyheter och reportage från pennbranschen har
varvats med historik och debattinlägg. Och på den vägen är
det.
Så hjärtligt välkomna till ett
späckat jubileumsnummer! Förutom en kort historik över
Montblanc, så finns här även ett
längre reportage om min butik –
Pennspecialisten i Malmö – som
(av naturliga skäl) ligger mig
särskilt varmt om hjärtat.
Julen står snart för dörren med
allt vad det innebär av stök och
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stress och klappar och mat i
överflöd. Men glöm inte att varva ner. Ta några steg tillbaka
och betrakta er omvärld med
tindrande ögon och gläds åt
livets små mirakel. (Det är givetvis pennor jag talar om)

Pre Scriptum
PennHistorik

Sköt om er och skriv många
julhälsningar till nära och kära.
Men inga e-mejl. Papper och
penna skall det vara. Gärna av
god kvalitet.

God Jul och Gott Nytt År.

Pennspecialisten i Malmö

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
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förfinat sitt flaggskepp – 140serien Meisterstück – till fulländning. Den klassiska modell 149
(som kom 1952) räknas än idag
till en av milstolparna inom
pennvärlden och ser i princip
likadan ut idag som när den lanserades.
1976 insåg Jürgen Rösler (som
övertagit rodret efter sin far) att
företaget endast kunde expandera om man hittade en kapitalstark samarbetspartner. 1977
slog sig Montblanc samman
med Alfred Dunhill som även de
ville expandera sin penntillverkning. Dunhill tog sedermera
över aktiemajoriteten 1985 men
fortsatte givetvis med tillverkningen av det inarbetade och
välrenommerade märket Montblanc.
Idag ägs Montblanc av
Vendôme gruppen som även
äger Cartier, Alfred Dunhill, Karl
Lagerfeld m.fl. Montblanc fortsätter att ligga på topp inom
penntillverkningen. Mycket på
grund av boomen för reservoarpennor, som kom under mitten
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av 1980-talet, samt utgivningen
av specialutgåvor i begränsade
upplagor som hyllar artister,
författare och mecenater och
som såg dagens ljus 1992.
Några av de mest eftertraktade
utgåvorna bland författarna är:
Agatha Christie, Oscar Wilde,
Hemingway, Charles Dickens,
Jules Verne, Alexandre Dumas, Edgar A. Poe. Men även
Leonard Bernstein och Yehudi
Menuhin bland Montblancs donationsserie.
En del samlare rynkar på näsan åt denna oblyga flirt med
samlarmarknaden, men lika
många gläds säkert åt dessa
fantasifulla och välgjorda pennor.
© Ronny Largenfalk
November 2005
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Stylus
Nr 13 okt/nov
Det amerikanska magasinet för pennentusiaster
världen över.
Denna gång presenteras
penntillverkarna Cartier
och Pelikan samt tips om
val av pennspets och bläck
från Asien tillsammans
med ett stort reportage från
Pilots fabrik i Japan.
Säljes via välsorterade
Pressbyråbutiker – exempelvis Malmö Centralstation.
Tidningen kan även beställas via www.pressbyran.se

Pris: 115 kr
Text: Engelska
Förlag:Stylus
Bandtyp: Tidning
Mått: 21 x 27
Sidantal: 100
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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enkelt lärdom av USA i allmänhet och Parker i synnerhet. Företaget omorganiserades och
expanderade under ledning av
Ernst Rösler som anslöt sig till
firman 1919 och som skulle
komma att spela en viktig roll i
företagets kommande framgångar.
Efter depressionen 1929-1930
tog Rösler över rodret och utnämnde sig själv till operativ
chef. Han automatiserade tillverkningen, utvecklade nya
produkter och anställde fler
medarbetare. Brevpapper, anteckningsböcker, skrivblock,
pennskrin, bläck, suddgummin,
fotoalbum och andra accessoarer introducerades i firmans
namn och lanserades i specialbutiker i Hamburg och sedermera över hela Tyskland.

