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Forord

Fyldepennen oplever i disse år en renæssance. Efter at
have ført en henslumrende tilværelse i adskillige årtier
er det klassiske skriveredskab igen ved at komme på 
mode.

Efter 2. verdenskrig vandt kuglepennen støt frem som 
et billigt alternativ til fyldepennen. Den absolutte 
nedtur kom i 70´erne, hvor vi alle helst skulle skrive 
med en økologisk, umalet blyant eller endnu bedre - 
sidde iklædt afghanerpels, gryntende gutturalt, mens 
vi lavede mærker på kollektivets hessianbeklædte væg
med et stykke hjemmebrændt trækul.

Vendepunktet kom i 80´erne, hvor yuppierne 
genopdagede fyldepennen, men fyldepennen forblev 
dog mest et statussymbol, indtil den blev genopdaget 
som reelt skriveredskab i starten af 0´erne.

Hele vejen igennem fyldepennens nedtur har der dog 
været en lille kerne af entusiaster, der ikke har villet 
slippe fyldepennen Her tænker jeg ikke kun på 
pensionerede arkitekter, men på et bredt udvalg af 
verdens befolkning fra skoleelever over grafikere til 
præsidenter. Det er ikke mange internationale aftaler 
og store forretningskontrakter, der er blevet 
underskrevet med en reklamekuglepen...



Fyldepen fra patentansøgning 1867



Lidt historie

Mennesket har skrevet i mere end 5000 år.  Nyere 
forskning tyder dog på, at der allerede for 20.000 år 
siden blevet anvendt symboler til at indikere 
forskellige objekter og talværdier. De tidligst kendte 
skrifter var en skønsom blanding af optællinger, 
landkort og rebuslignende beskeder, som de f.eks. 
kendes fra visse indfødte amerikanske stammer. Det 
kan have været mere udbredt, end vi forestiller os; 
bark, skind og andre organiske materialer efterlader 
kun sjældent et blivende vidnesbyrd til arkæologerne. 
Enkelte fund af ben, muslingeskaller o.l. med 
inskriptioner giver dog en indikation af, at den slags 
materialer har været anvendt som skrivemedier.

Det første skriftsprog, kileskriften, blev opfundet i den
frugtbare halvmåne (området ml. Eufrat og Tigris) 
omkring 3.200 år f.v.t.
Skrivningen foregik i starten med tilspidsede pinde 
eller strå, der blev presset ned i vådt ler. 



Lertavler er relativt solide, men fylder temmelig 
meget i et kartotek. Skrivekunsten var i starten 
helliget div. former for administration og lovgivning 
og forbeholdt en lille elite af præster og embedsmænd,
for hvem tal og regler var mere hellige end alt andet 
(de er stadig i blandt os…).

Lertavlerne blev især anvendt i Mesopotamien og 
kendes fra ca. 3.100 f.v.t. Skrivekunsten opstod i 
Ægypten på omtrent samme tidspunkt i form af 
hieroglyffer (af græsk: hierós - hellig og glýphein – 
indhugge). 



Hieroglyfferne var mere grafiske i deres udtryk og 
derfor også mere  langsommelige i brug end kileskrift.
Hvor kileskriften bestod af piktogrammer (hvert tegn 
forestillede altså en ting eller et begreb) var 
hieroglyfferne en kombination af piktogrammer og 

stavelsesskrift – et billede af solen (Ra) skulle udtales 
”ra”, når man læste teksten, men der kunne både være 
tale om solguden eller om en stavelse i et andet ord – 
det fremgik af sammenhængen. Der kendes mere end 
30 udviklinger af hieroglyfferne gennem tiden – som 
regel i mere og mere simple former. Hieroglyfferne 
gik endeligt af brug omkring 400 fvt.

I Indusdalen kendes et skriftsprog fra 2.500 fvt. 
Sproget er ikke tydet, men da der ikke er fundet 
længere tekster, går arkæologerne ud fra, at der er tale 
om administrative tekster a la kileskriften.



Den sidste af de tidlige
civilisationer, der udviklede et
skriftsprog, er den kinesiske
(omkr. 1.600 fvt.). De kinesiske
skrifttegn   (Hànzì – Han-
dynastiets skrift) er en logogram-
skrift, hvor hvert tegn repræsenterer et ord. I det 
gamle Kina var der et utal af forskellige sprog, men da
det kinesiske skriftsprog ikke er baseret på lyde, 
kunne man let kommunikere skriftligt med en person, 
man ikke kunne tale med. Dette er formentlig en af 
grundene til, at det (temmelig komplicerede) Hànzì 
system har overlevet til i dag. Systemet danner 
grundlag for flere østasiatiske skriftsprog, bl.a. 
japansk.

Fælles for alle de tidlige skrifttyper er, at de kræver 
lange studier og megen øvelse at mestre. Et nyt ord 
kræver et nyt tegn og dermed løbende udvikling og 
forøgelse af skriftsproget.

