OBSBLOG 0, 1 & 2

is there anyone out
there..? anyone..?

forord:
"Den gamle blog, oh lad den stå, den må du ikke slette..." Men det
gjorde han nu alligevel, ham blogbestyreren. Det var min første blog i
og starten tænkt som en ren forlængelse af det trykte blad
Obskuriøst . Heraf navnet jeg efter lidt famlen kom frem til:
"Obsblog" = Obskuriøst weblog. Men så kom jeg ind i en periode,
hvor bladet hang mig ud af halsen og jeg begyndte at skrive om alt
mulig andet også. Andre læsere end den hårde kerne fra
videosamlermiljøet kom til. Jeg fik stadig flere tilbagemeldinger om,
at det jo var spændende læsning, men havde jeg overvejet en
"rigtig" blog? Hm, tja. Jeg har aldrig været en ørn til html og layout,
så jeg strittede længe imod. Indtil endelig en dag jeg tænkte: "What
the..." og kastede mig ud i det. Men det er en anden historie som du
kan læse om i "Obsblog IV".
Den gamle blog - urbloggen - har levet et stille skinliv siden da og
indtil nu. Forleden følte jeg et behov for at rydde op i
www.cultmovies.dk , mit ældste webhotelværelse og stadig besøgt,
om end efterhånden mere for nostalgi end noget andet, på femte
eller sjette år. Det er rart at skabe sig lidt luft i lokalet nu og da. Do
try this at home.
Mellem urbloggen og "Obsblog IV" ligger kun tavshed og tomhed. Et
første forsøg ud i ægte bloggeri, "Obskuriøst weblog #2" gik i vasken,
fordi jeg forliste mit password til kontoen. Noget som kunne have
været, men aldrig blev. Og mit forsøg som internationalist, den
engelsksprogede "Obscuriosly Yours" døde pga. manglende interesse
fra blogbestyrerens side. Jeg gad i længden ikke skrive på engelsk.
Den er for længst slettet og forsvundet (også fra arkiverne). Så vidt
jeg husker handlede indlæggene bl.a. om min gl. kæphest, tv-serien
"The Mysterious Island of Captain Nemo", børnebogsserien "Firland"
(en anden gl. kæphest) og amerikansk politik (her var jeg virkelig
ude på tynd is).
Ligesom med "Obsblog IV" opsamlingen kan jeg ved at skimme
gennem siderne se, at nogle af teksterne senere fandt vej, i mere
eller mindre muteret form, til andre projekter. Genbrug er godt.

2

Nå, jeg kan vist ikke vride flere lommeuldsfilosofiske betragtninger
ud af hjernen, her på en vintertidsramt søndag formiddag. Kaffen i
koppen er blevet kold. Lad det være godt hermed.
Henrik Larsen, København SV, 29. oktober 2006, kl. 9.44 (lokal tid)
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Fremtiden, hvad er det?
7.december 2003
Jeg fik solgt 10-12 eksemplarer af Obskuriøst nr.7 på Copenhagen
Film Fair 2003 i Remisen 1.-2.november. Ikke særlig imponerende,
slet ikke i betragtning af, at bladet faktisk - i al ubeskedenhed - var
ret godt. Suk. Da jeg ikke kunne få det over mit hjerte af destruere
resten som oprindelig udmeldt blev de i stedet foræret væk til venner
og bekendte, således at jeg nu vitterlig ikke har flere på lager.
Og ja, jeg ved godt, at dette er hamrende inkonsekvent, men da
samtlige skribenter og (stort set) faste læsere faktisk fik nr.7 ser jeg
ingen grund til at genoptrykke alt materialet i nr.8. Med undtagelse
bidragene fra Thure og Erwin (og begge bliver i reviderede udgaver)
vil alt materialet i nr.8 derfor være nyt. Det betyder også, at
sidetallet reduceres fra 48 til 32. Hovedparten af materialet er i hus;
jeg mangler blot (som sædvanlig) at skrive mit eget, inkl. lederen,
hvilket vil ske i juleferien, om ikke før. P.t. regner jeg med en
udgivelse medio januar, afhængig af trykkeriet og andre eksterne
faktorer.
Der burde være tid til en lille nytårspamflet, To år med Obskuriøst til
faste skribenter og andre "venner af redaktionen", men jeg er ikke
100% sikker.
Til gengæld ligger Obskuriøst Cd nr.1 klar til udsendelse indenfor
meget nær fremtid. Da det er et stærkt personligt projekt vil jeg i
første omgang kun levere til personer i min nærmeste omgangskreds.
Obskuriøst nr. 9 og 10 udkommer om alt går vel hhv. foråret og
efteråret næste år. Du kan læse lidt om mine planer for nr.9 her.
Sidst, men ikke mindst: I 2004 vil jeg samle nogle af mine tekster fra
eget og andres blade, med henblik på at indsende manuskriptet til et
"rigtigt" forlag. Hvo ingen vover osv.

15.december 2003
Denne side vil fremover have mere karakter af en web dagbog (eller
blog som det så smart hedder herude i cyberspace).
Cd'en er færdigproduceret og et begrænset antal omslag trykt. Jeg
har d.d. sendt 7 eksemplarer af udgaven med ekstra cd ud til folk og
har 3 tilbage. Når de er væk vil jeg fremover kun kunne tilbyde den
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regulære cd udgave. Reaktionerne so far er præget af overraskelse
over at det ikke lød lige så tosset som man havde frygtet.
Jeg får ikke set eller købt særlig mange film for tiden; da jeg er mere
optaget af udfylde nogle huller i musiksamlingen, bl.a. albums med
Deep Purple. Det er i øvrigt ikke helt så lige til, da den omsiggribende
remastering og revision af tracklist m.v. ofte gør mere skade end
gavn, og på det punkt er jeg nok lidt af en purist (eller nostalgiker
om man vil). Måske vil mine overvejelser herom munde ud i en
artikel enten til mit eget blad eller hvem som måtte gide trykke den.
P.S. Jeg kan berolige skribenter så vel som trofaste læsere med, at
jeg er begyndt på opsætningen af Obskuriøst nr.7/8.

24.december 2003
Well, jeg nåede ikke at producere et årsskrift alligevel. Stay tuned for
næste regulære nr. i stedet. Og glædelig jul!

12.januar 2004
Godt nytår til du som gæster denne obskuriøse hjemmeside. Bladet
bliver lidt yderligere forsinket. Jeg er for tiden ramt af svær sygdom i
familien og det kniber derfor med at finde overskud til at gøre diverse
projekter færdige.
Og de gode nyheder? Jo, bladet var faktisk reduceret til "kun" 24
sider, da Nils Markvardsen i sidste uge meddelte, at hans artikel om
nazistiske videnskabsmænd på film lå klar, hvis jeg var interesseret og hvilken redaktør med respekt for sig selv kan sige nej til sådan et
tilbud? 32 sider alligevel, men så skulle der også findes noget mere
stof. Jeg har valgt at bringe Finn Ludvigsens reviderede Vincent Price
artikel som egentlig var tiltænkt jubilæumsnummeret, nr.10.
Jeg fik en 7-8 bestillinger på Obskuriøst Cd nr.1 op til jul og det var
vist ligesom det. Jeg besluttede derefter, at det ikke var umagen
værd at trykke flere omslag og cd'en er i princippet udsolgt. Til
gengæld har jeg peppet fire af skæringerne op med lidt
"baggrundsmusik" lavet med et musikdemoprogram fundet på nettet.
Jeg er overhovedet ikke musiker - så er du advaret! Men disse
remixes kan altså hentes her.

19.januar 2004
I går satte jeg bladets bagside op. Det bliver en tilbagevenden til min
mildt satiriske rubrik "bagtalen" som udgik i nr.7 (messenummeret),
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men ellers har været fast siden nr.3. I dag regner jeg med at
færdiggøre layoutet på Linus' artikel om Lemmy-filmene...

21.januar 2004
Jeg har netop modtaget Judas Priest: Electric Eye. En DVD af
næsten tre timers varighed med Priest optagelser live, i BBC studie
og på promotion video. Fantastisk! Se frem til en anmeldelse i
bladet...

16.februar 2004
Ok, det går ikke så hurtigt som planlagt eller håbet. Let's face it, jeg
føler mig temmelig udbrændt. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet
gider producere filmblade længere og svaret ligger lige for, desværre.
Men nu skal nr.7/8 ligge klar og det skal fandme være snart! Jeg har
sat hovedparten af artiklerne op og mangler nu kun at skrive et par
afsluttende essays, en guide til BBC's Doctor Who DVD udgivelser
og selvfølgelig lederen. Der skulle kun være ca. en uges arbejde i
dette.

