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UNIK: «Evil Dragon» fyllepenn i bronsefarget titan belagt med sølv formet av kunstneren Jose

FORBUDT: «Forbidden City» er et sett med to fyllepenner i jade. De har skåret dekor i dyp relieff i

de Braga. Det er kun laget ett eksemplar. Vurdering: 21.000–27.000 kroner.

Grayson Tighe

Grayson Tighe, som start sin produksjon i
2000, regnes som bransjens yngste profesjonelle pennemaker. Han lager penner i eksklusive materialer som ren titan, mammut-tann,

form av en drage. Pennene ligger i originalforpakningen. Den ene er nummer tre av 10 og den andre
nummer tre av fem eksemplarer. Vurdering: 84.000–96.000 kroner.

ekte meteoritt eller mokumè-ganè innsatt
med edelstener. Mokumè-ganè er en japansk
teknikk for bearbeiding av metall.
Alle Grayson Tighe-pennene er nummerert,
signert og har livstidsgaranti.

Loiminchay

Loiminchay Pen Company ble startet i 2000 av
Patrick Chu. Han er inspirert av asiatisk kultur og tradisjon – og kombinert med eksepsjonell nøyaktighet

er hans penner blant verdens mest etterspurte. Loiminchays penner lages i jade, lakk og porselen med
håndmalt dekor eller gravyr og ved hjelp av ultramoderne teknologi er pennene ekstremt funksjonelle.

Kuuule penne
Noen av verdens mest eksklusive
penner er klar for auksjon.
Sveitsiske Caran d’ache solgte

Dunhill-Namiki

Japanske Namiki Pen
Co. og engelske Alfred
Dunhill Ltd. signerte
i 1929 en distribusjonsavtale og startet
markedsføringen av
sine produkter under
navnet Dunhill-Namiki.
Deres fyllepenner i maki-e-teknikk
regnes som noe av det
ypperste blant samlere. Maki-e-lakkering
er en gammel japansk
metode hvor flere
lag lakk og gull- eller
sølvpartikler smeltes
sammen. Det er en
meget vanskelig og
tidkrevende prosess.
Selv for en habil makie-kunstner kan det ta
flere måneder å lage
hver enkelt penn.

i 1995 et sett med to penner fra Genève Collection for 120.500 dollar!
Vil neste ukes penneauksjon slå
den? Det er auksjonshuset Bonhams
i New York som 12. oktober selger en
fantastisk samling på vel 230 sjeldne
fyllepenner - «The Clavius Collection of Fine Writing Instruments».

I særklasse
Disse pennene er laget i et meget
begrenset antall. Det er kunsthåndverk – pluss at de har ekstremt gode
skriveegenskaper.
Alle har pennesplitt i 18 karat
rhodium-belagt gull. De fleste er
nummerert, signert og i original-

etuiet. Utførlig dokumentasjon og
sertifikat følger også med.

Samtidskunstnere
Den første brukbare fyllepennen ble
laget i 1884 av Waterman. Da var det
først og fremst skriveegenskapene
som var i fokus. Pennene i denne
samlingen er av nyere dato, utført av
dagens kunstnere på området – så
her er det utførelse, sjeldenhet og
merke som bestemmer prisen.
Det er nok å velge i, enten man
vil imponere, bytte ut en sliten kulepenn eller er en kresen samler. Prisvurderingene starter på tusenlappen
og går helt opp til en kvart million
kroner.

GULLSTØV: «Motorites» fyllepenn
dekorert med gullstøv og perlemor.
Pennen ligger i originaleske med
lakkdekor og blir et av auksjonens
høydepunkter med en vurdering på
180.000–240.000 kroner.

DETALJERT: Håndmalte blader av gull danner bakgrunnen, og i hetten ligger en
autentisk bit av den kinesiske mur. Pennen ligger i en læreske med vakker dekor.
Vurdering: 18.000–30.000 kroner.

MOBY DICK: Denne pennen fra Krone er laget til ære for Herman Melvilles
klassiker Moby Dick. Vurdering: 8.400–9.600 kroner.