Et fonemisk alfabet, hvor hvert tegn repræsenterer en 
lyd i stedet for en ting eller et begreb, kræver langt 
færre tegn og er dermed lettere at lære og videregive. 
Det første kendte alfabet stammer fra Fønikien ca. 15. 
årh. fvt. Fønikisk er et semitisk sprog (moderne 
semitiske sprog omfatter bl.a. hebraisk og arabisk) og 
alfabetet var baseret udelukkende på konsonanter – 



læseren indsatte så selv vokalerne; et princip, der også
anvendes i moderne hebraisk og arabisk skrift.

Næste skud på stammen er det græske alfabet (ca. 800
f.v.t.), som er en videreudvikling af det fønikiske med 
tilføjelse af vokaler. 

Romerne tilpassede det græske alfabet til deres eget 
behov og skabte det alfabet, som stadig bruges i det 
meste af den vestlige verden.

Det latinske alfabets udbredelse

Det arabiske alfabet opstår omkring 5. årh. f.v.t. og 
færdigudvikles i 1. årh. f.v.t. i Petra – i starten mest 
som et administrativt sprog, der først virkeligt 
kommer til sin ret ved nedskrivningen af Koranen i d. 
7. årh.



Det kyrilliske alfabet, som det kendes i bl.a. Rusland 
opstår i 8-9. årh. delvis som en videreudvikling af det 
græske alfabet. Den byzantinske kejser udsendte 2 
brødre, Kyril og Methodius, som missionærer til 
Moravia (Mähren i det nuværende Tjekkiet). De 2 
brødre manglede et alfabet, der var tilpasset de 
slaviske sprog. Selvom alfabetet er opkaldt efter 
Kyril, er det formentlig først færdigudviklet af hans 
tilhængere over en længere periode.

Kyril og Methodius med det kyriliske alfabet. Vægikon i Troyan 
klosteret i Bulgarien, ca. 1850.



De (lidt mere) moderne tider

Det latinske alfabet, som vi kender det i dag, har 
naturligvis undergået en del forandringer i tidens løb. 
I de tidlige romerske skrifter blev der udelukkende 
anvendt versaler (store bogstaver), som vi kender dem
fra romerske inskriptioner i sten.

Der var ingen tegnsætning og ingenopholdmellemde 
enkelte ord. Læsningen gik derfor langsomt, bl.a. også
fordi en tekst altid blev læst højt (et job der som regel 
blev overladt til en slave). 

Omkring 7-8. årh. opstår
der en mere enkel og
letlæselig skrift med
minuskler (små bogstaver);
formentlig udviklet af irske
munke – en skrifttype, der
blev yderligere forfinet ved
Karl d. Stores hof i 780-83,
hvor den karolingiske skrift



opstår – noget af den smukkeste og mest letlæste 
håndskrift 

Mediet

Ca. 3.000 f.v.t. begynder ægypterne at anvende 
papyrus. Papyrus er en tyk sivagtig plante af 
halvgræssernes familie. Vedet fra denne plante kan, 
hvis det tørres og bankes fladt, limes sammen til et 
papirlignende materiale (det er naturligvis også herfra 
ordet ”papir” stammer). I et tørt miljø kan papyrus 
holde i årtusinder; det er også derfor de fleste gamle 
papyrusskrifter er bevaret i Ægypten. Papyrus var 
også meget anvendt i Grækenland og Romerriget, 
men det fugtigere klima i Europa gav ikke optimale 
forhold for bevaring af papyrus.
Papyrus dannede også basis for de første bøger i form 
af ruller, der var delt op i kolonner for at lette 
læsningen.

Omkring 2.400 f.v.t. dukker de første eksempler på 
skift op i Kina, hvor skrivematerialet var mere 
varieret; bark, silke og skind.

Fra 200-tallet f.v.t. blev pergament (skind, typisk af 
kalv, ged eller får) det mest udbredte skrivemateriale. 
Navnet er knyttet til byen Pergamon (nær Bergama i 
det nuværende Tyrkiet). Pergament har den fordel at 
være mere holdbart end papyrus i et fugtigt klima og 



er nemmere at hæfte sammen i bogform med 
traditionelle sider, som det kendes i dag.

Papir blev opfundet i Kina år 105 baseret på fibre fra 
gamle klude (en del moderne papirfremstilling er 
stadig baseret på stof; f.eks. er de danske pengesedler 
fremstillet af bomuld). Kineserne holdt kortene tæt 
ind til kroppen og papirproduktion bredte sig kun 
langsomt til resten af verden. De tidligste papirmøller 
i Europa kendes fra omkring år 1300. Metoden med 
brug af hør og bomuld holdt sig op til omkring år 
1700, hvor det stærkt stigende behov for papir til 
bogtrykning fordrede nye og billigere teknikker. På 
dette tidspunkt begyndte udviklingen af papir baseret 
på træ og andre plantefibre, som også danner grund- 
laget for det meste af den moderne papirproduktion.

