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med tillverkning av kulspets- re modeller.
pennor.
Reservoarpennorna – speciellt
1979 öppnade Pilot filial i Eng- de i Maki-e teknik – är hett efland och två år senare var det tertraktade och betraktas bland
dags för etablering i Italien.
samlare i allmänhet och konnässörer i synnerhet som det
(För svenskt vidkommande kan förnämsta man kan äga.
nämnas etableringen av Pilot
Pen Sverige AB 1999).
Äldre Maki-e pennor, som går
under klubban på någon interFirman Alfred Dunhill återupp- nationell auktion, betingar oftast
tog ett samarbete med Pilot skyhöga priser. År 2000 gick en
1996 och lanserade fyra olika Maki-e penna, en ”Giant NamiDunhill-Namiki reservoarpennor ki” från 1928-30, under klubban
i begränsad upplaga – ”Silver på Bonham’s i London för det
Namiki”, ”Crane and Pine facila priset av 264 588 USD.
Tree”, ”Hare’s Foot Fern” samt
”Rakusho” – varav de tre sist- © Ronny Largenfalk
nämnda i Maki-e teknik.
November 2006
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2003 slogs alla filialnamn samman till det gemensamma namnet The Pilot Corporation. Idag
tillverkar Pilot pennor både under namnet Pilot och Namiki.
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Under namnet Pilot tillverkas
reservoarpennor, rollerballs,
stiftpennor såväl som enklare
tuschpennor medan Namiki
främst tillverkas som exklusiva-
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Kära pennvänner.

det även sökbara artiklar om
de största pennmärkenas historik.

Äntligen
finns
min
webbshop
tillgänglig på internet:
www.
pen ns pec i a li sten.se

På sikt tänker jag även lägga
upp ett bildarkiv med gamla
pennannonser, litteraturlistor,
länkar till tillverkare och samlare samt kanske en frågelåda.

Det är en första
version,
men
funktionerna för handel fungerar. Så det är bara att sätta
igång och beställa!

Dessutom skall det finnas en
möjlighet att tanka ner nya
nummer av Pre Scriptum från
webbshopen. Troligtvis i PDF
format. Jag får se vilken lösning som blir bäst.

Dock är det ett begränsat urval
av pennor som hittills visas. Målet är att presentera samtliga
pennor av god kvalitet från alla
leverantörer som distribueras i
Sverige. Är det någon specifik
modell som någon undrar över,
så går det bra att ringa, eller
mejla mig för besked. Telefonnummer och e-post finns i faktarutan på nästa sida.

Så detta nummer, som du nu
håller i handen, är oåterkalleligen det sista numret av Pre
Scriptum i papperstryck. Den
sjätte julen blir den sista

Uppdateringarna sker givetvis
inte över en natt, men de görs
efterhand som tid och tillfälle
ges.

Med vänlig hälsning.

Förutom möjligheten att beställa
pennor och tillbehör, så finns
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Återstår bara att önska alla
kunder och trogna prenumeranter en riktigt God Jul.
Och ett Gott Nytt 2007.
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Nu började man även snegla
mot västvärlden med förhoppning om att ta upp konkurrensen med andra pennmärken.
Nya återförsäljare söktes i England och Amerika.
Bland annat Alfred Dunhill –
grundare av det engelska företaget Alfred Dunhill – 1893 –
tillverkare av resväskor, tändare och cigarrer – tillfrågades.
Han insåg snabbt potentialen i
Namikis vackra pennor och vad
de kunde tillföra hans egna produkter och han fick snart
agenturen för försäljning av Namikis pennor i Frankrike.

1927 lanserades den första mekaniska stiftpennan.
1930 skrev Alfred Dunhill kontrakt med Namiki för försäljning
i resten av Europa och Amerika.
1938 övergick Namiki till namnet The Pilot Pen Co. Ltd.