4.marts 2004
Så lykkedes det!!! En CD indeholdende Obskuriøst nr. 7/8 er i dag
sendt til trykkeriet. Afhængig af om jeg først skal godkende et
prøvetryk eller ej regner jeg med at kunne levere bladet indenfor de
næste 10 dage. Jeg fik kun tre timers søvn i morges; rart at kunne
slappe af nu, ahhh....
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OLDBLOG
7.marts 2004 Scatter around, children!
Jeg benyttede i dag mit
pludselige overskud af
kreativ energi, utvivlsomt
en reaktion på, at bladet
er sendt til tryk, til at
støve websitet af: bl.a. sat
forfatternavne på listerne
over de enkelte numres
indhold og lagt flere
læserbreve ud. (Uheldigt
nok kom jeg til at slette
hele min hotmail indbakke
lige før jul, så al
korrespondance til
obscurious@hotmail.com
før december 2003 er gået
tabt.) Statussiden,
tidligere "Fremtiden, hvad
er det?" omdøbes hermed
til OBSBLOG som
selvfølgelig står for
Obskuriøst weblog. Ikke
særlig imponerende
design, måske, og det slår
mig pludselig, at jeg vist
aldrig har oplyst adressen på bladets hjemmeside i bladet (!!), men
hvis nogen har behov for at læse denne side, ja, så finder de den
nok.
Typisk som man bliver snydt af tidsfaktoren. Jeg modtog Jesper
Moerchs super flotte fanzine sCatter - se billedet til højre - fredag (52
sider, koster 50 kroner og kan bestilles direkte fra redaktøren her).
Det var dagen efter, at Obs var sendt af sted og jeg kunne derfor
ikke nå en anmeldelse, men bringer dog lidt foromtale. Den forside
som gengives i Obs er i øvrigt et udkast sendt af Jesper engang
sidste år, hvilket ikke var planlagt, men en sidste øjebliks
improvisation, da min internetforbindelse gik ned dagen før bladet
skulle leveres til trykkeriet. Ved samme lejlighed måtte et scan af
Mifune nr.1 udgå pga. fugtskadet omslag og nej, det er ikke som Jack
J. foreslog over telefonen for nylig, fordi jeg havde grædt ned i dette
blad. Hvorfor ventede jeg så ikke bare den ene dag ekstra? Dels fordi
jeg var meget, meget træt af at arbejde med blad, dels fordi jeg
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havde lovet trykkeriet, at de ville modtage cd'en fredag.
Jeg nåede heller ikke som ellers håbet at anmelde den seneste
Doctor Who DVD, Pyramids of Mars; den dumpede ind ad
brevsprækken lørdag. Pyramids er en intens, underholdende historie
med Tom Baker i sit mest veloplagte hjørne. Jeg vidste godt, at
produktionen var påvirket af mumiefilmene fra Hammer Studios, men
det kom alligevel bag på mig, at The Mummy (1959) havde været et
direkte forlæg som det fremgår af produktionsnoterne på DVD'en.
Det varmer en gammel Peter Cushing-fans hjerte.
Som sagt er bladet gået i trykken og jeg glæder mig til at kunne
sende det ud til skribenter og betalende læsere. Guderne må vide,
hvordan det vil blive modtaget. Overfor Jespers professionelle look vel det flotteste danske filmfanzine nogensinde! - tager mit eget
layout sig mildest talt klumpedumpet ud. Og indholdet, tja,
"Obskuriøst, det er jo mest børnefilm," som Heine Sørensen skal have
sagt ved forskellige lejligheder (dog ikke i mit selskab) og hårde
splattehunde vil gå forgæves efter blodfontæner og sprængte
indvolde. Nå, vi får at se.
Jeg var til housewarming for Nils Markvardsen og kæreste lørdag
aften, i selskab med bl.a. Thure, Vang og Kristensen fra Uncut som
lovede, at min cd med oplæste tekster fra i vinters vil blive anmeldt
på deres website engang i nær fremtid. Det ser jeg med glæde frem
til, nærmest uanset hvad de vil skrive; bare det, at nogen har taget
eksperimentet alvorligt kalder på respekt herfra. I øvrigt et glimrende
arrangement; jeg drak fire liter øl og røg en 20 stk. pakke Camel
m/filter - eller rettere så mange som Jens Kofoed-Pihl ("GuiTAR
Wolf") ikke nåede at nasse af mig forinden - og var hjemme med taxi
kl. 4 om morgenen.
Korrektion I: Modsat tidligere udmeldinger er "Bagtalen" alligevel
ikke blevet genoplivet. Jeg føler, at denne rubrik har tjent sit formål
og at en teksttung bagside fungerer dårligt i bladets nuværende
koncept. Dvs. jeg prøveopsatte faktisk en "bagtale" og printede et
eksemplar - hvorefter min laserprinter brød sammen. Jeg er ikke
overtroisk, men... anyway, min kollega i Slagelse er nu den lykkelige
ejer af dette unikke prøveudkast, så hvis nogen brænder efter en
kopi må vedkommende maile Jack.
Korrektion II: Jeg har lige været dum nok til genlæse det
kommende blads leder og opdaget, at jeg er lidt upræcis her med
angivelsen af hvilke artikler som genoptrykkes fra tidligere numre. Ud
over "Et eventyr i billeder" af Thure, "Doctor Who" af ENW og et par
passager fra fanzine-anmeldelserne i Obs nr. 7 samt Finn Ludvigsens
"Vincent Price, min yndlingsskurk" fra nr. 0, genoptrykker jeg Jens
Sirichs fine Lizstomania-anmeldelse "Pladen førte til filmen" og min
egen tekst "Da Sherlock Holmes kom til Søften" fra Obskuriøst nr.
7/8 Sneak preview, trykt i kun 6 eksemplarer til træffet i Søften.
Holmes-teksten var oprindelig blot et af mange dagbogsnotater
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oplæst på cd'en og kraftigt udvidet i sin seneste inkarnation.
Desværre kunne jeg ikke denne gang finde plads til Søfte-hæftets
bagsidetekst "Chok-rapport fra Copenhagen Film Fair 2003", så det
må blive i et kommende nr.
Hvad er planerne nu for bladets fremtid? Jeg trænger (igen) til en
pause med den regulære udgivelsesrække, men tumler med
forskellige andre projekter som måske, måske ikke vil føre til noget
konkret. Noget jeg har drømt om i lang tid efterhånden er at samle
og opdatere alle mine artikler om peplum og andre eventyrfilm, trykt
i diverse fanzines 2000-2003, i et one-shot magasin enten i år eller til
næste år. Den foreløbige arbejdstitel er Med kappe & kårde, sværd
& sandal - en kærlighedserklæring til den kulørte kostumefilm.
Derimod har jeg p.t. droppet planen om en generel "greatest hits"
opsamling af ældre materiale. Hvad angår Obs kommer nr. 9 tidligst
til efteråret og jubilæumsnummer 10 velsagtens engang i 2005. De
mange skiftende udmeldinger - inkl. snak fra tid til anden om helt at
lukke bladet - kan måske virke forvirrende, men sådan er det altså i
denne branche, det må I sgu leve med.

8.marts 2004 Den store rekonstruktion
I det nye Obs har jeg anført, hvilken musik jeg hørte under arbejdet
med bladet. Faktisk er jeg ved at rekonstruere min store
musiksamling fra firserne, en Lp-samling på flere hundrede albums.
Den døde ad flere omgange: indbrud på kollegieværelset,
nødtvungent salg, fordi jeg i en periode var totalt på røven og endelig
i 1994 ud fra en temmelig fanatisk overbevisning om vinylens fallit,
forærede eller byttede jeg resten væk. Ikke så længe efter gik min
forstærker i stykker og uden penge til at købe en ny mistede jeg
simpelthen interessen for musik generelt - en tilstand jeg forblev i
gennem adskillige år, bortset fra visse sporadiske tilbagefald.
Anyway, sidste år tog jeg mig for alvor sammen og begyndte stille og
roligt at opspore de vigtigste titler fra den gamle samling, men nu på
cd - ikke nogen nem opgave. Senest har jeg indlemmet følgende i
samlingen: Bauhaus: Mask, Peter Murphy: Should The World Fail
To Fall Apart, Rainbow: Down To Earth og Magazine: Play.
Har endelig fået set en DK ex-rental købt af Lars von Hegnet før jul,
Dick Turpin - spansk kappe & kårde-komedie fra 1974, instrueret af
Fernando Marino. Arrgh, noget lort. Cris Huerta er tilbage for guderne
må vide hvilken gang som The Very Poor Man's Bud Spencer.

9.marts 2004 Musikalsk
Jeg har vundet en cd med The Triffids, In The Pines på eBay! Vidste
slet ikke, før jeg faldt over auktionen, at der fandtes en cd udgivelse
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af dette smukke lo-fi album - overvejer nu en feature om bandet til et
kommende nr. af Obs. Apropos; jeg talte i telefon med Jack J. i går
aftes, bl.a. om musik og kom pludselig i tanke om dengang sidste år
hvor han og Heine besøgte mig, og Heine spillede en cd med et
virkelig obskuriøst band, The Monks. Mon han gider skrive om det til
bladet?
Erfaret fra det officielle Lord of the Rings website, at biografudgaven
af Return of the King udkommer på VHS/DVD 25.maj og hverken
inkluderer bloopers eller Extended Edition-preview. Øv.
--Mere øv: kom hjem her til aften og fandt et brev fra Post Danmark
som har opsnappet en musik cd på vej til mig fra USA og ønsker
dokumentation for dens pris. Ud over told + moms af dette beløb
kræver de 60 kroner i "fortoldning". Det betyder desværre nok, at
pakken må gå retur som uanmeldt, men hellere lide tab overfor
sælger end betale Post Danmarks dummebøde, er min holdning.

10.marts 2004 Den sataniske cd
Klokken 5.29 om morgenen... sov
uroligt, men så kan man jo altid skrive
lidt i obsbloggen. Jeg har en del
materiale og idéer til overs fra arbejdet
med Obs. Scannet af mit kassettebånd
med Killing Machine, f.eks.
(heroverfor) og en masse Doctor Who
billeder måtte udgå pga. pladsmangel.
Ttekster som udgik: Førnævnte "Chokrapport fra Copenhagen Film Fair 2003"
samt en kort anmeldelse af den danske
Reptilicus DVD, "Øgledage i 61" som
jeg ikke kunne få til at fungere utvivlsomt til stor skuffelse for Frank
Brahe jvf. hans foromtale af bladet i sit
eget Mondo Franko nr. 3. Sorry, Frank!
Noget jeg også kørte fast i var en
planlagt satirisk tekst om Lars Løkke
Rasmussen og den famøse Sexstarz
cd, meget apropos en overskrift på
dagens morgenudgave af Politiken.dk, "Kristne moralister beskyldes
for at styre sex-undervisning". Min holdning? Well, nu har jeg ikke
børn, men i min egen folkeskoletid kendte vi altså godt til nogle af de
mere eller mindre bizarre aktiviteter som Løkke Rasmussen og Indre
Mission får moralsk kvababbelser over - ja, børn og unge kunne, hvor
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utroligt det end måtte lyde, også få fat i porno før Internettets
udbredelse, og jeg har faktisk tillid til at cd'ens tiltænkte målgruppe
kan kapere indholdet... modsat Løkke Rasmussen & co. Ok, det er
pudsigt som eks. SF og Enhedslisten pludselig kan mønstre markante
meninger om folkeskolens seksualundervisning; formålet er
selvfølgelig at genere en uheldig minister - ikke, at jeg skal bebrejde
dem noget. Man må gribe de chancer som giver sig og Løkke
Rasmussen er selv ude om det, når han optræder på slap line med
variationer over det klassiske "Jeg er ikke en forstokket narrøv, MEN"
nummer. En af hans sjoveste udtalelser faldt i forbindelse med
oppositionens offentliggørelse af cd'en på Nettet: "Jeg synes, det er
beklageligt, at der er nogle Folketingsmedlemmer, der pludselig skal
være smarte og "tale de unges sprog", men jeg kan jo ikke gøre
noget ved det." (Berlingske Tidende,18.februar). Sådan noget svineri
som at tale de unges sprog skal Løkke Rasmussen i hvert tilfælde
ikke nyde noget af! Tanke: Et par strategiske klip fra Emanuelle in
America (den ultimative udgave fås på DVD fra bl.a. CD WOW! - flot
billedkvalitet osv.) kunne måske have givet min egen cd fra i vinters
det nødvendige hit potentiale, især, hvis jeg samtidig havde søgt om
udgivelsesstøtte hos Kulturministeriet. Jaja, pjat med Dem, hr.
Larsen. Det sørgelige ved balladen om Sexstarz er netop, at den
(mig bekendt) ikke havde til hensigt at provokere. Men nu er de
60.000 sataniske cd'er (iflg. Indre Mission og de må jo vide besked)
så blevet destrueret - har glemt, hvor jeg læste dette, men det skete
i behørig overværelse af en embedslæge. Han skulle vel skrive
dødsattesten som det er skik efter en henrettelse.
Læste med ubehag artiklen "Massivt flertal for EU-direktiv mod fildeling" på Computerworld Online i går. Vi privatforbrugere får stadig
færre rettigheder og må tværtimod acceptere kopibeskyttelse og
anden begrænsning af varer vi ærligt har købt og betalt for. Hvad
fanden er det for et samfund? Pas på, derude - ellers kommer
Schlüter og ta'r dig.
Nå, tid til at komme i tøjet og på arbejde...
--Ringede til trykkeriet som lovede at gå i gang med opgaven i morgen
torsdag. Med lidt held har jeg bladet i hånden lørdag.

11.marts 2004 Not quite dead yet
Vågnede i nat ved, at jeg var ved at blive kvalt i mit eget opkast!
Heldigvis lykkedes det mig - skrækslagen og med stort besvær - at
hoste lungerne fri for slim og opkast, så jeg undgik at ende som Jimi
Hendrix, men resten af natten var ødelagt - jeg turde ikke gå i seng
igen.
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--Kl.18.04: Jeg fandt sgu lige udkastet til "Øgledage i 61" - titlen
spiller i øvrigt på Leif Panduros roman Øgledage fra 1961 (!).
"Sandrew Metronome har med Reptilicus udsendt et pragtstykke af
en DVD. Omsider får vi præsenteret kult-trash klassikeren på
eksemplarisk vis: Anamorfisk widescreen 1.66:1, Dolby 5.1,
undertekster på engelsk, tysk, fransk, spansk og dansk for
hørehæmmede, den fraklippede dialog i slutscenen genindsat,
nyproduceret dokumentar om skandalefiaskoen, kommentatorspor
med Bent Mejding og Ib Melchior, trailere samt et billedgalleri med
stills fra produktionen, plakater, filmprogrammer og avisudklip."
Så kom jeg ikke længere...