Skriveredskaberne

Rørpenne af bambus eller tilsvarende materialer er 
formentlig de første penne. Vi tænker ofte på 
fjerpennen som den direkte afløser for rørpennen, men
der findes eksempler på metalpenne fundet i ruinerne 
af Pompei. Disse var naturligvis ikke fyldepenne, men
dyppepenne, der må have siddet på et skaft. Metal 
pennespidserne blev ”genopfundet” omkring år 1800, 
men kom først for alvor i produktion omkring år 1825
og overtog hurtigt fjerpennens plads som det 
dominerende skriveredskab. Metalpennen var langt 



mere holdbar og krævede mindre vedligehold end 
fjerpennen. Fjerpennen blev hurtigt slidt og måtte 
efter nogle få sider skæres til. Det engelsk ord for 
lommekniv, ”pen knife” har sin oprindelse i dette 
faktum; enhver gentleman eller lady havde altid en 
lille kniv på sig til brug for tilretning af fjerpenne.

Den tidligst kendte fyldepen stammer fra år 953, hvor 
kaliffen over Maghreb (omtrentligt: Nordafrika vest 
for Ægypten), Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz Li-
Dinillah (932 – 975), bestilte en pen hos en lokal 
håndværker. Ma'ād al-Mu'izz, var en belæst mand og 
foretrak selv at lave det meste af sit skrivearbejde, 
frem for at overlade det til en skriver (som man måske
ikke kunne stole på). Han havde dog 2 problemer, 
som alle skrivende mennesker på den tid måtte døje 
med, nemlig med korte mellemrum at skulle dyppe 
pennen i blækhuset, og et vist spild med risiko for 
tilsvining af den skrivendes beklædning og 
møblement. Fyldepennen, som Ma'ād al-Mu'izz 
bestilte, skulle således have sit eget blækreservoir og 
være fri for klatteri. Af en efterfølgende betalt faktura 
ved vi, at det lykkedes at fremstille pennen. Der er 
desværre ingen overlevende eksemplarer eller 
tegninger af pennen.

De historiske kilder nævner efterfølgende ikke noget 
om fyldepenne før omkring år 1500, hvor der blev 
eksperimenteret i forskellige klostre. Først i det 17. 



århundrede får vi mere sikre kilder, og en fyldepen får
rosende omtale i Deliciae Physico-Mathematicae (et 
videnskabeligt tidsskrift fra 1636). Pennen bestod af 
to gåsefjer; den ene inden i den anden, hvor den 
inderste fjer tjente som et reservoir. Ved et let tryk 
kunne man presse blæk fra den inderste fjer ned til 
spidsen af pennen. 

I løbet af det 
18. århundrede 
blev brugen af 
fyldepenne 
ganske udbredt.
Når vi ser en 
historisk film, 
hvor en 
skuespiller 
skriver med den
næsten 
obligatoriske 

fjerpen, har regissøren ikke nødvendigvis ramt plet. 
Fyldepennene var, omend et fremskridt, dog stadig 
ikke særligt pålidelige. Klatteri, direkte læk og 
manglende evne til at fremføre den nødvendige 
blækmængde hørte til dagens orden.

Tidligt i det 19. århundrede dukkede en række 
patenter på fyldepenne op, og der blev startet 
produktion i industriel størrelsesorden, hvor det 



tidligere havde været lokale håndværkere, der 
fremstillede hver deres version af fyldepennen. Ikke 
mindst guld- og sølvsmede var meget aktive i denne 
metier. Det var dog først i slutningen af det 19. 
århundrede, at mere stabile og billige fyldepenne blev 
en realitet. Tre faktorer spillede ind i den 
sammenhæng: Iridium-belagte guldspidser, 
udviklingen af hårdt gummi og endelig nye blæktyper.

Næsten alle typer blæk er baseret på en vandig 
opløsning af div. kemikalier og farvestoffer. I de 
tidligste blæktyper fandtes et stort indhold af faste 
farvestoffer, hvilket giver en tyktflydende blæk med 
tendens til klumper, desuden vil en vandig opløsning 
have en tendens til at korrodere metal. Med nye 
letflydende blæktyper og guld/iridium spidser var to 
væsentlige problemer løst. Med de hårde gummityper 
(forløberen for plastic) kunne selve pennen 
produceres industrielt og billigt.Fyldepennen i alle 
dens mange varianter var dog stadig et problematisk 
og lettere ustabilt skriveredskab. Den moderne 
fyldepen blev efter sigende født af frustration. Det er 
muligvis urban legend, men det er stadig en god 
historie ;-) I starten af 1880´erne skulle en amerikansk
forsikringsagent ved navn Lewis Waterman til møde 
med en stor kunde. Med i tasken havde han en 
kontrakt og - ja netop - en fyldepen, da han syntes det 
virkede mere elegant, end at skulle bede kunden om 
penneskaft og blækhus. Mødet gik under al 



forventning; fyldepennen ville først ikke skrive, og 
lækkede dernæst voldsomt ud over kontrakten. 
Waterman undskyldte og løb hjem efter en ny 
kontrakt. I mellemtiden så en af hans konkurrenter sit 
snit til at lave en aftale med Watermans kunde.