Samarbetet mellan Alfred Dunhill och Namiki fick ett abrupt
slut i och med utbrottet av
Andra Världskriget, men som
så många andra japanska företag, så reste de sig ur askan
och gick vidare med förnyad
energi efter krigsslutet. Nya filiPennorna såldes under det ge- aler såg snart dagens ljus,
mensamma namnet ”Dunhill- bland annat i Brasilien. (1954)
Namiki - Made in Japan” och de
förnämsta modellerna tillverka- I början av 60-talet lanserades
des givetvis i den så kallade modellen ”Capless”. En tekniskt
Maki-e tekniken.
avancerad reservoarpenna
utan huv och med infällbar
1926 etablerade Namiki filialer i guldspets. 1973 bytte den
London, New York, Shanghai namn till ”Vanishing Point”. Läs
och Singapore och samma år mer om denna unika penna i
startade man även bläcktillverk- Pre Scriptum nummer 1, 2002.
ning för den japanska marknaden.
1966 lanserade de Wyteboardtavlan och 1976 började de
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Pilot / Namiki - Österns
pärlor
Det är omöjligt att skriva en historik över det japanska företaget Pilot utan att i samma andetag nämna Namiki.
För den svenska publiken, så
är Pilot mer känt, men allt startade 1918 när Ryosuke Namiki
grundade Namiki Manufacturing Company tillsammans med
kompanjonen Masao Wada.

ända upp till 60 lager lack –
handmålade med olika färgoch guldstoft vilket resulterade i
en fantastisk djupverkan och
ibland 3-dimensionella effekter.
Traditionella japanska djur och
växter avbildades främst, men
även landskap och mytologiska
figurer förekom. (Och förekommer än idag)

De första pennorna tillverkades
i ett ebenholtsliknande material
som tyvärr inte var så tåligt.
Materialet hade en tendens att
bli gulbrunt vid exponering i solljus. För att bättra på hållbarheten utvecklade och patenterade
Ryosuke Namiki 1925 en lackeringsprocess som skulle skydda
pennorna mot repor och missfärgning.
Samma år började företaget
inleda ett samarbete med två
mästare på en mycket speciell
lackteknik – Maki-e. Intrikata
lackarbeten med 6, 8, 10 eller
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Annons från 1923
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Collecting Pens
En nyutkommen guide som
ger råd om inköp, försäljning och skötselråd av din
samling av antika och nutida reservoarpennor och
kulspetspennor.
Innehåller pennhistorik,
bibliografier, internetlänkar
samt listor över pennsamlarorganisationer och tillverkare.
Illustrerad med 50 svartvita
bilder.
Författaren utgav förra året
en guide för samlare av
golfprodukter.

Pris: Vid förfrågan
Författare: Edward Kiersh
Text: Engelska
Förlag: House of Collectibles
ISBN: 0375720693
Tryckår: 2006
Bandtyp: Häftad
Mått: 113 x 210 mm
Sidantal: 148
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.

5

Pre Scriptum

Pre Scriptum

PennKonst

KlotterPlanket

Pennkonst från Japan
På sajten www.infofreako.com/jad/enpitsu-e.html finns ett fantastiskt urval av konsthantverk i miniatyr. Två skickliga japaner Mizuta Tasogare och Kato Jado - snidar geometriska former ur
blyertspennor med säker hand.
Nedan visas ett prov på Mizutas hantverk. Fyra olika former frilagda runt blyertsstiftet. Detta bräckliga konstverk är signerat maj
1995.

Björn arbetar oförtrutet vidare
med att sprida kunskap om
skrivkonsten. Veckan efter jubileumshelgen var han inbjuden
att hålla ett föredrag om reservoarpennans historia inför 40
Rotary-medlemmar, vilket blev
mycket uppskattat.

Vi får väl se vilka vägar som
Björn väljer härnäst för att sprida sitt budskap. En webbshop
är i alla fall aviserad och jag
följer processen med spänning.
© Ronny Largenfalk
oktober 2006

Här står Åke Sandler och demonstrerar skrivdon i den högre skolan. Pennorna från Visconti rönte berättigad uppmärksamhet.
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PennNytt

med blommor och lyckönskningar. Ett kaffebord med hembakta bullar, läsk och kakor
stod uppdukat och alla lät sig
Sista helgen i september – och väl smaka.
första helgen i oktober – kunde
Björn fira ettårsjubileum med Under lördagen visade Åke
sin butik: Pennspecialisten i Sandler italienska Viscontis kolMalmö. Butiken ligger inrymd i lektion av exklusiva pennor –
Kronprinsen Köpcenter; ett som han är svensk agent för.
stenkast från simhallen Aq-va- Ett längre reportage om Visconkul och Malmö Stadsbibliotek. ti stod att läsa i Pre Scriptum
Här vurmar Björn för, och vär- nr. 2, 2006.
nar om, vackra skrivdon och
skönskrift i alla dess former.

Pennspecialisten
firar 1 år.