12.marts 2004 Redaktøren beklager

Redaktøren rødmer af skam over en rigtig dum fejl i bladet. Det
drejer sig om Erwin Neutzsky-Wulffs anmeldelse af Doctor Who
historien Pyramids of Mars, hvor navnet Laurence Scarman fejlagtigt
er "rettet" af mig til Lawrence Scarman. Jeg blev først opmærksom
på fejlen efter at have modtaget DVD'en med posten i fredags og set
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historien med underteksterne slået til. Pokkers.
Trykkeriet havde problemer med deres maskiner og afventer
teknikerbesøg. Bladet vil derfor først blive trykt mandag eller tirsdag i
næste uge.

13.marts 2004 Please, mr. Postman
Posten kom med nogle gode ting her til morgen.
- Doctor Who: The Creature from the Pit (VHS). Jeg mangler nu
kun fem af de bevarede historier som er udsendt på VHS/DVD,
nemlig The Mutants, Invasion of the Dinosaurs, The Horns of
Nimon, Four to Doomsday og Delta and the Bannermen. Målet
derefter bliver at komplettere min samling af audio rekonstruktioner
(kassette/CD udgivelser af lydsporene fra de tabte historier).
- Magazine: Play (CD). Jeg fatter ikke hvorfor dette koncert album
ofte bliver nedgjort af anmelderne - koncerten har en rigtig tung, ond
lyd som jeg synes er fantastisk fed. Indrømmet, (hvad der svarer til)
side 2 kan virke lidt kedelig ovenpå de tre supernumre på (hvad der
svarer til) side1: A Song from under the Floorboards, Permafrost og
The Light pours out of Me. Wow!
- The Triffids: In the Pines (CD). Optaget med primitivt udstyr i en
lade et eller andet obskurt sted i Australien. Genialt.

14.marts 2004 Den obskuriøse Sherlock Holmes
Ny fejl fundet: Jeg nævner i bladet, at jeg forærede Frank en
Sherlock Holmes bog, da vi mødtes til redaktørtræffet sidste efterår,
men glemmer helt at angive titlen! Det drejer sig om Sherlock
Holmes bedrifter (omslaget gengivet heroverfor), en samling af
spændende noveller så som "Dødens ur går for langsomt", "Mystik i
rædselskabinettet" og "Morderfælden". There's just one tiny little
problem... Forfatteren hedder godt nok Conan Doyle, men ikke dén
Conan Doyle, altså sir Arthur Conan Doyle. Næh, det er sønnen,
Adrian Conan Doyle som i samarbejde med John Dickson Carr har
skrevet The Exploits of Sherlock Holmes (skulle måske snarere have
været Sherlock Holmes exploited??). På dansk splittede Martins forlag
novellerne op i to bøger: denne samt Sherlock Holmes' sidste
bedrifter.
Jeg "hørte" første gang om bøgerne i en Sherlock Holmes
hyldestartikel af Dan Turèll, hvor han henkastet bemærkede at
sønnens forsøg på at videreføre serien bedst var tjent med tavshed.
Hvilket selvfølgelig kun satte fantasien og forventningerne i gang udbudet af pasticher som kærligt-indforstået fingerer at stamme fra

17

Dr. Watsons arkiv af upublicerede
sager er enormt, men tanken om
en samling næsten autentiske
Holmes historier..! Tja. De er
modsat egentlige pasticher
skrevet straight, men fungerer
efter min mening dårligt
dramatisk. Plottene bygger på
referencer hos sir Arthur til
ubeskrevne Holmes eventyr, men
historierne kan selvfølgelig ikke
optages i the Sacred Writings, end
ikke som apokryfer, så hvad stiller
man egentlig op med dem? Om
ikke andet forbliver de
(obs)kuriøsiteter...
Nå ja, for resten - Frank
forærede mig to bøger, ikke én.
Den jeg glemte at nævne i bladet
var Philip K. Dick: Drømmer
androider om elektriske får? Jeg
sad og læste den i toget på vej
hjem fra træffet - så godt jeg nu
kunne for træthed og begyndende
tømmermænd.
Hm, du må vel efterhånden
tænke, at redaktøren har sjusket godt og grundigt med bladet - selv
ønsker jeg aldrig at kaste et blik på det mere - nå, sådan føler jeg
næsten hver gang i den ulidelige ventetid. Egentlig fjollet, at man
som redaktør og udgiver af et snoldet amatørblad med et oplag på
50-150 eks. pr. nummer skal ligge under for præstationsangst - jeg
burde være bedøvende ligeglad med hvad folk mener - men tænker
konstant på det ynkelige layout og om jeg måtte have jokket nogen
over tæerne også denne gang - jamen, et fanzine, hvor redaktøren
ikke er stolt, forfængelig og bitchy - hvem gider dog læse et sådant?
Hvad er et undergrundsblad uden brod? Åh, disse anfægtelser som
plager en redaktør i midnatstimen!
Musikalsk note: Har i dag bestilt 24 Hour Party People på DVD,
med henblik på en anmeldelse i Obs nr.9, hvor jeg også håber på at
kunne bringe en artikel om The Monks.

15.marts 2004 Og lige en ting til
Bladet er ikke på gaden endnu og jeg bliver ved med at finde fejl og
udeladelsessynder, oh dear. Nu apropos Sherlock Holmes: I den
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version af Da Sherlock Holmes kom til Søften som blev trykt i
redaktør-flyvebladet sluttede jeg af med en bemærkning om, at jeg
trods noget svingende interesse for emnet stadig var medlem af
Sherlock Holmes Klubben i Danmark. Dette er strøget i den endelige
version, fordi jeg faktisk kom i tvivl om hvorvidt dette stadig var
korrekt - jeg havde nemlig ikke modtaget noget girokort ved
årsskiftet. Men for lige at få dén ting på plads: Kortet kom med
posten forleden og jeg har netop betalt over netbank.

16.marts 2004 Nu med flere stavefejl
Har set det færdigtrykte blad og det var sgu en blandet fornøjelse.
Billedmaterialet er jeg stort set sluppet heldigt fra, men layoutet
savner liv og mit øje spottede hurtigt et par forkert knækkede ord,
slåfejl og horeunger. Indholdet, tja, mine skribenter kan jeg ikke
klandre, men mit eget materiale..! Lederen blev skrevet kl. fire om
morgenen den sidste dag og fremstår totalt usammenhængende,
med stavefejl, inkonsekvent brug af kursiv og fed, ufuldstændige
sætninger osv. Psykotronisk attitude eller bare pinlig? You decide...

17.marts 2004 Værsgo'
Obskuriøst nr. 7/8

18.marts 2004 Fremtidsplaner
Jeg vil i løbet af foråret pakke alle mine mange videobånd ned i
kælderen, undtagen de europæiske kostumefilm som jeg vil skrive
nogle opdaterede lister over og navnlig gense. Min samling af peplum
er ret omfattende, men langt fra komplet og efter ikke at have
beskæftiget mig nævneværdigt med genren i lang tid agter jeg at
undersøge mulighederne for at udvide samlingen. En af mine bedste
kilder, tysk eBay synes desværre at være tørret ind og udgivelser på
DVD er stadig noget af en jungle: amerikanske lavpris udgivelser i
pan&scan, fransk/italienske udgivelser i flot udstyr - men uden
engelsk dub/subs osv. Formålet med hele øvelsen er at hente
inspiration til nogle nye artikler om genren.

20.marts 2004 Lille doktor, hvad nu?
Nyt fra BBC NEWS Entertainment: Rollen som The Doctor i næste års
relancering af Doctor Who er gået til skuespilleren Christopher
Eccleston.

19

22.marts 2004 Mit musikalske univers
I det nye blad skriver jeg lidt om den musik jeg går og lytter til for
tiden. Her er for fuldstændighedens skyld en liste over min samling af
originale musik cd'er. (Jeg ejer også en håndfuld brændte skiver,
men de har jo ingen samlerværdi. Ok, og nogle kassettebånd, men
hvem fanden regner med sådan noget i dag?).

25.marts 2004 Super nostalgi!
Kommer lige fra Helligaandshuset, hvor Lyngby Antikvariat afholder
hollandsk bogauktion. Her købte jeg bl.a. en 1888-udgave af Rider
Haggards Quatermain (ikke at forveksle med Quatermass!), Tage La
Cour antologien Gysere fra hele verden og så dette, den originale
tegneserieudgave af Star Wars fra Interpresse, 1977. Da
tegneserien er baseret på filmens manuskript får vi et par bonus
"scener" som mangler i den originale biograffilm, nemlig Luke i
samtale med sin ven, piloten Biggs og Jabba The Hut som her ikke er
en overvægtig skovsnegl, men en høj tynd "mand" med grøn hud!
George Lucas indspillede faktisk Biggs scenen, men har aldrig villet
bruge den, ikke engang i den "forbedrede" og nu "officielle" udgave af
filmen. Jabba scenen, kun delvis indspillet tilbage i 1977, er derimod
siden blevet digitalt piftet op og indsat i den "forbedrede" udgave
som jo bl.a. er berygtet for at Greedo nu skyder først, så Han Solo
ikke fremstår politisk ukorrekt. Well, tegneserien har altså det hele
med - plus, at Han stadig skyder først! HA!
Gysere fra hele verden er en af fire Tage La Cour antologier som jeg
læste og genlånte på biblioteket utallige gange i min barndom. De tre
andre er Spøgelseshistorier fra hele verden, Nye spøgelseshistorier og
Historier fra andre verdener. Jeg mangler stadig at få fat i Nye
spøgelseshistorier. - det er den med Sandmanden af Hoffmann og
Dyrets mærke af Kipling Engang i nær fremtid vil jeg udfærdige en
liste over essentielle bøger (fortrinsvis i den fantastiske genre) fra
min barndom.
Meget apropos, så købte jeg forleden i Vangsgaards Antikvariat to
bøger fra Dan Turèlls kriminalbibliotek, nemlig Den illustrerede mand
og Ondt er da på vej herned af Ray Bradbury. Jeg havde forvildet mig
ind i forretningens allerhelligste, hvor samlingen er opstillet på nogle
endevægsreoler og noget måtte jeg bare have med hjem. Heldigt, at
jeg faktisk manglede de købte bøger i min egen samling. Prisen var
125 kr. stk., men så fulgte der også et lille Onkel Dannyklistermærke med foran i hver bog som attestation på deres tidligere
tilhørsforhold. Jeg fik også fat i antikvariatets katalog over samlingen
som nærmest er en manual for andre, håbefulde kriminalbogsamlere!
De rigtig hårde samlere har været dér og mest gået efter
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eksemplarer med navnetræk og noter - ikke så meget efter bogens
litterære kvalitet eller sjældenhed, så vidt jeg da kunne vurdere.
Sørgeligt.