Resultatet blev at Waterman gik i nerd-modus og 
lukkede sig inde i sin brors værksted i et par år. Da 
han, noget langskægget og adskillige kilo lettere, 
dukkede frem fra hulen i 1884, var den moderne 
fyldepen opfundet. Blækstrømmen i den moderne 
fyldepen reguleres ved en blanding af hårrørseffekt 
(samme princip, som trækker vand op i planter, eller i 
køkkenrulle for den sags skyld) og tyngdekraft.

Waterman satte en
hjemmeproduktion i gang. I
starten kunne han fremstille ca.
35 fyldepenne pr. uge; disse blev
solgt i baglokalet til en lokal
cigarbutik. Efter annoncering i
et trendskabende magasin steg
efterspørgslen voldsomt, og i
1899 åbnede Lewis Waterman
en fabrik i Montreal i Canada
(kineserne var endnu ikke
kommet på banen).



Stort set alle fyldepenne produceres i dag efter 
Watermans principper. Produktionen af fyldepenne er 
i dag koncentreret i Kina (Hero, Jinhao), USA 
(Shaeffer) Frankrig (Waterman m. fl.), Tyskland 
(LAMY, Kaweco, Faber-Castell etc.) og Japan (Pilot, 
Platinum, etc.). Billedet er dog ofte lidt mudret, 
således er Parker og Waterman i dag ejet af det 
amerikanske firma Newell Rubbermaid. Deres 
hovedkvarteret ligger i Essex i England, og pennene 
produceres hovedsageligt i Kina og Indien.

Blæk

Hvad er blæk? Den korte forklaring er, at blæk er en 
flydende opløsning af farve fremstillet med henblik på
at virke optimalt med en bestemt type pen.



De tidligste typer blæk var baseret på sod blandet op 
med vand og en eller anden form for bindemiddel som
f.eks. gummi arabicum (dem, der er over 50, vil kunne
huske gummi arabicum som kontorlim – i en 
glasflaske med en pensel fæstnet i låget). Tilsvarende 
blæktyper findes også i dag; India blæk eller japansk 
Carbon Black med revne grafitpartikler.

Jern/galleblæk. Omkring det 1. årh. begyndte 
skrivere at eksperimentere med jernforbindelser 
kombineret med en mild syre. Dette resulterede i den 
klassiske jern/galleæble blæk – en opskrift som stadig 
bruges af nogle hjemmeblandere og desuden er 
tilgængeligt kommercielt i visse typer dokumentægte 
blæk – hvor gallesyren dog som regel fremstilles 
syntetisk. Jern/galleblæk er en klar væske, der 
oxydere til sort under tørring/luftkontakt. For at gøre 
blækket umiddelbart synlig tilsættes blå farve. 
Blækket er derfor som regel blå-sort. Moderne  
jern/galleblæk.

Diamine Regstrar's Ink:



Forskellige andre blæktyper

India blæk. Fremstillet af sod, kønrøg eller kul med 
et tyktflydende bindemiddel, der forhindrer 
farvepartiklerne i at synke til bunds. Velegnet til 
kalligrafi og dyppepenne. Uegnet til fyldepenne.

Kina blæk/Sumi blæk. Minder om India blæk, men 
blandes med lim, tørres og formes til en blok. Bruges 
nærmest som vandfarve og som oftest med pensel.

Disse kulstofbaserede blæktyper trænger (på samme 
måde som jern/galle blæk) godt ind i papirfibrene og 
er næsten umulige at fjerne mekanisk eller kemisk. 
Holdbarheden er også ganske imponerende; der findes
eksempler på kulbaseret skrift, der har holdt sig i mere
end 2.000 år.

Pigmentblæk/kalligrafiblæk
Pigmentblæk er udviklet senere end kina-/indiablæk 
og jern/galleblæk og indeholder naturligt nok 
pigmenter, hvilket vil sige faste farvestoffer, der er 
revet meget fint og rørt op i vand - ofte med et 
bindemiddel som f.eks. gummi arabicum.
Oprindeligt var pigmentblæk baseret på div. former 
for mineraler (f. eks. lapis lazuli til ultramarin og 
cinnober til rød osv.). Mange af de anvendte stoffer 
var dog giftige (cinnober er f.eks. kviksølvåre) og 
moderne pigmenter er derfor som oftest fremstillet 



kunstigt, hvilket ikke bare er en sikkerhedsmæssig 
fordel, men og så giver mulighed for et større udvalg 
af farver. Moderne pigmentfarver har som regel akryl 
som bindemiddel og kan blandes med hinanden uden 
problemer. De er uegnede til brug i fyldepenne, men 
fungerer fint med dyppepenne.

Fyldepenneblæk
I 2. halvdel af det 19. årh., hvor udviklingen af 
fyldepenne for alvor tog fart, opstod behovet for mere 
letflydende blæktyper. De første typer fyldepenneblæk
var baseret på anilinfarver (udvundet af olietjære - for 
de kemisk interesserede er der et link til 
anilinfarvernes historie sidst i bogen). En stor del af 
de blæktyper, der er på markedet i dag er enten 
baseret på kunstigt fremstillede farver, som også 
anvendes i fødevarer eller til tekstilindfarvning. 
Enkelte blækproducenter som f.eks. J. Herbin 
anvender dog naturfarver. Uanset farvestoffet er der 
tale om vandige opløsninger.  