ET SKUDD: «Shogun» fyllepenn fra Krone. Dekoren er utført i fire forskjellige
maki-e-teknikker. Vurdering: 36.000–48.000 kroner
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Krone

Den første Kronepennen ble lansert
i 1997. Den unike og kontroversielle
Abraham Lincoln-pennen, innlagt med
den store mannens DNA-profil, ble gjennombruddet for Krone.
Kronepennen er kjent for sin utsøkte

dekor og funksjonelle kvaliteter. De
produseres i meget begrensede antall.
Pennen som nå går på auksjon heter
«Art of War». Det håndmalte motivet er
hentet fra Sun-Tzu, Kinas kjente general
og forfatter av The Art of War.

Montblanc
Montblanc startet i Hamburg
i 1908 av Claus J. Voss og
August Eberstein. I 1977 slo
Montblanc seg sammen med
Dunhill og eies i dag av Vendôme, som også styrer Cartier,

Karl Lagerfeld og andre.
Montblanc ligger fortsatt på
topp når det gjelder penneproduksjon og har spesialutgivelser som hyller for eksempel
artister og forfattere.

LØRDAG 10. OKTOBER 2009 |

41

Michel Perchin

Renaissance Pen Co. tok i 1995 navnet
Michel Perchin etter en gullsmed som jobbet hos Fabergè fra 1885 – 1903. Bruken
av gull, emalje og edelstener viser tydelig
at deres produkter er inspirert av den russiske hoffgullsmeden Carl Fabergè.

FRA ØSTEN: «Stars of India» et sett
med fem fyllepenner i gull og emalje.
Alle ligger i sin originaleske. Vurdering:
45.000–75.000 kroner.

DA VINCI CODE: Pennen er i sterling sølv, esken er sekskantet i tre med intarsiadekor. Vurdering:
12.000–18.000 kroner.

Tibaldi

Italienske Tibaldi er en nykomling blant pennemakerne
og grunnlagt i 1988. De har en forkjærlighet for celluloidpenner med 1920- og 1930-tallets glamourlook,
men med fortreffelige skriveegenskaper.

En av deres penner, «Taj Mahal», er prydet med
gull og diamanter og ble nylig utpekt av Oprah Winfrey
som USAs vakreste penn.
«Da Vinci Code» (bildet) er en rollerballpenn dekorert med kryptiske tegn og symboler. Både pennen og
eskens utforming er basert på phi – det gylne snitt.

er for påfyll

FRA MÅNEN: «Apollo 11» ble laget i 1999 i forbindelse med
30-årsdagen for den første månelandingen. Vurdering: 84.000–
96.000 kroner.

Omas

OMAS - Officina Meccanica
Armando Simoni – ble grunnlagt
i 1925 av italieneren Armando
Simoni. Han er kjent for sine
finurlige penner med mange
bruksområder. Omas «Il Dottore»
er en spesialdesignet penn med
innebygget termometer - laget
for leger. «Colorado» er en annen
penn for samlere. Det spesielle

med den er at den har to blekkbeholdere og to pennesplitter for
ulike blekkfarger.
OMAS eies i dag av franske
LVHM. En firmanyhet er at de vil
lansere en fleksibel 14 karat gullsplitt for personlig skjønnskrift. De
har allerede i dag en modell som
kan stilles inn på myk eller hard
skrift.

GJENNOMSIKTIG: «Skeleton» fyllepenn og klokke er laget i transparent resin slik at mekanikken synes – og omkranset med
fletteverk i platina. Originaleske i lakk. Vurdering: 72.000–90.000 kroner.

AMERICA’S CUP: Pennen, som er i sølv med gravert dekor, ligger i et «båtskrin» av tre. Vurdering: 6.000–7.000 kroner.

DRAGEN: «Year of The Golden Dragon» fyllepenn er laget til ære for the year of the golden dragon – som kineserne feirer
hvert sekstiende år. Vurdering 36.000–48.000 kroner.

Montegrappa

Den italienske penneprodusenten
Montegrappa ble etablert i 1912.
De er kjent for å lage spesialdesignede penner som uttrykker

brukerens personlighet og livsstil.
«America’s Cup»-fyllepenn er
laget i forbindelse med det internasjonale yachtracet.