Modtog den danske udlejningsvideoudgave af Den
hemmelighedsfulde ø (The Mysterious Island of Captain
Nemo) med posten i dag. Dette eneste kendte eksemplar stammer
fra Jens Hollesen som skønt han selv havde fundet det mente, at
båndet rettelig hørte hjemme hos mig, landets førende fanatiker ud i
filmen og tv-serien. Mange tak, Jens!
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26.marts 2004 En efterlysning
Kære læser (læsere?). Jeg mangler stadig tre bind i Stig Vendelkærs
SV Science Fiction række, nemlig Frederic Brown: Gys og Gru, Harry
Harrison: Dødens verden og Preben Asbjørn Olsen: Månen flytter til
F2. Hvis nogen kan være behjælpelig, så mail mig. Bøgerne må godt
være slidte, bare der ikke er store rabatklistermærker på forsiden,
ligesom jeg heller ikke er interesseret i sammenklæbede
dobbeltudgivelser.
(Jeg søger også pænere eksemplarer af følgende bind fra min
samling: Brian Aldiss: Salviatræet, Isaac Asimov: Robot, Ray
Bradbury: Feberdrøm, Ildsøjlen og Solens gyldne æbler, Arthur C.
Clarke: Ekspedition til Jorden og Robert Sheckley: Uberørt af
menneskehånd. Få bøger i samlingen er i mint eller blot fin stand,
hvilket jeg tager temmelig afslappet, men disse kunne nu nok trænge
til at blive udskiftet.)
Nu vi er ved bøger: Nogen gange bliver man offer for sine egne
fordomme. På bogauktionen i går omtalt nedenfor fandt jeg en lille
Edgar Allan Poe bog med titlen Den sorte død (Artemis, 1966). Ha,
tænkte jeg, Den røde døds maske er blevet til Den sorte død, i det
jeg mindedes den famøse danske Bradbury oversættelse 233 grader
Celsius, og lagde bogen ned i kurven, spændt på hvordan
oversætteren ville redde sig ud af den affære. Vel hjemkommen
opdagede jeg, at, øh, der var tale om en helt anden historie af Poe,
The Pest. Æv. Her havde jeg sådan glædet mig til at læse Den sorte
døds maske...

28.marts 2004 Rod i tilværelsen
Jeg har brugt weekenden på at ommøblere min lejlighed, med det
resultat, at stuen er blevet betydelig mere hyggelig at opholde sig i,
mens soveværelset roder - for at sige det mildt. Det er nemlig her, at
jeg har brokket alle de "forstyrrende elementer" ind (bl.a.
computeren). Så det kniber p.t. med at lokalisere cd'er, videobånd,
breve, notater - og tøj!

30. marts 2004 Og den næste Doctor Who DVD bliver...
The Leisure Hive! Ikke en personlig favorit, men Tom Baker er The
Doctor, trods alt. Det rygte jeg viderebragte i bladet om BBCs valg af
DVD udgivelser for 2004 har foreløbig holdt stik; tiden vil vise, om
Ghost Light og The Beginning boksen runder året af...
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31.marts 2004 Bøger, kære bøger
Sidder med hovedtelefoner på og lytter til Philip Glass: Glassworks
(1982); et utrolig behageligt og afstressende album. Jeg tog ind til
Helligåndshuset efter arbejde i dag; det er ved at være slut på
bogsalget - dagens pris sølle fem kroner. Her er hvad jeg købte:
- Francois Rabelais: Gargantua (Thaning & Appels Klassikerbibliotek,
1963), det er sådan en klassiker som er god at have på hylden, men
bliver den læst - well, vi får at se.
- Egon Jensen: Rebild-bogen (Solvognen/Demos, 1976), interessant
snapshot af de politiske 70ere for fuld skrue. Masser af samtidige
avisudklip i et skønsomt (og selvfølgelig skrækkelig tendentiøst)
udvalg.
- Ib Michael: Mayalandet (med tekster og tegninger af Per Kirkeby og
fotografier af Teit Jørgensen, anden udvidede udgave, Rhodos
Bogklub, 1979). En rigtig kunstnerrejsebog! Kirkebys tekster er nu de
bedste...
- Jules Verne: Rejsen til jordens indre (Gyldendals udødelige
ungdomsbøger, u. å.). En pragtfuld eventyrroman, Vernes pendant til
Den forsvundne verden af Doyle. Desværre en noget forkortet og
bearbejdet udgave, men da værket mangler i min samling måtte jeg
bare have bogen. Pænt indbundet fhv. bibliotekseksemplar (Orø
Sogns bogsamling!).
- C.M.Kornbluth: Nederlagets time/Isaac Asimov: Mord i universet
(Skrifola, 1958). En tarvelig lille dobbeltroman, hvoraf halvdelen
(Kornbluth) er noget bras, mens Asimov er en fin klassiker.
- Ray Bradbury: Manden med leen (Skrifola, u. å.). Herlige
gyserhistorier fra mr. Bradbury.
- Edgar Rice Burroughs: Pirates of Venus og The Wizard of Venus
(New English Library, 1972, 1973). To bind pulp science fiction fra
Tarzans far.
- Bram Stoker: Dracula (Borgens billigbøger, 1963). Et lidt
ramponeret eksemplar af hvad der vistnok er første danske
oversættelse! Med skam at melde manglede den i mit privatbibliotek,
så det var et stort øjeblik, da jeg fandt den på bunden af en kasse
med værdiløst kiosklitteratur.
Alt dette for 45 kroner!
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1.april 2004 For satan i helvede!
For nylig var jeg på posthuset i Nørre voldgade, Kbh. K for at sende
bladet til to danske filmdistributionsselskaber. (Tanken var at få dem
til at sende mig nogle anmeldereksemplarer af relevante genrefilm.)
Jeg fik kuverterne frankeret (6,50 stk.), betalte kontant og fik ingen
kvittering - en strategisk fejl. For i dag modtog jeg en regning for
manglende porto på 6 kroner plus 18,75 i administrationsgebyr. Ja,
jeg kan så regne ud, at den anden nok snart dukker op. Hvad fanden
i helvede?
Hvis man ikke engang kan stole på posthuset, hvor er vi så henne?
Ikke nok med, at jeg skal betale dummebøde, jeg er også blevet
ydmyget overfor modtagerne. Fanden tage Post Danmark! Fanden
tage de svin!!!

3.april 2004 Seneste bladplaner
To ting: For det første vil jeg forsøge at få næste blad på gaden
allerede til august, fordi jeg kan mærke, at interessen og energien er
ved at være der igen. For det andet bliver jeg nødt til at reducere
antallet af skribenter fremover - artikler fra 12-13 skribenter hver
gang giver for meget pres på layoutet. Nå ja, og der skulle også helst
være nogen tilbage som faktisk købte bladet....

6.april 2004 Lagerstatus
Obskuriøst nr.0: 1 eks. (kan genoptrykkes)
Obskuriøst nr.1: udsolgt
Obskuriøst nr.2: 24 eks.
Obskuriøst nr.3: 4 stk. (fejltrykt forside)
Tillæg til Obskuriøst nr.3: 3 eks.
Obskuriøst nr.4: udsolgt
Et år med Obskuriøst: 12 eks.
Obskuriøst nr.5: 14 eks.
Obskuriøst nr.5/6: ca. 130 eks.
Obskuriøst nr.5/6 pressemeddelelse: 11 eks.
Obskuriøst nr.7: 2 eks. (ej til salg)
Obskuriøst nr.7/8: ca. 100 eks.

11. april 2004 God påske
Rart med lidt ferie, ikke?
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13. april 2004 Tilbage til Firland
Opdatering af "Firland" artiklen fra Obskuriøst nr. 5/6
15. april 2004 Redaktøren nyder sin restferie
I dag har jeg gjort lidt orden i bogsamlingen. Bl.a. udarbejdede jeg
en fortegnelse over danske udgivelser af George MacDonald Frasers
pragtfulde Flashman bøger. Det var mere kompliceret end forventet,
da det viste sig, at Lademann kun udgav 6 af de 11 titler, og det i
skrupforkert rækkefølge. Ironisk nok har jeg for længst skilt mig af
med disse og ejer kun engelske udgaver. Mere herom i Obskuriøst nr.
9.

8.maj 2004 Skyer på himlen
Det går ikke smaddergodt for tiden. Jeg er lige - sammen med ni
andre stakler - blevet opsagt fra arbejdspladsen, pga. nedskæringer.
Efter næsten seks år på stedet skal jeg altså igen ud på det rå
jobmarked. Og min mor er ved at dø af kræft.

19.maj 2004 Gamle fjols
Jeg fyldte 37 i søndags og føler mig pludselig oldgammel. I går var
jeg i Synoptik i Lyngby og købe et par solbriller med styrke (noget
jeg burde have gjort for længe siden - kan ikke tåle skarp sol). Meget
passende hed det stelfabrikat jeg valgte fossil.

14.juli 2004 SkriveBLOGering (ha, der fik jeg ram på Microsofts
elendige stavekontrol)
Det er ikke blevet til særlig meget skriveri de sidste par måneder.
Hverken til bladet eller til obsbloggen (et andet ord stavekontrollen
ikke bryder sig om) - well, slet intet til sidstnævnte, faktisk. Her
følger langt om længe noget opdatering af tingenes tilstand.
Min mor døde den 26.juni om eftermiddagen. Jeg havde lige besøgt
hende på Diakonissestiftelsens Hospice sammen med to af mine
søskende og var kommet hjem til lejligheden, da de ringede
derudefra, om at nu var hun altså død. Bisættelsen fandt sted 1.juli
fra Viskinge Kirke og urnen blev nedsat samme sted i dag. Den sidste
halvanden måned har været rigtig hård. Nu er begge mine forældre
væk og jeg sidder tilbage som det ældste barn. Det føles
mærkværdigt.
Jeg troede, at det ville hjælpe i krisens stund at få skrevet noget,
men havde slet intet overskud til at tænke kreativt. Næste nr. af
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bladet bliver forsinket - et realistisk bud er september. Lidt nyt om
indholdet: Jeg har udvidet samlingen med en masse interessante film
og musik cd'er som skal omtales. Det gælder bl.a. en håndfuld
såkaldte kultfilm, bl.a. Adventures of Buckaroo Banzai, Big
Trouble in Little China, What's up, Tiger Lily? og Ed Wood. Man
kan også se frem til nogle notater om naturhistorie af mere eller
mindre obskuriøs variant, bl.a. om hypotetiske planeter (!).
Banen er kridtet op og snart lyder startskuddet.

15.juli 2004 Lost in Time
BBC har netop frigivet nyheden (et rygte på diverse message boards i
månedsvis) om, at næste Doctor Who DVD udgivelse efter Ghost
Light til september bliver boks sættet Lost in Time, med alle de løse
("orphaned") tv-episoder som det ikke lykkedes den hæderkronede
britiske institution at slette fra deres arkiver tilbage i de glade 70'ere.
Udgivelsen er fastsat til november i år, hvilket for en gangs skyld
gælder England såvel som USA. Læs mere om specifikationerne og se
de amerikanske omslag her. Dette betyder samtidig, at den
forventede The Beginning boks ikke bliver til noget i denne omgang.

16.juli 2004 Stop Press!
Jeg har modtaget et mail fra en journalist som udbeder sig et
eksemplar af seneste nummer, da han til næste uges Jyllands Posten
(torsdag i JPK, fredag i Kultur-Weekend i Jylland) laver en
oversigtsartikel over danske filmtidsskrifter. Det bliver jo
spændende...

5.august 2004 På hollandsk bogauktion igen igen og igen
Dagens obskuriøsitet: en dansk science fiction roman for raske
drenge, udgivet i 1944!
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24.august 2004 SV Science Fiction
Alle 61 titler er på plads, min SVF science fiction samling er nu
komplet! En byttehandel med en læser fra Fanø har givet mig den
længe eftertragtede Månen flytter til F2 af Preben Asbjørn Olsen.

25.august 2004 Larsen på knæk - og i avisen
Sidste år var det Obskuriøst cd'en, i år er mit 'sideprojekt' til bladet
at bearbejde udvalgte tekster (også tekster trykt i andre blade) til en
slags digte. Målet er på sigt at sende et egentligt manuskript ind til
nogle forlag og se om nogen skulle bide på krogen.
Du kan læse JP artiklen af Kim Foss, "Celluloid omsat til ord (II)",
om den danske fanzine scene, ved at følge dette link. Jeg ved ikke
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hvor længe siden bliver oppe (fandt den ved simpelthen at søge på
"Obskuriøst"), så måske bør du skynde dig...