For at sikre en jævn blækstrøm, er det nødvendigt at 
tilsætte kemi, der sænker overfladespændingen i 
farveopløsningen; vand har en høj overfladespænding 
(der bl.a. gør at mindre insekter kan gå på vandet) og 
flyder faktisk ikke særlig godt. For at se dette i 
praksis, kan du prøve at hælde vand ud af et næsten 
fyldt glas ved at vippe det langsomt - kig godt efter, 
og du vil se en bræmme/bule af vand danne sig over 



kanten af glasset, inden tyngdekraften bryder 
spændingen i vandet. På samme måde er rent vand 
heller ikke særligt velegnet til rengøring; vi tilsætter 
derfor sæbe, sulfo el.lign. for at sænke 
overfladespændingen. 

Når der tilsættes et afspændingsmiddel, flyder blækket
godt og understøtter hårrørseffekten i fyldepennen. 
Dernæst skal der tilsættes et fortykningsmiddel for at 
forhindre, at blækket stille og roligt løber ud af 
fyldepennen af sig selv. De fleste producenter tilsætter
desuden en eller anden form for konserveringsmiddel 
(Atamonagtige stoffer) for at sikre at der ikke udvikles
div. ”grøntsager” i blækket.

Fyldepenneblæk produceret i den vestlige verden er 
normalt ikke giftigt, så tag det roligt, hvis du får lidt 
blæk på fingrene eller et par dråber i munden. Har du  
drukket en hel flaske, vil det dog være klogt at tage en
snak med skadestuen. Indholdet af flaskerne i dit 
rengøringsskab er dog langt farligere.

Forskellige egenskaber ved 
fyldepenneblæk

Alle typer blæk (selv fra den samme producent) 
opfører sig forskelligt. De egenskaber, man vurderer 
en blæk udfra, er:



Våd/tør - hvordan kan en blæk være tør, spørger du 
måske; det har noget at gøre med blækkets evne til at 
løbe gennem fødemekanismen i fyldepennen. En tør 
blæk løber typisk langsommere end en våd blæk 
og/eller tørrer hurtigere på papiret. Hvis du tilsætter 
vand til din blæk for at få en lysere farve, vil du også 
får en mere tør blæk (da du også fortynder 
afspændingsmidlet).

Smøreevne - beskriver blækkets evne til at sænke 
spidsens modstand mod papiret. Jo bedre smøreevne, 
jo mere letflydende er skriveoplevelsen.

Mætning - jo mere farvestof, der er anvendt, jo mere 
mættet er blækket naturligvis. Dette ses typisk ved 
meget mørke/dybe farver. En meget mættet blæk kan 
være svær at rense ud af pennen/konverteren og har en
større tendens til at tilstoppe pennen. Hyppig rensning
anbefales ved brug af en mættet blæk.

Skin - nogle blæktyper changerer i forskellige 
nuancer eller kan ligefrem have en lidt spejlagtig 
overflade, når de er tørret.

Skyggeeffekt (shading) - en effekt, hvor der er 
forskel på farvemætningen i de enkelte dele af et 
bogstav eller en streg. Typisk vil den øvre del af 
bogstavet være lysere end den nederste. En effekt som
man enten elsker eller hader ;-)



Uldeffekt, udflydning (feathering). Dette hænger til 
dels sammen med om blækket er vådt eller tørt, men 
er også en egenskab i sig selv. Blæk, der flyder ud, vil 
give et uldent skriftbillede (bogstavernes kanter bliver
uskarpe). Effekten er mindre udtalt, hvis du bruger et 
godt stykke papir og mest udtalt på f. eks. et stykke 
billigt kopippapir. 

Om spidser

Der findes mange former for spidser til fyldepenne. På
nogle modeller er spidserne umiddelbart til at skifte 
uden at have den lille kystskippereksamen; det gælder
f.eks. de fleste LAMY modeller, hvor spidsen kan 
trækkes ud ved at anbringe en negl på hver side eller 
sætte et stykke tape på spidsen og slet og ret trække 
spidsen af. På andre modeller (f.eks. LAMY 2000) 
kræves et værkstedsbesøg.
Den mest gængse spids er den almindelige, faste, 
afrundede spids, som sidder på næsten alle nye 



fyldepenne i dag. Foden på den afrundede spids er 
næsten rund (naturligt nok...) og minder nærmest om 
en lille pude af en meget stærkt metal - ofte kaldet 
iridium uden dog nødvendigvis at være det; der er 
som oftest tale om en legering af metaller i  
platingruppen (iridium, osium og platin). Det er 
hårdheden i denne legering, der gør at din 
fyldepennespids kan holde i årevis eller sågar i 
generationer. Den afrundede, faste spids giver en 
relativt jævn stregtykkelse næsten uanset, hvordan du 
vinkler den, medmindre ud trykker meget hårdt på 
spidsen (hvilket er en dårlig ide!).