Montblanc hedrar minnet av Greta Garbo. I år
är det 100 år sedan hon föddes. Stjärnan som
skulle komma att bli synonym med mystik och
kvinnlighet.
Tre stycken modeller finns att tillgå:
1. Special Edition. Svart kropp och gräddfärgad
huv. Finns i följande spetsbredderna: extra fine,
fine och medium i 18k guld.
Pris kulpenna 4800 kr
Pris reservoar 7575 kr

1

2

2. 1905 Commemoration Edition i svart och sterling
silver med 16 diamanter runt huven. Tillverkas endast som reservoar i medium spetsbredd 18k guld
Pris 35300 kr
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Andra Världskriget drabbade
inte Montblanc så hårt. De
tilläts fortsätta med tillverkningen av den tyska statsmakten.
och under 30-talet förlades
även penntillverkning till Dan-

mark. Än idag kan man hitta
dansktillverkade Montblancpennor på olika loppis och
samlarmarknader. På tal om
udda Montblanc, så är det även
möjligt att hitta Monte Rosapennor (Montblancs lågprismärke som tillverkades under
1950-talet) En ännu sällsyntare
tillverkning skedde mellan 1910
- 1914.
Efter krigsslutet fick Montblanc
ändå svårt att leverera pennor
fullt ut. Deras specialbutiker
upptäckte också att kunderna
nu även förväntade sig ett bredare utbud av andra pennmärken. Men tillverkningen i Tyskland återhämtade sig ändå rekordsnabbt. Mycket på grund
av deras stora lager av reservdelar. 1951 kunde Malmöbaserade AB Benco-Verken informera alla Sveriges återförsäljare av pennor: Saknad i 10 år –
nu åter i Sverige i en stor annonskampanj.
Under mitten av 1950-talet
hade Montblanc utvecklat och
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Montblanc - Pennan på
toppen
Det som sedermera skulle bli
Montblanc tog sin början i Hamburg, år 1908, då en entreprenör vid namn Claus Johannes
Voss letade efter ett nytt affärsprojekt. Han kom i kontakt med
August Eberstein och dennes
partner, Alfred Nehemias, som
just stod i begrepp att avveckla
sitt pennmärke – Rouge et Noir
– på grund av penningbrist.
Voss beslöt att satsa friskt kapital tillsammans med en medfinansiär, Max Koch och tillverkningen kunde fortskrida under
firmanamnet Simplo Filler Pen
Company. Under åren 19091914 lämnade dock herrarna
Eberstein, Nehemias och Koch
verksamheten på grund av interna meningsskiljaktigheter
och Voss fick leta nya partners
för att driva företaget vidare.
Tack och lov fick firman en säljframgång i samma veva – en
egendesignad safety pen med
infällbar spets sålde riktigt bra.
Samtidigt ändrades det fransk-
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klingande namnet Rouge et
Noir till Rotkäppchen när stridigheterna med Frankrike tog
sin början. Den röda toppen
på huven byttes till en vit och
ett nytt namn skulle väljas. En
populär skröna är att Voss
satt och spelade kort med
den kände finansmannen
Carl Schalk och att denne
yttrat: ”Varför inte namnge
pennan Montblanc? Den är
ju, precis som berget, svart i
botten och vit på toppen och
en bjässe bland pennor.”
1913 patenterades den vita
stjärnan som än idag är alla
Montblanc-pennors särskilda
kännemärke. Under Första
Världskriget germaniserades
firmanamnet till Simplo Füllfedergesellschaft och de började egentillverka pennornas
guldstift. Något som renderade stora patriotiska säljframgångar eftersom stiften tidigare importerats från England
och USA. Efter kriget fortsatte
firman att marknadsföra sig
på bred front. Man tog helt

3. 100 Year Anniversary Edition är den mest glansfulla
av dem alla. Tillverkad i solitt rosa guld. Huven har inläggningar i pärlemor. Som om detta inte vore nog, är
både pennkropp och huv försedd med diamanter; totalt 1,6 karat. Endast 100 exemplar tillverkas av denna 3
utgåva. Tillverkas enkom som reservoar med medium spets i 18k guld.
Pris 264000 kr
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2005 års penna i Special Edition Donations serien från Montblanc
är Sir Georg Solti som finns i reservoar och kulspetspenna. Reservoarpennan levereras med 18k guldspets med extra fine, fine,
medium eller bred spets.
Pris:
Reservoar 5680 kr
Kulspets 3275 kr

2005 års penna i Limited edition serien är Miguel De Cervantes
som finns i reservoar och kulspetspenna. Reservoarpennan levereras med 18k guldspets med fine, medium eller bred spets.
Pris:
Reservoar 8200 kr
Kulspets 4400 kr
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Kontorsmateriel och filofax

Verkstan

Vi saluför följande pennmärken:
Montblanc, Parker, Pilot, Sheaffer, Waterman, Cross,
Caran d´Ache, Lamy, Ballograf, Pelikan, Inoxcrom,
Graf von Faber-Castell och Rotring
13
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så har även reklamtidningen
Slottsstaden, branschtidningen
Papperkontor samt Radio P4
berättat om Pennspecialisten i
Malmö.
Kommande evenemang blir
förhoppningsvis ett pennsamlarmöte i Kronprinsens möteslokaler som är synnerligen väl
lämpade för ändamålet. Även
catering kan erbjudas, så ingen
behöver gå hungrig. Vi får väl
se vad 2006 kan föra med sig
för samlarna i Öresundsregionen och resten av Norden.