1.september 2004 Man er vel en konservativ avis
En politisk kommentar, for en gangs skyld: Jeg læste med stor
morskab Berlingske Tidendes leder for 30.august hvori den anonyme
lederskribent opfordrer USA's præsident på valg, George W. Bush til
at genfinde sit oprindelige jeg som "medfølende konservativ". Kære
anonyme lederskribent; jeg forstår så udmærket, at Berlingske
Tidende støtter - må støtte - Bush; man er vel en konservativ avis.
Men midtsøgende, medfølende, "blød" konservativ? Get real, Bush
har for længst vist sit sande, oprindelige jeg og det er ingen af
delene.

2.september 2004 Mine SV Science Fiction byttere
Brian Aldiss: Salviatræet (slidt eksemplar, titelblad mangler)
Isaac Asimov: Evigheden er forbi (beskadiget omslag)
Ray Bradbury: Frost og flammer/Robert Sheckley: Uendelighedens
marked (hvidt dobbeltbind)
Ray Bradbury: Feberdrøm/Arthur C. Clarke: Ekspedition til jorden
(hvidt dobbeltbind)
Ray Bradbury: Jeg synger kroppen elektrisk
Ray Bradbury: Ildsøjlen (rabatmærke på omslaget)
Ray Bradbury: Solens gyldne æbler/Harry Harrison: Dødens verden
(hvidt dobbeltbind)
Tage Eskestad: Flygtninge fra himlen (rabatmærke på omslaget)
D. F. Jones: Colossus
Niels E. Nielsen: Vogteren
Enkelte bind i min samling er temmelig slidte eller skæmmet af
klistermærker. Jeg søger derfor pæne eksemplarer (uden store
rabatklistermærker på omslaget, eller som sammenklæbede
dobbeltbind) af Brian Aldiss: De mørke lysår, Isaac Asimov: Robot,
Ray Bradbury: Frost og flammer, Preben Asbjørn Olsen: Månen
flytter til F2 og Robert Sheckley: Uberørt af
menneskehånd. Kasserede bibliotekseksemplarer ingen interesse. Har
du et ekstra eksemplar, så mail mig.

8.september 2004 Selv en konservativ avis kan se lyset
Berlingske Tidende har til min overraskelse sadlet om og anbefalet
John Kerry som USAs næste præsident. Der skete i lederen
5.september, "Derfor er John Kerry det bedste valg 2.november".
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Fodslæbende og tænderskærende, ganske vist ("generelt har
kritikken været baseret på ubegavet antiamerikanisme eller en
gammeleuropæisk berøringsangst"), men de gjorde det. "Behovene
fremover peger i retning af en præsident, der besidder mere
diplomatisk sans end Bush, flirter mindre med magtens arrogance og
udviser større politisk finesse..." Så vist, så vist. Nu er spørgsmålet
selvfølgelig hvor længe holdningsskiftet varer.

13.september 2004 Her går det sandelig godt
Sikken en weekend. Aviserne har været fulde af rygter om mystiske
eksplosioner i Nordkorea som måske, måske ikke er et forvarsel om
en kommende atomprøvesprængning. (Der kan også have været tale
om en sabotageaktion - eller et rent og skært uheld.) Samtidig synes
ingen at turde lægge alvorlige hindringer i vejen for Irans udvikling af
atomare våben. Og så er der mildest talt gang i den i Irak, hvor
amerikanske styrker følte sig presset til at affyre missiler mod en
menneskemængde i Bagdad. Muligvis provokeret, men sådan noget
ser nu engang ikke godt ud på TV (og ja, der var en kameramand på
pletten).

16.september 2004 Brødrene Dal vender tilbage
Glem alt om royal skilsmisse! Obsblog bringer en VIRKELIG
sensationel historie: Der kommer en fjerde Brødrene Dal tv-serie! Jo
vist, de gale norske komikere har filmet hele foråret og sommeren,
og vil fra nytår kunne ses på NRK i Brødrene Dal og mysteriet
med Karl XIIs gamasjer. Du kan læse mere om den ny tv-serie
her.

29.september 2004 Hurra for Flashman!
Flashman on the March, det 12.bind af "The Flashman Papers"
udkommer 29.marts 2005. Der er stadig liv i den gamle dreng.

6.oktober 2004 The Wall of Shame
Min opslagstavle på kontoret, et par dage før jeg forlod
arbejdspladsen.
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11.oktober 2004 Superman RIP
Christopher Reeve er død. Et kedeligt varsel for John Kerry som
refererede til sin ven Reeve i seneste præsidentkandidatdebat (det
var i forbindelse med et spørgsmål om genterapi).

31.oktober 2004 Happy Halloween, ho-ho-ho!
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Guderne skal nu vide, at der ikke er meget at grine af, her, kun 3
dage før det amerikanske præsidentvalg. Trods (regeringens øvrige
problemer ufortalte) en nærmest på daglig basis katastrofal udvikling
i Irak - vestlige gidser får hugget hovedet af, irakere loyale overfor
det ny styre likvideres, amerikanske soldater dør eller såres af
bilbomber, mortér angreb m.v. - jo, det går forrygende, så tyder alt
på, at Bush vil blive genvalgt som USAs præsident den 2.november.
Jeg fatter det ikke. I bedste fald vinder Kerry med en mikroskopisk
margen, men risikerer at miste det hele efterfølgende i et beskidt
juridisk opgør, selvom det må siges, at republikanerne har gjort sig
store anstrengelser for på forhånd at udelukke de sorte, de fattige og
andre minoritetsgrupper fra overhovedet at afgive deres stemme, så
scenariet bliver måske slet ikke aktuelt. Et andet gustent scenario er
en ligeså spinkel Bush sejr, hvorefter alt kan ske - gadekampe og
undtagelsestilstand iflg. de værste pessimister. Personlig tror jeg nu
bare, at demokraterne samt hovedparten af den øvrige verden
nedsynker i total apati og depression. Måske er det nu, at man skal
købe aktier i psykofarmaka industrien.

I disse sorte dage kan man nok trænge til at styrke sig med et
skriftens ord. Andre ville måske vælge Biblen (dem om det); jeg er
begyndt at genlæse Hunter S. Thompson, den ultimative politiske
junkie. Mit eksemplar af "Reporter i en malstrøm" (Københavns
Bogforlag, 1981), købt engang i 1988 eller 89, ser efterhånden noget
ramponeret ud; bogen er slidt med kærlighed. Kapitlerne om Nixons
genvalgskampagne og hans efterfølgende vanærende fald fra
magtens tinder og flugt fra Det Hvide Hus er for at stjæle sloganet fra
Stig Vendelkærs SF-bøger mere spændende end nogen
kriminalroman. Jeg har også genlæst den mere ujævne "Better than
Sex" (Random House 1994) som min gode ven SS Larsen købte til
mig på en USA rejse i efteråret 1994. Dr.Gonzo genfinder noget af sin
gamle kraft i bogens slutkapitel, en ætsende ond nekrolog over
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Richard Nixon. We have lost our Satan. Richard Nixon has gone home
to hell - og det er bare indledningen. At Nixon begynder at se helt
statsmandagtig og hæderlig ud sammenlignet med George W. Bush,
ja, det er i sandhed Skæbnen og Historiens ironi...
Tips til sidens læsere: De danske avisers udenrigsstof er i vid
udstrækning efterplapreri og noget nær direkte afskrift af de
amerikanskes. Gå i stedet direkte til kilden - jeg læser daglig Los
Angeles Times, New York Times og Washington Post (alle tre kræver
brugerregistrering), især deres editiorials og op-eds. I Washington
Post læser jeg på ugens hverdage Media Notes af Howard Kurtz og
White House Briefing af Dan Froomkin.
Nuvel, der er Halloween i aften, en herlig politisk ukorrekt fest,
foragtet af det hjemlige etablissement og kynisk udnyttet af
butikkerne til at sælge alt mulig håbløst junk. Jeg skal selvfølgelig se
en håndfuld særligt udvalgte film. Gider ikke drikke mig pløret ( må
vente til efter den 2.nov.), så det eneste jeg vil indtage til er en
kande kaffe, hvilket jo heller ikke er at foragte. De film jeg agter at
se/gense er Plague of the Zombies, The Devil Rides Out (to af
mine yndlings Hammer film), Sleepy Hollow (lidt tynd handling,
men herligt underholdende) og Kill Bill 2. (et hængeparti - jeg var
vildt imponeret over den første film, men har igen og igen udskudt at
få set den store finale - nu skal det altså være).

2.november 2004 Hvad bliver det til?
Udgivelsesdatoen for Obskuriøst nr.9 er rykket endnu en gang; nu til
ultimo december. Jeg har svært ved at samle tankerne om at
producere blad, så længe valgkampen står på. Well, senere i dag vil
det være overstået (måske).
Fanzine/filmsamlermiljøet har overstået endnu et historisk træf,
ligesom sidste gang hos Frank i Søften. Se billedreportagen her.

20.november 2004 Altså , hvordan går det egentlig med
bladet?
Det lider kraftigt under, at jeg selv har måtte skrive hovedparten af
materialet. P.t. mangler jeg stadig at færdiggøre essayet "Tidsrejse til
Thrashland", nogle af DVD anmeldelserne og rapporten om årets
Søfte-træf m.v. i brokkasse-rubrikken "Slam & Slagger". Men hvis det
går efter planen (?????), kan bladet leveres til trykkeriet første uge af
december.
USA valgresultatet gider jeg ikke kommentere...
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8.december 2004 Jajaja, nu kommer jeg
Mangler kun at renskrive et par heavy album og DVD anmeldelser,
udfærdige en lederartikel, skrive Søftetræf-rapporten og anmelde
nogle fanzines. To-tre dages arbejde endnu!

15.december 2004 SÅDAN
Obskuriøst nr.9 er nu sendt til trykkeriet.

23.december 2004 I trykken
Jeg var ude at kigge på et prøvetryk i tirsdags (21.dec.) og der var
opstået nogle problemer med bl.a. forrykket tekst. Heldigvis er
situationen reddet på stregen. Jeg fik lov til at sidde med, da
rettelserne blev foretaget og har endda tastet en enkelt (rettelse af
pladetitel) with my own bare hands, direkte i masterudgaven. En stor
oplevelse.
Hvis alt ellers går efter planen vil jeg kunne sende blade ud til de
som har bestilt samt diverse gratister (skribenter, anmeldere m.v.)
engang i næste uge.

24.december 2004 Greetings of the Season
Obskuriøst ønsker dig en glædelig jul. Og hvis du som jeg er
overbevist hedning, så nyd i det mindste ferien :)

26.december 2004 Sidste nyt om Brødrene Dal
Slå over på NRK1 den 15.januar 2005, kl. 19.55, hvis du vil følge
med fra starten i den ny Brødrene Dal serie! Fra NRKs
programoversigt: Brødrene Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer.
Norsk dramaserie. (1:10) En sen kveld dumper plutselig et brev inn
til Brødrene Dal. Det er fra kongen som ber dem komme til slottet
innen midnatt. Der møter de en fortvilet monark som viser dem
protokollen fra unionsoppløsningen i 1905, der en tilsynelatende
bagatellmessig klausul kan få skjebnesvangre konsekvenser for
Norge. Brødrene Dal er midt i et nytt eventyr: Svenskekongen Karl
XIIs gamasjer fra 1718 må bli funnet før det er for sent!
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31.december 2004 Godt nytår
Trykkeriet kunne ikke nå at levere bladet på denne side af nytår, så
vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Et planlagt tillæg nåede
heller ikke at blive færdig...