Disse spidser fås typisk i flg. bredder:
Ekstra fin (EF)
Fin (F)
Medium (M)
Bred (B)
Enkelte modeller findes dog også i ekstra fin (EEF) 
eller ekstra bred (BB)

Hvilken bredde du skal vælge, afhænger dels af din 
håndskrift; jo mindre din håndskrift jo finere spids og 
vice versa, dels af formålet med pennen - korrektur og
kemiske formler er naturligt nok nemmere at lave med
en fin spids.

Skriveoplevelsen er desuden meget forskellig med de 
forskellige spidsbredder. En bred spids vil normalt 



give en mere blød og glidende skriveoplevelse. Jo 
finere en spids desto mere modstand og dermed også 
en større tendens til at opleve pennen som en anelse 
skrattende. Blækkets farve vil desuden have en 
tendens til at komme mere til sin ret med en bred 
spids.

Der er desværre ingen standarder for spidsbredder. 
Generelt er der nogenlunde overensstemmelse mellem
de europæiske selvom der kan være udsving. Selv to 
medium spidser på identiske penne kan have små 
variationer.
Der er en tendens til at asiatiske pennespidser er 
smallere end europæiske/amerikanske, således at en 
japansk medium svarer til en europæisk fin.

De mere specialiserede spidser er en kompliceret 
historie. Vi prøver at gennemgå nogle af de mest 
almindelige; listen er langtfra komplet, men giver et 
overblik, hvis du selv vil søge og eksperimentere.

Stubspidsen mangler foden på spidsen; benene ender 
i 2 flade stykker., som er let afrundet i kanterne 
Normalt er stubspidsen fast og meget bred - typisk fra 
1-2 mm. Stubspidserne kan købes til en række 
moderne fyldepenne. Stregtykkelsen kan varieres en 
del, alt efter hvordan du vinkler spidsen. En lodret 
streg er bred, og en horisontal tynd. Man kan skrive 
med stubspidsen i næsten alle vinkler, men det kræves



at begge flader er i konstant kontakt med papiret. 
Stubspidsen kan bruges til almindelig dagligdags 
skrivearbejde, men er mest beregnet til kalligrafi.

LAMY stubspids

Fudespidsen er en fjernøstlig opfindelse. Den ligner 
en standardspids med fod, men benene er bøjet i en 
vinkel på ca. 30 gr. et stykke over foden. 
stregtykkelsen kan som ved stubspidsen varieres alt 
efter skrivevinkel. Fudespidsen anvendes til både 
kalligrafi og tegning. I modsætning til stubspidsen 
tager det lidt længere tid at vænne sig til fudespidsen.

Skråskriftspidsen (italic) er en stubspids med mere 
skarpe kanter. Den fås i mange bredder og kræver som
fudespidsen en vis øvelse. Anvendes til almindeligt 



skrivearbejde - dog hovedsageligt, som navnet 
antyder, til skråskrift. 

Oblique er en stubspids, der er skåret af i en vinkel 
(typisk på 15 gr.), giver lidt mindre linjevariation end 
skråskriftspidsen. Her et typisk eksempel:

...men hvorfor?

Hvorfor overhovedet bruge en fyldepen i en digital 
verden? Nå ja, først og fremmest har det papirløse 
kontor vist sig at være en utopi. Vi havde drømmen i 
slutningen af 80´erne og starten af 90´erne, men det 
kom ikke til at holde stik - de fleste af os er stadig 
omgivet af ringbind, sagsmapper og papirbunker.  De 
fleste hjem og kontorer flyder over med kuglepenne - 
reklamepenne i stort tal og typisk også en håndfuld af 
Parker Jotter (den bedst sælgende ikke-engangs-
kuglepen nogensinde). Så det er ikke af mangel på 
skriveredskaber, at man griber til fyldepennen.

Fyldepennen har dog sine fordele. Først og fremmest 
har fyldepennen en ergonomisk fordel over 



kuglepennen. Der kræves langt mindre tryk at skrive 
med en fyldepen, hvilket reducerer risikoen for 
skrivekrampe og samtidig kan være en lettelse, hvis 
man lider af karpaltunnelsyndrom, musearm eller har 
svage håndled. De fleste mennesker oplever, at deres 
håndskrift bliver mere letflydende og dermed også 
lettere at læse - stor trøst for familie og kolleger ;-)

I vor miljøbevidste tid kan det også være værd at tage 
et kig på forbruget af engangskuglepenne. Der findes 
ingen sikre tal, men det anslås, at der produceres 1.5 
til 2 milliarder engangskuglepenne hvert år. Dette 
svarer rundt regnet til 20.000 tons plastic, der enten 
ryger på lossepladsen eller går til forbrænding. I 
modsætning hertil kan en fyldepen holde i mange år; 
en god kvalitetsfyldepen kan endda holde i 
generationer, hvis den bliver "nurset".

Håndskrevne noter styrker din hukommelse. Da du 
ikke kan skrive en forelæsning eller et møde af ord for
ord (som mange kan på et tastatur), er du nødt til at 
tænke over, hvad du du skriver. Formenlig er der også 
en forbindelse mellem hukommelse og hånd-øje 
koordination.

