min store
samling af
blyanter:
listemageren
hvornår er en samling en samling og hvornår holder den op med at være en
samling..? kræver en samling en samler eller er det en selvstændig enhed
hævet over den menneskelige logik..?
er min skuffe med blyanter en samling af blyanter eller blot et tilfældigt sammenrend af blyanter (og enkelte andre skrive- og tegneredskaber)..?
legitimerer jeg samlingen som samling ved at illustrere og beskrive den og
finde på et organiseringsprincip..? vil mine efterladte forstå betydningen..?
eller vil de stå og ryste på hovedet og tænke/sige: hvad skal én mand dog
med så mange blyanter..?
er man samler fordi man samler, eller er man samler fordi man samler på
noget ..? falder samlingen fra hinanden hvis man et kort øjeblik mister koncentrationen ..?
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betyder det noget at jeg ind imellem griber til at bryde emballagen og tager en
af blyanterne (eller et andet skrive/tegneredskab) i brug ..? opstår der en
ubalance i skuffen ..?
jeg ved at mange har spekuleret over forskellen på blyanter og skoleblyanter
(bør man undlade brugen af førstnævnte udenfor skolens rammer ..?) og jeg
har ikke noget svar …
vidste du, at man med en enkelt blyant kan slå en streg hele vejen fra nyborg
til odense ..?
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hvor lang tid ville det tage at skrive 24 blyanter op ..?
blyantslyde: først og fremmest er der den svage skratten når den bevæger sig
henover papiret (en lyd som den skriv selvsagt har stor indflydelse på alt efter
hvor stort pres der lægges …), men slår man to blyanter mod hinanden giver
det en særegen træklang … man bør undlade at gøre det – der er en tendens
til at blyet knækker i små stykker og vanskeliggør (eller i ekstreme tilfælde
umuliggør) spidsningen … heldigvis er der mange andre træbaserede instrumenter man kan kaste sig over og træblæsere hvis man vil have vinden med …
men denne pakning har altid mindet mig om et orgen og jeg bryder den ikke …
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blyanter for børn er et kapitel for
sig …
børn elsker blyanter (og næsten
alle andre skriveredskaber …) de
er håndens (som regel den
højres) bedste venner og de giver
vel egentlig ikke rigtigt nogen
mening, før nogle fingre griber fat
om dem og med indædt vilje og
koncentration giver sig at beskrive
og fortegne verden …
på den måde er blyanter hjernens
forlængede arm … man advarer
børn mod at stikke blyanter i ører,
næse og andre kropsåbninger,
men det er næppe nogen tilfældighed at trangen til at gøre det
er så stærk …
læg mærke til at blyanterne på
disse billeder er forsynet med en
slags fortrydelsespiller i form at et
viskelæder …
andre blyanter kan spidses i begge ender, men jeg har nu aldrig
kunnet mærke nogen forskel –
det skaber bare en sær forvirring
fordi man skal tage stilling til om
man nu skal vælge den ene eller
den anden ende (og for tvangsneurotikere kan det formentlig
være direkte farligt – hvad nu
hvis man kommer til at vælge den
forkerte ende ..?)
men blyanter kan ikke være onde i sig selv – det er det man skriver med dem,
der kan gøre ondt og det kan man så vælge at lade være med at gøre …
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blyanter sælges stadig dusinvis eller som en snes … i udlandet som oftest i
pakker med antal der kan deles med otte …

blyanter kommer også i bøtter som disse … hvorfor ikke nøjes med 48 og der
kunne godt være fire mere i 20-styks-bøtten yderst til højre …
jumbo-blyanter er lidt tykkere end andre blyanter og beregnet for mindre børn
eller folk med motoriske problemer … de er ok at skrive med, men kan godt
føles tunge efter længere tids uafbrudt skrivning …