5.januar 2005 Nu... næsten... omtrent
Jeg afventer nyt fra trykkeriet... bladet skulle ligge klar, men mangler
at blive hæftet. Argh, denne ulidelige ventetid...

9.januar 2005 Obskuriøst nr.9 er på gaden

26.januar 2005 Kritik
Reaktionerne på det nye nr. af Obs har været temmelig blandede mere end forudset af redaktøren. Tre kritikpunkter som går igen hos
flere læsere: at heavy sektionen overhovedet blev bragt, at der er for
lidt filmstof i bladet og redaktørens sine steder dagbogsagtige
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skrivestil.
Tja. Det er ingen hemmelighed, at jeg var under stort pres, da jeg
udarbejdede bladet. Dels pga. de personlige problemer, der ramte
mig sidste år, dels fordi jeg var nødt til at skrive hovedparten af
materialet selv. Jeg led i månedsvis nederdrægtigt af skriveblokering.
Samtidig var jeg nærmest besat af tanken om, at uanset, hvor galt
det stod til med mit liv, så havde jeg dog et blad som skulle på
gaden. Det var i nætter med sort kaffe, kronisk søvnunderskud og
svedig desperation, at Obskuriøst nr.9 kom til verden.
Og alligevel føler jeg ikke, at bladet blev en fiasko. Jeg havde
vitterlig lyst til at udforske firsernes heavy scene som vitterlig er en
spændende periode i rockmusikkens historie. Og min rekonstruktion
af gamle Roskilde Festivalbesøg er yderst privat i sit indhold... men
ærlig talt finder jeg ingen grund til at undskylde dette nr. af Obs.
Måske, hvis teksterne havde været dårlige. Det er de i overvejende
grad ikke - hverken skribenternes eller mine.
Desuden er Obskuriøst ikke et filmblad, men et blad om det
obskuriøse. Dette være sig tegneserier, bøger, musik, billedkunst
eller, ja, film.
Anyway, jeg vil bringe nogle af læserbrevene i næste Obs.

27.januar 2005 Kioskbasker nostalgi
Siden min gymnasietid, hvor jeg fik et nogenlunde greb om det
engelske sprog foretrak jeg i mange år at læse de originale udgaver
af bøger på dette sprog i stedet for danske oversættelser. Det er bl.a.
Frank Brahe, Jack J. og Thomas Winther som har åbnet mine øjne for
det vigtige i at samle på danske udgaver og ikke mindst de
mærkelige, skæve kioskserier som kom mellem slutningen af
tresserne og begyndelsen af firserne - og som i dag i hastigt tempo er
ved at forsvinde for bestandigt. I næste Obs vil jeg derfor skrive lidt
om disse serier - "Rædselskabinettet", "Colt 45 Serien",
"Midnatsgyseren", "SV Gyseren" og hvad de ellers hedder. Glemmer
du, så husker Obskuriøst.

30.januar 2005 "Mellem monstre og muskelmænd"
- er den foreløbige titel på Obskuriøst Special nr.1.Jeg vil her samle
nogle af mine gamle sværd & sandal artikler fra Ultimo Mondo
Franko, Absurd, Stay Sick og Obskuriøst, med nogle opdateringer
omkring nye DVD udgivelser samt flere fund af danske ex-rental
titler. Det er en gammel idé som nu tages op igen, med fornyet
energi og interesse. Forventet udgivelse: til sommer. (update 10/04:
som så mange andre planer lagt på is indtil videre)
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2.februar 2005 Oprydning
Da jeg snart overtager nogle møbler efter mine forældre er
lejligheden p.t. en smule mere rodet end sædvanlig. Meget er pakket
ned i kasser for (forhåbentlig) senere at finde plads på diverse 'nye'
reolhylder og i skabsskuffer. Det betyder bl.a., at jeg har ryddet
grundigt op i bogsamlingen. Jeg har tilbudt Jens Sirich/Trianglen
Antikvariat nogle af de frasorterede bøger, bl.a. mine dubletter i SV
Science Fiction serien.

8.februar 2005 Folketingsvalg 2005: En borgerpligt
Jeg satte mit kryds på stemmesedlen tidligere i dag. Husk det nu valgstederne lukker først kl.20. Uanset hvor tåbelige kandidaterne og
deres partier måtte være, så er det vigtigt, at du bidrager til
demokratiet med din stemme. Om det så kun er for at stemme
blankt.

22.februar 2005 Onkel Duke er død
Hunter S. Thompson døde i går, 67 år gammel. Det var selvmord.
Thompson var, ligesom Dan Turéll, en skribent/essayist jeg satte
meget højt. Det føles sært og forstemmende, når en forfatter (eller
kulturpersonlighed i det hele taget) man har fulgt det meste af livet
pludselig ikke er mere.

24.februar 2005 Artikel
Har lige sendt et artikelforslag til Information om min jagt på
antikvariske bøger. Artiklen sammenskriver forskellige tekster fra
tidligere numre af Obs, med diverse nye idiosynkrasier og
fornærmelser tilføjet. Hvis ikke Information gider trykke den prøver
jeg andetsteds. I værste fald bringer jeg den sgu selv, i et kommende
nr.
Update: De ville ikke have artiklen, så nu har jeg sendt til
JyllandsPosten i stedet.

2.marts 2005 En ordentlig én på sinkadusen
Obskuriøst nr.9 er blevet anmeldt på www.uncut.dk. Foromtalen
lyder således:
"Caspar Vang har mismodigt taget hul på det seneste nummer af
fanzinet Obskuriøst, der efter hans ydmyge mening hører til noget
af det svageste bladets redaktør, Henrik Larsen, overhovedet har
budt sine læsere på. At udgivelsen på forsiden kaldes "Tidsskrift for
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psykotronisk arkæologi" burde få alle alarmklokkerne til at bimle.
Betegnelsen giver nemlig redaktøren frie hænder til at kaste artikler
om hvadsomhelst... og jeg mener HVADSOMHELST i ansigtet på
læseren. Kan kun anbefales til læsere, der ved, hvad de går ind til."
Og det var bare foromtalen! Vang går virkelig til vaflerne med sin
kritik; noget af den fair, andet efter min (selvsagt subjektive) mening
ikke. I stedet for at plukke diverse passager ud af sammenhæng
anbefaler jeg, at læserne selv orienterer sig i teksten. Til kritikken vil
jeg bemærke følgende:
At Vang ikke bryder sig om (visse af) de valgte emner eller finder
(visse af) teksternes kvalitet under lavmål: Fair nok. Andre af bladets
læsere har rejst tilsvarende kritik. Og bevares, ikke alle redaktørens
dispositioner var måske lige heldige denne gang.
Men når han f.eks. gør udtrykket "psykotronisk arkæologi" til noget
suspekt, så kniber det med at følge ham. Vang finder det tydeligvis
sært, at jeg fokuserer så meget på (obs)kuriøse hændelser og
fænomener fra tidligere faser i mit liv. Men det er jo hele pointen med
bladet; en pointe jeg igen og igen har slået på: At det er vigtigt ikke
at kaste sin fortid på lossepladsen, hverken i direkte eller overført
betydning; at det kan være et fedt projekt at genopleve, genskabe,
generhverve noget fra tidligere i livet. Redaktøren benytter blot sig
selv som pædagogisk eksempel. Jovist er bladet en egocentrisk
affære, det lægger jeg slet ikke skjul på. Men min person som sådan
er ikke det vigtige her - jeg skriver ikke om mine personlige tanker
og overvejelser for at læserne skal synes, at ham dér Henrik Larsen
er en rigtig spændende og betydningsfuld person, men i et (måske
temmelig optimistisk) håb om at de vil kunne genkende nogle træk i
sig selv. Jeg er næppe den eneste som stopper op undervejs nu og
da, og giver sig til at bladre lidt tilbage i Livets Bog. Som pludselig
giver sig til at generhverve musik, film, tv-serier, bøger, tegneserier
og hvad ved jeg, som man engang holdt af og enten har glemt alt om
siden eller kun bevarer et vagt, nostalgisk minde om. DET er bladets
omdrejningspunkt - uden at det dermed udelukker, at artikler om
andre emner eller temaer kan optages.
En lille detalje: At dagspressen har skrevet om John Cale, gør ham
altså ikke til et mainstream fænomen. Hvor mange i de yngre
generationer herhjemme har overhovedet hørt om manden? Næppe
mange. Cale er den dag i dag hvad Bo Green Jensen for snart en
menneskealder siden betegnede som et "sprækkefænomen" (et
genialt udtryk som jeg ville ønske, at jeg selv havde fundet på).
Nå, Vang har til gengæld venlige ord tilovers for Obskuriøst Cd'en,
hvilket naturligvis glæder mig, men også forekommer en smule
paradoksalt. For de oplæste tekster dér, de er da ligeså private og
selvudleverende.
Nu må læserne, inkl. Vang himself ikke tro, at jeg sad og skrev
dette med fråde om munden og to skridt fra et apoplektisk tilfælde.
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Jeg er måske lidt skuffet, en anelse irriteret, men kritik er naturligvis
kritik.
Og jeg kan berolige med, at næste nummer hverken vil skildre mine
indkøb i Irma eller Netto. P.t. handler jeg mest i Fakta...

5.marts 2005 Et slag for pornografien
...er måske så meget sagt. Men ligestillingsminister Eva Kjer Hansens
udtalelser om unge og pornografi, refereret d.d. i diverse aviser, bl.a.
Politiken, er overraskende frimodige og ærlige. Spørgsmålet er nu,
hvor længe hun bliver siddende som minister. Efter avisspektaklet om
to kvindelige ministre med evident rod i privatøkonomien og ikke
mindst moralen - heraf klarede den ene som bekendt betinget frisag ville det være ironisk om Kjer Hansen (som jeg hidtil ellers har haft
ringe sympati for) blev væltet på at have forholdt sig realistisk til
tingenes tilstand. Udtalelserne hun er citeret for: "Porno er en del af
det samfund, der omgiver os, og derfor må danske forældre sørge
for, at børn og unge bliver 'robuste' for at imødegå den stigende
seksualisering af det offentlige rum. ... Der er flere vinkler på
problematikken. En er muligheden for al lave aftaler og have et
regelsæt, der skal følges, en anden er at ruste de unge. Jeg tror ikke
vi kan forbyde os ud af de billeder, vi bliver mødt med, fordi unge
mennesker netop har adgang til internettet og så videre".
I USA var Kjer Hansen blevet offentlig korsfæstet for dette. Måske
endda bogstavelig talt; de religiøse galninge derovre synes at være
parat til hvad som helst. Herhjemme er det højeste man svinger sig
op til vist heldigvis at skrive frådende læserbreve til aviserne. Men
det kan selvfølgelig gøre skade nok endda. Jeg er spændt på især
venstrefløjens reaktioner. Tidligere har f.eks. socialdemokraternes
Mette Frederiksen gjort sig bemærket med en række temmelig
militante udtalelser om (eller rettere: mod) pornografi og
prostitution.