De øvrige faktorer er mere psykologiske. Look & Feel
er et begreb, som er vigtigt, når vi køber tøj, møbler, 
biler, redskaber etc. - også selv om vi måske ikke 
tænker over det til daglig. Det er et begreb, som 



bruges aktivt blandt designere; selv ned i de mindste 
detaljer; f.eks. er lyden, når du lukker døren på din bil,
en designparameter. Der findes flere tusind 
fyldepennedesign at vælge imellem; fælles for de 
fleste er dog, at designet er gennemarbejdet - du får 
med andre ord et stykke lækkert skrivegrej og måske 
endda et designikon. Desuden har fyldepennen vist sig
at have en vis social værdi i vore dage, da den ikke 
kan undgå at tiltrække sig en vis opmærksomhed, og 
ofte er indledningen til en samtale.

Hvad og hvordan...

Fyldepennen består normalt af et hult skaft med plads 
til blæk, et bundstykke med blækkanaler og selve 
spidsen, samt et klik-på eller skruelåg. Enkelte firmaer
har dog lavet et design, hvor spidsen kan trækkes ind i
pennen, når den ikke er i brug.

Blækbeholderen i skaftet er - i en moderne pen - 
typisk en udskiftelig patron. De fleste patroner er 
standardpatroner, i en lang eller en kort udgave 
afhængig af pennens størrelse. Der findes desuden ca. 
en halv snes patroner, der kun passer til et bestemt 
pennemærke. De mest kendte af disse er:

Parker
Cross
Lamy



Pilot
Sheaffer
Platinum

Man kan desuden købe en løs stempelbeholder (typisk
omtalt som en konverter) til de fleste patronpenne.

Enkelte fyldepenne leveres dog stadig med en fast 
blæktank, der er udstyret med et stempel eller en 
fjederbelastet ballon til at trække blæk op fra en 
flaske. Fra oven og ned: 

1. Stempelfylder - spidsen af pennen stikkes ned i 
blækflasken, du drejer på toppen af penne for at
suge blæk op.  

2. Aerometrisk fylder med en ballon. Spidsen 
stikkes ned i blækket, og du  klemmer sammen 
med de 2 metalstykker, der sidder rundt om 
ballonen - luften pustes ud af ballonen og blæk 
suges op, når du slipper. Gentages mindst 3-4 
gange.



3. Vippefylder med skjult ballon - spidsen stikkes 
ned i blækket, og du løfter langsomt 
vippearmen, så luften presses ud af ballonen. 
Blækket suges op, når du fører armen ned i 
liggende stilling. Gentages mindst 3-4 gange i 
langsomt tempo.

Endelig er der pipette-pennen (eyedropper), hvor du 
med en pipette fylder hele skaftet op med blæk. Det 
giver en enorm blækkapacitet, men kan let blive noget
griseri, hvis man ikke er forsigtig. Gevindet mellem 
skaftet og bundstykket skal forsegles med en O-ring 
og siliconesmørelse for at være tæt.

 Udvalget af blæk er typisk begrænset, hvis man 
anvender patroner; der er mange producenter, men de 
fleste laver kun patroner i en håndfuld standardfarver: 
Sort, Blåsort, Blå, Rød, Grøn samt måske en enkelt 
anden farve. Undtagelsen herfor er det engelske firma 



Diamine, der har et større udvalg af blæk i patroner. 
diamineinks.co.uk

Motivationen for selv at suge blæk op af flasken og 
risikere at få blæk på fingrene (bortset måske fra en 
vis behagelig følelse af nostalgi), er det store udvalg 
af forskellige blæktyper og det enorme farvevalg. De 
fleste blækflasker er fremstillet i glas, og de er et helt 
designstudie i sig selv; små skulpturer til at pynte på 
skrivebordet.

Hvor meget skal man ofre på en fyldepen? 
Tja...priserne starter ved omkring 20 kr. og kan 
komme op over 200.000 kr. for en sjælden vintage 
pen. Af nye penne er det formentlig Aurora Diamante,
der er den dyreste. Pennen er, som navnet antyder, 
belagt med diamanter - 2.000 stk. for at være præcis - 
og der fremstilles kun 1 eksemplar hvert år. Prisen? 
Såmænd beskedne 1.47 millioner US$, men så er 
spidsen også fremstillet af massivt guld og skulle efter
sigende skrive meget blødt og behageligt...

At vælge en fyldepen

Der er langt større forskel på fyldepenne end på 
kuglepenne. Det kan derfor være nødvendigt at prøve 
sig frem for at finde den rette pen. Et af de væsentlige 
kriterier er spidsens breddespidsens bredde. Har man en lille 
håndskrift, er en fin eller ekstra fin spids at 



foretrække. Har man en ”normal” håndskrift vil en 
medium spids være bedst. Ved en virkelig stor 
håndskrift er medium-bred spids at foretrække.
Størrelse på pennen – der er ikke (nødvendigvis) 
nogen sammenhæng mellem størrelsen på pennen og 
størrelsen på din hånd; det er i høj grad en smags sag. 