Branschtidningen Papperkontor uppmärksammade Björns
butik i nr. 4, september 2006,
med ett reportage av Ingemar
Lundkvist betitlat: ”Unik butik
med fullservice och exklusivt
sortiment.”
Jubileet hölls i dagarna tre: fredag, lördag och söndag. Störst
tillströmning blev det under fredagen och lördagen. Leverantörer, nöjda kunder (till och med
från Glostrup i Danmark), forna
arbetskamrater, släkt och vänner visade sin uppskattning
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På skrivbordet låg bland annat
modellerna Van Gogh, Wall
Street, Opera samt juvelen i
kronan: Divina Proporzione.
Kollektionen rönte stor uppskattning och jag tror att en och
annan betraktare drömde om
att någon gång få äga en Visconti.

Montblanc 100 år
Montblanc firar sitt 100-årsjubilem genom att ge ut en serie trevliga modeller varibland vi fastnade för denna utgåva med nostalgiska förtecken. Serien går under samlingsnamnet Historical Collection och tillverkas som reservoar-, roller- och kulspetspenna.
Pris:
Reservoar: xxxx SEK
Roller: xxxx SEK
Kulspets: xxxx SEK

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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Bläck – en liten
betraktelse
Namnet kommer från enge l s k a n s
”black”
=
svart.
Äldsta kända
papyrusfyndet
är från Egypten, från år
2500 f.Kr. och den färgande
beståndsdelen var sot. Ännu
äldre fragment av papyrus visar att denna skrivmetod är
ytterligare minst 1000 år äldre.
I östern hade de gamla kulturfolken, kineser och japaner,
använt en bläckliknande vätska
för skrivändamål. Omkring
2700 f.Kr. skulle uppfinningen
gjorts av en med namnet TienTcheu och bestod av vegetabilisk fernissa som oxideras vid
kontakt med luften och antar
en svart eller mörkbrunfärg.
Senare gick man över till att
slamma upp sot i lim för att er-
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hålla ett användbart bläck.
Greker och romare använde
ofta tavlor, överdragna med
vax, långt efter det att man
börjat använda papyrus och
pergament. Dessa tavlor hade
fördelen att det var lätt att korrigera texten och man slapp att
ständigt doppa pennan i bläckhornet och därigenom fördröja
handen och tankens ingivelse.
Om texten skulle bevaras,
renskrevs den på pergament
eller papyrus. Grekerna använde ett bläck av sepia, en
art av bläckfiskar som producerar ett utomordentligt färgstark svart eller mörkbrun vätska i en speciell körtel.
De bysantinska kejsarnas röda
bläck, som erhölls genom urkokning av purpursnäckan och
kallades encaustum, torde ha
varit det dyrbaraste bläck som
tillverkats.
Äldre manuskript från det
spansktalande Sydamerika är
ofta skrivna med ett naturbläck
av stor beständighet som
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Sanford’s
Sheaffer’s
Skandias Skriv & copie-bläck.
Tekn. Fabr. Skandia, Jönköping
Skrip
Stjärnvarorna, Svensk generalagent: J.A. Hedberg & Co
Swan, svensk generalagent:
Kristian Hellström, Stockholm
Talens’, Holland
Tegan, Uppsala
Tekniska Fabriken Skandia,
Jönköping
Tiox-Tinten-und klebestoffweke
G.M.B.H. Wien
”UNO” West & Partners Ltd.
London
Waterman’s
Winsor & Newton
YvY, Ystad
Z-bläcket, Ballograf, Sverige
(För kulpennor)
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framställdes av mjölksaften
från den så kallade
”bläckörten” (Coriaria thymifolia). Denna saft är först vackert
röd, men efter några timmar i
luften skiftar den färg till djupsvart.
För särskilt förnäma skrifter har
använts finfördelade guld- eller
silverpartiklar uppslammade i
gummilösning. ”Codex Argentum”, eller silverbibeln i Uppsala, är präntad med guld- och
silverbokstäver på purpurpergament. Denna framställdes
under slutet av 400- och början
av 500-talet.
Ett färgämne som stått sig
länge är sot eller kimrök; i
Kina, Grekland och Egypten
har man hittat bläckhorn med
intorkat sotbläck som är från
1500 f.Kr. Ända in på 1300talet användes sotbläck. En
svaghet hade dock detta bläck,
färgämnet lade sig på underlagets yta, där fasthölls det med
hjälp av limmet och skriften
kunde flagas av eller tvättas
bort med vatten. Dessutom