11.marts 2005 Større, smartere, scripts??
Jeg ved godt, at denne blog er latterligt primitiv i design, så derfor
forsøgte jeg i dag at oprette en "rigtig" blog via http://smartlog.dk.
Ja, forsøgte. Fik registreret en adresse, men, øh, hvad nu? Hvor får
jeg adgang til at redigere i bloggen? Skal jeg selv rode med scripts og
sager... i så fald er projektet dødfødt. Argh.
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14.marts 2005 En stille dag i Helligåndshuset

(Foto: Ralph)

17.marts 2005 Ny Brødrene Dal DVD
Efter at have glemt at optage de to første afsnit opgav jeg at følge
med i "Brødrene Dal og mysteriet om Karl XIIs Gamasjerer" som NRK
viste i vinters. Jeg var dog ikke fortvivlet, da der allerede på det
tidspunkt gik rygter om en DVD udgivelse i 2005. Og nu er den
kommet! (i noget bedre udstyr end de gamle serier, tør nok antydes)
Jeg bestilte for et øjeblik siden her.

21.marts 2005 Mit forsøg på at oprette en ekstern blog
tegner foreløbig til at blive en total fiasko. Muligvis vil jeg forsøge mig
med www.blogger.com i stedet.
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NB. Efter en 'længere pause' starter den legendariske tv-serie Doctor
Who omsider igen på lørdag - desværre kun i England:
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/

23.marts 2005 Mit andet forsøg på at oprette en ekstern blog
Obscuriously Yours...

30.marts 2005 Denne blog fortsætter
Den nye blog jeg har oprettet (se link nedenfor) bliver på engelsk og
ikke nødvendigvis relateret til dette website (trods en vis lighed i
titlen). Jeg fortsætter med at skrive om mine tanker og mere eller
mindre psykotronisk relevante oplevelser her på siden.
En anelse forvirrende, men der ligger også en "fantom" Obskuriøst
blog et sted derude på Nettet. Jeg kunne ikke få den til at fungere og
nedlagde derfor mig selv igen, dvs. som bruger. Selve bloggen
glemte jeg sgu at slette, så nu hænger den - måske for evigt - i limbo
:(
Jeg havde for nylig en sjov oplevelse med at blive hentet ind i
Radiohuset og interviewet af en BBC studievært om Doctor Who set i
dansk perspektiv. Det vil du kunne læse mere om i det kommende
blad.

1.april 2005 Så skal de til det igen
Tja, det ser i skrivende stund (ca. 20.36) ud til at Paul Johannes II er
tæt på at have forladt denne verden, hvis det da ikke allerede er
sket. Jeg håber for katolikkerne - og såmænd også os andre, sagde
den overbeviste hedning - pavens magt er stadig en global
magtfaktor, at efterfølgeren vil være mere frisindet.

10.april 2005 Redaktøren varsler en tænkepause
Jeg har jo luftet så mange planer om bladet i årenes løb; nogle mere
realistiske end andre. Nu melder jeg så ud, hvad folk i min
omgangskreds nok allerede har anet: fra næste nr. tager Obskuriøst
en pause på ubestemt tid. Det kniber virkelig med at skaffe
skribenter og jeg GIDER sgu heller ikke rigtig efterhånden. Altså: I
skal ikke vente mere end ét blad i år - og det bliver et relativ lille ét
på 28 sider. Udgivelsesdatoen er skudt lidt, til starten af juni måned.
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13.april 2005 Nyt fra Stay Sick!
Jeg lovede Jack J. at smide et link til bladets hjemmeside. Her kan du
bl.a. læse en artikel om Poul Nyrup filmene; et rigtig fint stykke
research af Jack som de store medier senere rendte med. Men Stay
Sick! kom altså først!

26.april 2005 Peplum retro
Efter en tiltrængt pause på et par år er jeg begyndt seriøst at se og
samle peplum (italienske sværd & sandal) film igen. Mit største
problem med genren er, at historierne er de samme stereotype, igen
og igen (der findes i omegnen af 200 egentlige peplum film). Well, er
det ikke også tilfældet med f.eks. spaghettiwestern? Jo, men denne
genre kompenserer ofte ved at byde på interessante karakterstudier
og/eller have gustne undertoner af nihilisme, kynik og tvivlsom
moral. I Peplumland er alt sort/hvidt; helte såvel som skurke er
psykologisk endimensionale papfigurer og udgangen på historien
200% forudsigelig. Man kan sige, at peplum kommer fra samme
filmunivers som de gamle søndagsforestillinger med Robin Hood,
Tarzan og Jens Lyn. Eneste forskel er måske lidt mere udtalte
erotiske undertoner. Som såmænd også lurer under overfladen på
Hollywood produktionerne, hvis man ser rigtig efter - men peplum er
unægtelig nemmere at afkode.
Jeg blev altså træt af genren og lagde den mere eller mindre på
hylden... men i forbindelse med et større oprydningsarbejde af
videosamlingen fik jeg for nylig lyst til at smække en sandalfilm på og blev positivt overrasket over underholdningsværdien, at den
stadig holdt. Det ER jo længe siden og jeg havde overhovedet ikke
fulgt med i DVD genreudgivelser, så det var interessant at dykke ned
i diverse diskussionsgrupper og gennemtrawle diverse salgssider for
nyheder. Well, well, well. Masser af tyske udgivelser, individuelt og i
massive bokssæt, efter sigende i fin kvalitet. Masser af skodkvalitet
billigudgivelser fra USA. En håndfuld franske og italienske udgivelser,
dog uden engelsk tale eller tekster (tysk kan jeg i det mindste forstå;
de latinske sprog desværre ikke). Jeg har bestilt en ordentlig stak
som i skrivende stund er på vej... mere herom forhåbentlig i næste
nr. af Obskuriøst.
Og så viser det sig minsandten, at nogen har skrevet en bog om
peplum. Det drejer sig om "With Fire and Sword: Italian Spectacles
on American Screens, 1958-1968" af Patrick Luciano (Scarecrow,
1994), en 500 siders tung sag med plotbeskrivelser af over 300 (!!)
film samt essays og illustrationer i s/h. Jeg har bestilt et rimelig billigt
eksemplar gennem den internationale boghandel www.abebooks.com.
Mere om bogen ligeledes i næste Obs.
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27.april 2005 Farvel til Information
Det bliver stadig sværere at være gratist på Nettet. Information f.eks.
er en glimrende avis; måske, på gode dage ligefrem landets bedste.
Det er som bekendt også landets dyreste. Jeg har gennem de sidste
par år med stor fornøjelse læst dagens ledere og hovedartikler på
www.information.dk. Men nu er det slut: Avisen lukker ned for
hovedparten af adgangen for os gratister; tilbage bliver angivelig
nogle få, forkrøblede uddrag - et endnu mere drastisk tiltag end
begrænsningerne på www.jp.dk, hvor man dog i det mindste kan
læse Jyllandspostens debatartikler og en lang række nyhedsartikler.
Trist at skulle undvære sin daglige dosis, men jeg har ganske enkelt
ikke råd. Farvel, Information; jeg har lige slettet linket til jeres
hjemmeside fra min computers linkbibliotek. Måske ses vi igen på
folkebibliotekernes læsesale.

2.maj 2005 Hvad lytter Ed Larsen til lige nu?
John Foxx dobbelt cd'en The Golden Section Tour + The Omnidelic
Exotour With Louis Gordon. Købt rasende billigt hos www.play.com.

11.maj 2005 Og farvel til Berlingske Tidende?
Nu er Tanten også begyndt at gøre livet surt for os 'gratister' på
Nettet. Jeg forsøgte lige at læse en artikel og fik en besked om, at for
at få hele historien måtte jeg blive "guld VIP". Men så ville jeg også få
chancen for at vinde en rejse for to til Mauritius, til en værdi af
60.000 kr. HVAD FANDEN SKAL JEG MED EN REJSE TIL
MAURITIUS??!?

20.maj 2005 Offer for en løgner
Det er med dyb beklagelse, at jeg må konstatere, at en af bladets
skribenter - en jeg længe satte stor pris på, ikke er hvad han har
givet sig ud for at være; ikke har holdt sig til sandheden i sine artikler
og generelt må betegnes som et falsk, uærligt og måske ligefrem
farligt individ. Redaktøren har et medansvar for miseren, for så vidt
som jeg bredvilligt har lagt spalteplads til skribentens materiale og
dermed til at legitimere den pågældende i offentlighedens øjne. Når
dette skrives, er der taget beslutning om at gå videre til bemeldte
offentlighed - TV, dagbladene osv. Hvad dette måtte føre til kan ikke
forudses, men jeg lover om ikke andet så her i bloggen og naturligvis
det trykte blad at følge udviklingen. Den pågældende skribent skal
være velkommen til at anlægge injuriesag, såfremt han mener sig

42

uretfærdigt behandlet; det er ikke for sjov, at jeg står som
"ansvarshavende redaktør" i bladets kolofon.
Skribenten har løjet groft og vedvarende overfor mig og mine venner
i fanmiljøet. Han er sågar tyet til dokumentfalsk. Jeg har diskuteret
helt private forhold så som min mors sygdom og død med skribenten
over telefonen, i fuld tillid til at jeg talte med en ven eller nær
bekendt som jeg kunne stole på. En tillid som han har misbrugt.
Dette er en grov krænkelse af venskabets love. Jeg accepterer, at
folk kan have aparte meninger, meninger som kan divergere markant
fra mine. Jeg accepterer, at mine venner kan være excentriske, ja,
moralsk anløbne, så længe de opfører sig reelt overfor mig. F.eks. er
det ikke min sag, om mine venner måtte snyde i skat, for at tage et
helt banalt eksempel. Grove forbrydelser, well, det er her, at venskab
skal stå prøven. Men venner som dolker mig i ryggen, som lyver
overfor mig, ikke en hvid nødløgn eller afgivet under stærkt
emotionelt pres, men koldt beregnende, fuldt bevidst; de er, såfremt
jeg erfarer sandheden - og sandheden vil altid komme for en dag,
ikke længere mine venner og kan ikke gøre krav på nåde eller
forståelse fra min side.
Endvidere har jeg, uden at ville lyde alt for højrøvet, et ansvar
overfor mine læsere. Jeg skal garantere, at bladets indhold er i
orden. Faktuelle fejl er forekommet og vil sikkert forekomme igen,
grundet sjusk, fejlhuskninger eller slet og ret skrivefejl. Det er
menneskeligt at fejle og Obskuriøst er under alle omstændigheder
ikke et videnskabelig tidsskrift med strenge, akademiske formkrav.
Men bevidst løgnagtighed, urigtigheder skrevet fuldt vidende om, at
tingene ikke forholder sig sådan i virkeligheden kan naturligvis ikke
tolereres og bør ikke tolereres i nogen publikation, det være sig et
lokalt foreningsblad eller et dagblad med tusindvis af abonnenter.
Jeg beklager det indtrufne overfor læserne og lover at gøre alt for, at
situationen ikke vil opstå igen.
Og til Michael Porel alias Mikael Lembke-Oldenfeldt ville jeg sige:
Skam dig, hvis jeg troede, at det havde nogen virkning.
-

Henrik Larsen, 20.maj 2005

21.maj 2005 Raketten affyret
Eller handsken kastet. Et langt mail om hele Michael Porel sagen er
nu afsendt til Ekstrabladets redaktion.
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22.maj 2005 Gamle klassekammerater
I går var en helt speciel dag. Jeg mødtes til noget god mad og rødvin
med to klassekammerater fra folkeskolen, Niels og Thomas. Det var
første gang i ca.24 år, at vi tre var samlet. Træffet blev en stor
succes og der kommer nogle billeder, når jeg engang har fået skudt
resten af filmen af (i disse tider, hvor alle er gået over til digital,
humper Ed Larsen videre gennem tilværelsen, bevæbnet med et
lavteknologisk idiotkamera). Var temmelig kvæstet, da jeg kom hjem
i taxi klokken 6 om morgenen!
Thomas er, for de som måtte interessere sig for kontinuitet, selv
samme klassekammerat som omtales i "Firland" artiklen, Obskuriøst
nr.5/6.
Dagens follow-up på Porel sagen: Jeg har nu også mailet TV2
Go'morgen Danmark.