skuffen som (det meste) af samlingen bor i … tingene ligger uden nogen form
for systematik andet end ønsket om at udnytte pladsen bedst muligt … og med
de nyeste objekter øverts – sådan er det jo ofte …
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blyanter & andre skriveting:
http://www.pencilpages.com/ (omfattende side med hovedvægt på blyantens
historie i usa – wikipedia har flere detaljer om resten af verden)
http://www.pencilrevolution.com/ (projektet er tilsyneladende dødt nu..? men
her er en flickr-gruppe med relation til det og den er tilsyneladende stadig ret
aktiv: http://www.flickr.com/groups/pencilrevolution/) denne omfattende
ønskeliste http://www.pencilrevolution.com/2005/10/the-pencil-wishlist/ er
også værd at studere nærmere … og her er samlet alle anmeldelser fra et par
år: http://www.pencilrevolution.com/category/reviews/pencils/ og her alle
http://www.pencilrevolution.com/category/reviews/sharpeners/ omtaler af
blyantsspidsere …
http://davesmechanicalpencils.blogspot.com/ (om mekaniske skriveredskaber,
robot-blyanter og den slags … http://www.flickr.com/groups/80371140@N00/)
http://www.objectsandpixels.com/indy/blog/category/pencil (tegninger lavet
med blyant blandet meget andet …)
http://delicious.com/orange_crate_art/stationery (her er en samling link om
den slags …)
http://timberlines.blogspot.com/ (en blog om blyanter og den slags ..!)
http://www.pencils.com/ (en anden blog om blyanter og især hvad man kan
med dem …)
http://www.pencils.com/pencil-information/story-pencils-technology-andtradition (og her er et online kursus i blyantens historie ..!)
http://www.hisnibs.com/ (især om fyldepenne ..)
http://www.brandnamepencils.com/brands/all_brands.shtml (her har en mand
samlet blyanter fra ikke mindre en 140 amerikanske producenter gennem
tiderne …)
http://www.flickr.com/photos/wood_chuck/sets/862251/ (flere billeder af
blyanter på flickr …)
http://onelonemanspensandpencils.blogspot.com/ (blog …)
her følger en samling blandede link som også kan være interessante:
http://www.leadholder.com/index.php (mekaniske blyanter ...)
http://members.aol.com/oldpencils/penpage.htm
http://tardlesoir.blogspot.com/ (mekaniske blyanter, blog med hænder …)
http://pencilgrinder.wordpress.com/
http://www.penciltalk.org/
http://pencils11.blogspot.com/ (blog om blyanter og så videre …)
http://www.unl.edu/Bolin_resources/pencil_page/index.htm
http://www.roger-russell.com/normapg.htm
http://chair.blog4.fc2.com/ (japansk)
http://ordinarypencil.narod.ru/1.html (russisk samler)
http://www.pencilthings.info/ (blog)
http://www.pencilthings.com/servlet/StoreFront (ting til salg)
http://www.penciltalk.org/ (fantastisk blog med fine billeder …)
http://www.pencilcollector.org/ (samlersammenslutning usa)
http://www.blift.de/main.php (mekaniske blyanter - på tysk …)
http://pen-guy.blogspot.com/ (mand samler 1 million filterpenne …)
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http://stores.ebay.com/Pencil-World-Creativity-Store
http://eraserjoy.blogspot.com/ (viskelædere)
http://www.lexikaliker.de/ (blyantspidsere bl.a.)

notesbøger:
http://notebookism.com/ (notesbøger)
http://www.moleskinerie.com/
http://www.blackcover.net/
http://www.recordingthoughts.com/
http://www.slowburnproductions.com/
http://moleskine.vox.com/
http://www.squidoo.com/moleskines (linksamling)
http://www.journalisimo.com/
http://www.moleskine.co.jp/ (japansk)
http://www.simplymoleskine.com/page/index (til salg)
http://officesupplygeek.com/ (blog om kontorartikler i bred forstand …)
http://museumofnotebooks.blogspot.com/ notesbøger

mail-art:
http://snaillymail.blogspot.com/
http://macoal.splinder.com/
http://fripsmailart.blogspot.com/
http://rfcote.blogspot.com/
http://lezbag.blogspot.com/
http://www.iuoma.blogspot.com/
http://www.logolalia.com/mailart/
http://latuff.blogspot.com/
http://mailxart.livejournal.com/
http://pati-bristow.livejournal.com/
http://www.guzzardi.it/arte/archiviomailart/archiviomail.html
http://www.strikethru.net/ strikethru (typewriters etc.)
http://www.flickr.com/photos/smoothfluid/sets/72157604023570506/ postkortbagsider
http://www.smoothfluid.com/ diverse grafisk design, fonte etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Artist_Trading_Cards artist trading cards
http://www.artist-trading-cards.ch/
http://www.atcsforall.com/
http://www.mailartworld.com/
http://scootscootlisa.com/wp/ (tilhørende blog)
http://artisttradingcards.wordpress.com/ (en anden blog)
http://www.illustratedatcs.com/
http://www.art-cards.org/ (den kommercielle side af sagen)
http://www.cedarseed.com/air/atc.html (god!)
http://www.ruthannzaroff.com/mirkwooddesigns/atcenvelope.htm (kuvert!)
http://www.ruthannzaroff.com/mirkwooddesigns/templates.htm (flere
skabeloner)
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