hade det dålig flytförmåga när
det skulle lämna pennan.
Redan vid tiden för Kristi födelse började bläck, berett av ekgalläpple, komma till användning. Man hade funnit att galläppleextrakt och järnvitriol under luftens inverkan gav en
svart fällning med utomordentlig beständighet. Det kan ses
som en föregångare till nyare
tiders järngallusbläck som
tränger in i pappret.
Munkarna, som representerade skrivkonsten, experimenterade fram bläck som underlättade arbetet och bevarade
skriften till eftervärlden. En sådan var munken Theophilus
som på 1100-talet skapade ett
recept bestående av järn och
törne. Det finns många exempel på museerna som visar att
de använda bläcken har kunnat bevara sin svärta oförändrad i 1300 år. Naturligtvis finns
det även exempel på skrifter
som bleknat eller ändrat färg.
På 1600-talet utgavs det en
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bok i Nürnberg med 48 sätt att
tillreda bläck för olika ändamål
och med högst varierande innehåll. I samtliga recept ingick
dock galläpple.
I mitten av 1800-talet började
anilinfärgerna slå igenom. Dessa blev inte långvariga då de
bleknade fort.
Vårt moderna bläck dateras
från 1856 då kemisten August
Leonhardi i Dresden erhöll patent på en metod för framställning av järngallusbläck. Han
fick fram en filtrerad klar vätska
som bildade den svarta järngallusföreningen först sedan
skriften fästs på pappret. Detta
hade då trängt ned i papprets
ytskikt och fick sin färg genom
oxidation. Olägenheten med
färglösheten löste han genom
tillsats av indigolösning.
Leonhardis principer används
fortfarande, men det tillkommer
en mängd olika kemikalier för
att få önskvärda egenskaper,
t.ex. färger flytbarhet, hållbarhet mot mögling i flaskan, la-
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gom torkhastighet m.m. En
viktig sak är också att skriften
uppfyller kraven på ”svenskt
normalbläck” och skall vara
godkänt av Statens Provningsanstalt så att det uppfyller fordringarna i den kungliga förordningen nr. 55 den 9 aug. 1907
§ 15. Järnhalten skall vara
minst 5 gram per liter bläck
(för reservoarpennor i regel 13 gram per liter). Tiden var nu
mogen för en definitiv övergång från husbehovstillverkning till industri.

De flesta av dagens stora
penntillverkare tillhandahåller
egna bläck på flaska, såsom:
Montblanc, Sheaffer, Parker,
Pelikan, Cross, Waterman,
Montegrappa, Lamy, Diplomat,
Omas, Visconti, med flera,
med flera.

A.W. Faber-Castell, U.S.A.

Svenska Ballografs bläckpatroner, till deras kulspetspennor,
uppfyller dessutom standarden
för Svenskt Arkiv – d.v.s. att
bläcket skall vara arkivbeständigt i 100 år.

Emil Büchler, Stockholm. UHU
Füllhalter Tinte

Det har tillverkats och saluförts
en mängd olika bläcktyper.
Varje fabrik tillverkar sina speciella egenskaper som enligt
reklamen är långt bättre än
konkurrenternas. Bläck med
olika färger och lämpade för
särskilda material, för vanlig
skrift med stålpenna eller för
reservoarpennor som kräver
renare och mera lättflytande
bläck som inte tätar i kanalerna eller torkar i pennspetsen
och som inte heller är korrosiv
mot metallstiften.

För den som vill botanisera
bland fler märken, som inte är
skapade av pennfabrikanter,
så kan vi rekommendera Noodler’s Ink samt Private Reserve Ink; bägge från U.S.A.

LAMY, Tyskland

Här nedan följer ett urval av
bläckfabrikanter – verksamma,
såväl som avsomnade – sammanställda av Torsten Svensson.

Pelikan, Günther Wagner.
Gdat 1889

© Torsten Svensson

A.B. Grumme & Son, Stockholm
A.B. P. Rönninge & Gjerlöff,
Helsingborg

Barnängen (Startade som
bläckfabrik 1868, blev senare
kemisk-teknisk fabrik)
Cizne, Lissabon
Elfströms Tekniska Fabrik, Gefle

Geha
Henrik Gahn, Upsala
J. Herbin
Montblanc
M. Zadig
Parker Quink

Rosendahls Fabriker A.B. Filipstad
Rotring, Tyskland
Rowney, England
Rönnings skriftbläck. A/B Rönning & Gjerlöff, Helsingborg
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