Sheaffer har lanserat en ny Prelude som är en
kombinerad kulspetspenna och överstrykningspenna.
Pris från 619 kr
Pennavdelningen
En ny Legacy från Sheaffer. Heritage i sterling silver. Finns som reservoar och rollerball. Reservoarpennan har 18k medium guldspets
Pris reservoar 5800 kr
Pris rollerball 4650 kr

© Text: Ronny Largenfalk
© Bild: Björn Arebom
Cross Tech 3 är en ny penna med dubbelfunktion - kulspets och
stiftpenna i ett. Finns i följande färger: svart, blå eller krom
Pris svart eller blå 495 kr
Pris krom 395 kr

Entrén till butiken
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Pappershörnan

Cross Apogee tillverkas i samtliga skrivsätt.
Titan red, black star eller chrome
Pris reservoar från 1495 kr
Pris roller från 995 kr
Pris kula eller stift från 795 kr
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När jag först lärde känna Björn
Arebom, i slutet av 1996, så
hade han fyra pennor i sin
samling. Egentligen vet jag inte
hur många pennor man måste
äga för att det skall kvalificeras
som en samling, men fyra pennor var vad han hade. En mattsvart Sheaffer Targa och en
lacksvart Sheaffer Targa. Bägge reservoarpennor. Samt ett
Inoxcrom set, bestående av en
Wall Street reservoar- samt en
kulpenna. Det skulle komma
att bli åtskilligt fler som tillfogades samlingen genom åren.
Faktiskt så många att han kunde använda delar av sin samling för att förverkliga sin dröm;
att öppna Sveriges första fullsorterade pennbutik.

Sommaren 2005 sattes planerna i verket. Finansiering ordna-
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des och lämplig lokal letades
fram. Valet föll på Kronprinsen
Köpcenter, inrymt i Kronprinsen, Malmös högsta hyreshus
(fram till i år) invigt 1964 och
beläget ett stenkast från Stadsbiblioteket och Aq-va-kul.
Som vanligt, när det gäller
Björns projekt, så fick jag agera bollplank och bärhjälp. Att
inreda en butik från grunden
tar tid och tiden skulle visa sig
bli knapp. Hyreskontraktet
skrevs i mitten av september
och invigningen var ursprungligen planerad till den 1 oktober,
men husets reklamtidning skulle distribueras den 25 september, varför öppningen tidigarelades till den 29 september.

Öppningsdagen

blev

minst

sagt hektisk med gratulanter
och representanter från Kristian Engsig, (Sheaffer) BNT,
(Inoxcrom) hyresvärden, (Hugo
Åbergs Fastigheter) samt vänner och bekanta från när och
fjärran. Plus ett antal förväntansfulla kunder.
Malmö Magasinet dök upp för
att göra en intervju som sedermera publicerades i deras utgåva vecka 42. Allt hann tyvärr
inte landa till invigningen. Noodler’s berömda bläck på flaska var försenat från USA och
Parkers nya monter likaså,
men annars stod Björns drömprojekt redo. Nymålat och välputsat.
Så – Vad kan då kunderna förvänta sig i butiken? Förutom
ett sortiment av kontorsmateriel, brevpapper, kort samt matchande skinn- och skrivbordsartiklar, så finns här givetvis ett
stort utbud av exklusiva pennor, bläck, stålpennor och kalligrafiset. Dessutom finns här en
komplett pennverkstad för service och reparationer.

Björns passion för pennor
sträcker sig inte bara till själva
samlandet, utan han har även
lärt sig ett och annat genom
åren när det gäller det mekaniska. Oavsett om det handlar
om en gummisäck som behöver bytas ut i en äldre reservoarpenna eller en krånglande
mekanism i en stiftpenna.
Björn fixar det mesta. Det innebär också att han kan erbjuda
ett litet sortiment av vintage
pennor i butiken. Servade och
genomgångna till den hugade
spekulanten som vill äga ett
stycke historisk skrivkonst.
Men nu gäller det att sätta butiken på kartan och att berätta
för omvärlden att här finns en
unik butik att ta till sig. Förutom
Malmö Magasinets reportage,

11