Vægten kan til gengæld være et problem. En tung pen
kan virke lækker og ose af kvalitet, men kan være 
trættende at skrive med ved længere tids brug. Vægt 
spiller dog også sammen med afbalancering; pennen 
skal helst hvile nogenlunde stabilt i hånden uden at 
vippe hverken for- eller bagover – noget der 
naturligvis er ekstra vigtigt, hvis pennen er tung.

Fyldemekanismen spiller naturligvis også ind. De 
fleste moderne fyldepenne bruger som nævnt patroner
(og som regel også konverter). Patroner er selvsagt det
mest bekvemme, hvis man er på farten; de kan ligge i 
tasken uden at lække og fylder ikke alverden.  Til 
gengæld er de noget dyrere end blæk på flaske og fås 
kun i et begrænset antal farver. Hvis det er din første 
fyldepen, vil jeg dog anbefale, at du starter med 
patroner. 
Stempelfylderen har som regel en ret stor blæk- 
kapacitet, men kræver naturligvis blæk på flaske, 
hvilket også gør sig gældende for de andre mere 
sjældne fyldesystemer som vippefylderen og de 
forskellige aerometriske systemer. Pipettepennen har 



den største blækkapacitet, men den kræver 
omhyggelighed og helst en køkkenvask, når pennen 
skal fyldes.

Hvor meget skal man ofre?Hvor meget skal man ofre? Hvis man vælger en 
kinesisk pen, kan man få en udmærket pen til omkring
20 kr. på Ebay, ofte i et ganske lækkert design, 
samlekvaliteten kan dog være svingende, og det kan 
være nødvendigt at købe 2-3 stk. af samme slags for at
få én, der virker. Til prisen er det jo næppe heller det 
store problem. En europæisk, japansk eller 
amerikansk pen kan fås i en god kvalitet til omkring 
100-200 kr. Typiske eksempler på populære penne i 
denne prisklasse er:

Lamy Safari 

Designet har en ca. 40 år på bagen og virker let 
futuristisk, med en strenghed i linjen, der leder tanken 
hen på Bauhausdesign og tyske biler (Bauhaus er i 
denne sammenhæng ikke et byggemarked eller et 
engelsk rockband). Pennen er ret lang og ligger 
forbløffende godt i hånden. Den har desuden 
udskiftelig spids.
For god ordens skyld: Bauhaus var en tyske 
designskole startet i 1919 var bl.a. Walter Gropius. 
Skolen havde focus på funktionalisme kombineret 
med design, som skulle kunne fremstilles industrielt, 



så det kunne komme ud til ”masserne”. Skolen blev 
lukket af nazisterne i 1933. Mere info: bauhaus.de

Pilot Metropolitan (MR)

En let og alligevel solid pen til standardpatroner. Skaft
og  hætte er i letmetal, og den findes i mange 
forskellige faver og mønstre.

Pennepleje

En fyldepen kan have brug for at blive “nurset” lidt. 
Har pennen ligget et stykke tid uden at blive brugt, er 
der en vis sandsynlighed for at spidsen tørrer ud. 
Modsat en kuglepen hjælper det ikke at trykke hårdt 
og mosle løs; der skal helt andre metoder til (når du 
har tjekket, om der stadig er blæk i):

1. Prøv først at skylle spidsen under den kolde 
hane – tør efter med køkkenrulle. 



2. Hvis pennen er udstyret med en konverter – 
prøv at presse en smule blæk ud af spidsen (det 
anbefales at gøre det over køkkenvasken…) 

3. Hjælper ovst. ikke, så tag patronen/konverteren 
ud, og skyl under den kolde hane – lad vandet 
løbe ned samme vej som blækket løber ud. Lad 
pennespidsen stå på et stykke køkkenrulle en 
halv times tid bagefter, så vandet  kan komme 
ud. 

4.  Hvis pennen har ligget meget længe (måneder 
eller år) med gammelt stivnet blæk i 
fødekanalerne, kan det være nødvendigt at 
lægge spidsen i blød natten over. Tag en skål 
lunkent vand og kom 2-4 dråber opvaskemiddel
i, og put pennespidsen i. Om morgenen skylles 
pennen under den kolde hane og sættes til tørre.
OBS: Dette må kun gøres med penne af plast 
og/eller metal – penne af hårdt gummi, bakelit, 
træ m.v. kan tage varig skade af at ligge i blød. 
Brug aldrig andre former for sæbe eller 
opløsningsmidler! 

5.  Hardcore metoden, hvis alt andet svigter. 5-10 
min i en ultralydsrenser med koldt vand. Det 
kan være nødvendigt at skifte vand og gentage 
processen flere gange. Samme advarsler gælder 
her som under pkt. 4! 

Pkt. 1-2 vil være nok i 90% af tilfældene…



God fornøjelse med din(e) fyldepen(ne).
bogogpen
Henrik Bengtsson
Århus 2018

Links

Penne/Blæk:

bogogpen.dk

lamy.com

diamineinks.co.uk

Yderligere info:

fountainpennetwork.com

fpgeeks.com

http://thedreamstress.com/2013/09/terminology-what-are-
aniline-dyes-or-the-history-of-mauve-and-mauveine/