23.maj 2005 Porel sagen, sidste nyt
Jeg har i dag mailet P1 Morgen, forlaget Egmont som i 2002 udgav
Porels to bøger "Et strejf af ondskab" og "Morgendagens sidste lys",
samt to tidligere ansatte på Egmont med ansvar for udgivelsen. Det
er mit håb, ved at gøre opmærksom på Porels utroværdighed som
kilde, at lukke nogle døre for ham.
Der er i øvrigt startet en tråd om sagen på det danske
filmdiskussionsforum www.forum.uncut.dk (under kategorien Diverse,
Sniksnak).

24.maj 2005 Intet nyt... og dog
Efter i de forgangne dage at have mailet en del medier og
enkeltpersoner om Michael Porel er reaktionen nedslående: Ingen.
Måske tror de pågældende, at det er mig den er gal med. Kan sådan
set ikke fortænke dem, for historien virker totalt bizar. Men den er
sand nok.
Nå, jeg får besøg af Jack og Heine senere i dag. Vi har talt om
måske at, øh, ringe til en eller anden avis e.l.. Det er sådan lidt
mere... personligt. Måske det som skal til. Vi får at se.
Opdatering, kl.10.22: Tja, dér var jeg vist for hurtig. Jeg er faktisk
lige blevet ringet op af en journalist fra Nyhedsmagasinet og har
fortalt ham min historie. Om der kommer noget indslag ud af dette,
vil vise sig. Under alle omstændigheder er historien nu "inde i
systemet".
Opdatering, kl.14.14: Jeg oplyste i den oprindelige 'leder' om Porel,
Offer for en løgner, at også Stay Sick! Magazine og eXtase ville
dække sagen. Det var forkert at skrive; jeg kan naturligvis ikke
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udtale mig på andre bladudgiveres vegne. Så sætningen er nu
strøget.

25.maj 2005 Yes, well...
(Natten til onsdag.) Det har været en bevæget dag. Jack, Heine og
jeg tog mod til os og besøgte Ekstrabladets hovedkvarter ved
Rådhuspladsen. Vi fortalte vores historie om Porel sagen til en
journalist. Ligesom journalisten fra Nyhedsmagasinet tidligere på
dagen var denne noget lunken overfor det fortalte. Vi kunne
fornemme, at der ligesom ikke var sex & vold nok i historien og
selvom vi blev lovet en tilbagemelding, så bliver det sgu nok et
afslag. Og så er den sådan set ikke længere: Hvis sagen går i står
her, ja, så har vi gjort hvad vi kunne og ud over i større eller mindre
udstrækning at referere forløbet i vores egne respektive blade, vil vi
ikke foretage os yderligere.
Men andre vil måske. Vi erfarede tirsdag, at Michael Porel er blevet
gjort opmærksom på vores aktiviteter, inkl. det mail jeg har sendt
rundt de sidste par dage. Skulle det føre til en injuriesag, ja, så er jeg
parat at tage den - hvad ellers kan jeg gøre?
Jeg har nu talt med en af de personer som modtog mailen.
Desværre ønsker personen ikke at blive involveret i sagen på nogen
måde og dette må jeg nødvendigvis respektere. Så meget kan dog
siges på baggrund af samtalen: Jeg fik bestyrket min formodning om
at ingen kørte sandhedscheck på Michael Porels oplysninger i
medierne, dengang han boblede op til overfladen for ca. 3 år siden.
Ingen har f.eks. interesseret sig for om hans angivelige Hollywood
baggrund nu også var i overensstemmelse med sandheden.
Beskæmmende.

26.maj 2005 Nedsmeltning
Det er forbandet lummert i vejret her til aften og her sidder jeg
endda og skriver med begyndende halsbetændelse...
Anyway. Min PC gik ned med flaget i går eftermiddag og det tog mig
det meste af et døgn at få styresystem og internetforbindelse til at
funke igen. Der er ikke noget som en pause fra Internettet; der klarer
ligesom hovedet (hvilket vel siger noget om, hvor afhængig man er
blevet af skidtet!) og således kan jeg nu se, at der måske er andet i
tilværelsen end at harcelere over utroværdige Obskuriøst skribenter.
Eller skulle det snarere lyde: andet i tilværelsen at harcelere over
end utroværdige Obskuriøst skribenter?
Jeg forbereder som det fremgår andetsteds en cd nr. 2, med den
foreløbige titel "Noter & nekrologer". Der bliver talt en del om
antikvariske bøger og afskeden med barndomshjemmet, såvel i
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overført som konkret betydning. Også lidt filmstof har sneget sig ind
(bl.a. en anmeldelse af "The Rise and Fall of Idi Amin"), men det
meste er 'historier' og lommeuldsfilosofiske betragtninger. Oplaget
bliver det sædvanlige latterlige... 8-10 stykker, havde jeg tænkt mig.
Fik mail fra Steen Schapiro for nylig; hans fritte havde fået hvalpe
som nu er til salg. Jeg takkede dog høfligt nej... Steen var (er) også
helt op køre over den ny Doctor Who og har skrevet en anmeldelse af
de dugfriske DVD udgivelser på Laserdiskens hjemmeside.
Mht. disse DVD udgivelser har jeg valgt at vente på et de luxe
bokssæt som slippes løs til november...

28.maj 2005 Puuha
Det er stadig forbandet lummert, men min influenzalignende tilstand
er heldigvis i bedring. Jeg hader at være syg.

29.maj 2005 Pirateri
www.eskapisme.dk har planket Erwin Neutzsky-Wulff artiklen
"Doctor Who" fra Obskuriøst nr.7/8, komplet med redaktionel note.
Troede sikkert, at det ikke ville blive opdaget...
Update: Den 'gode' Jesper Fontain har sgu også kopieret samtlige af
ENWs anmeldelser fra Obskuriøst nr.5/6!

1.juni 2005 (teknisk set årets første sommerdag)
Det går fremad med helbredet. Er næsten, men ikke helt fri for
hosteanfald.
Porel-sagen lever sit eget, særegne liv, men da jeg ikke ved om de
'forkerte' personer evt. læser med, må I undvære nærmere detaljer.
Måske på et senere tidspunkt.

3.juni 2005 Dårlig forbindelse
Mit web hotel er temmelig ustabilt i disse dage; forbindelsen kommer
og går. Det er især irriterende, når man venter på et vigtigt mail, så
jeg er begyndt at forlade mig stadig mere på min Google mail konto.
I øvrigt tvinger omstændighederne mig til senere på sommeren at
skifte telefon og internet udbyder, da Telia som opkøbte Orange (tidl.
Mobilix) nu omsider er blevet trætte af at have en rest sjat af kunder
for et produkt som afgik ved døden for flere år siden. Sidst jeg hørte
om en opgørelse var vi ca. 900 tilbage; tallet er formodentlig faldet
yderligere, så jeg nu virkelig føler mig som en af de sidste
dinosaurer.

46

4.juni 2005 Dårlig forbindelse, fortsat
Hey, der er hul igennem til webhotellets server. Jeg prøver lige at
skrive en besked i obsbloggen, inden skidtet brager ned igen. Ja, ok,
intet nyt at berette, sådan set. Jeg har stadig en slem nattehoste. Min
bestilte peplum bog er endnu ikke ankommet; må vel klage til
boghandlen over sendrægtigheden. Noget andet jeg ser frem til er
den franske DVD udgivelse af The Mysterious Island of Captain Nemo
- kun på fransk, desværre, men udkommer altså i næste uge og...
man er vel samler.
Nå, hvor længe mon forbindelsen holder denne gang?

6.juni 2005 **Et nyt Obskuriøst flyveblad**
(Opdatering af besked fra 5.juni) Jeg har udarbejdet et nyt flyveblad.
Det drejer sig om teksten Jagten på det "obskuriøse" som jeg sendte
rundt til diverse dagblade i vinters, i et forgæves forsøg på at afsætte
den som kronik eller kulturartikel. Da teksten grundlæggende er en
bearbejdet udgave af "På hollandsk bogudsalg igen igen" fra Obs.
nr.9, ville det være lidt tarveligt overfor læseren at bringe den i det
kommende nr.10 og jeg fandt den for lang til at blive inkluderet på
oplæsnings cd'en "Noter & nekrologer". I stedet slippes teksten ud
som endnu et i rækken af efterhånden ganske mange obskuriøse
småtryk. Formatet bliver et enkelt A4 ark trykt på begge sider, i
farver, med et oplag på 25 eks. Nærmere oplysninger følger.

7.juni 2005 Skyldig som ind i svinet
Ja, her sidder jeg ligesom tusindvis af andre netnørder og checker fra
tid til anden overskrifterne på diverse aviser i håb om snart at erfare,
at Michael Jackson er blevet erklæret hamrende skyldig. Øh, jeg
mener, at juryen har afsagt en kendelse. Quite.

10.juni 2005 Firland i flammer
I går havde jeg et sjovt sammentræf: Manglende brikker i to serier
jeg har samlet på med noget nær religiøs fanatisme dukkede op. Dels
modtog jeg den franske DVD udgave af The Mysterious Island of
Captain Nemo (godt nok er denne udgivelse ikke så definitiv som
håbet); dels fandt jeg det sidste, manglende bind i min Firland
bogserie, "Firland i flammer". En stor begivenhed.
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14.juni 2005 Frikendt?!
Det er ganske vist: Michael Jackson er blevet frikendt for alle
anklager mod ham - noget som vel må glæde hans pladeselskab. Jeg
må indrømme, at jeg er overrasket.

17.juni 2005 Fra redaktørens erindringsbibliotek

(De følgende noter er muligvis et udkast til noget som ender i
bladet.) Jeg oplæser en tekst på den kommende cd, med titlen "Mit
obskuriøst-psykotroniske barndomsassociationsbibliotek". Teksten
består udelukkende af en opremsning af bog og tegneserietitler. Men
hvad er et obskuriøst-psyko.... eller kort, erindringsbibliotek? Ja, i
mangel af bedre udtryk (og jeg er åben overfor forslag!) betegner det
en samling af bøger og tegneserier jeg har opbygget over de sidste
par år (eller snarere målrettet over de sidste par år, efter at have
samlet sådan lidt hér og dér tidligere) som har betydet meget for mig
i barn og ungdommen. Nogle af bøgerne har faktisk fulgt mig siden
barndommen; andre kom mig i hænde i forbindelse med rydningen
af min mors dødsbo i vinters. For størstepartens vedkommende har
jeg dog måtte ud og købe titlerne antikvarisk, hvilket i øvrigt viste sig
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ikke helt uproblematisk. Børnebøger er ikke noget man finder meget
information om, hverken i opslagsværker eller hos antikvariaterne.
Med mindre, at der er tale om meget gamle og sjældne (dvs.
kostbare!) titler udviser antikvariaterne en påfaldende mangel på
interesse for genren. Jeg har i overvejende grad været henvist til min
på det punkt heldigvis stadig udmærkede hukommelse.
Det drejer sig i øvrigt ikke kun om børnebøger og ditto tegneserier;
også visse naturvidenskabelige bøger af ældre dato, kriminalromaner
og andet litteratur som jeg husker fra barndomshjemmet,
skolebiblioteket, kammeraters samlinger eller besøg på
folkebiblioteker i byer jeg for længst har lagt bag mig.
"Historier fra en anden verden" som du kan se forsiden til her, var
en samling af science fiction noveller jeg adskillige gange lånte fra
mit skolebibliotek i perioden ca. 1978 til 1982. Den var svær at
opdrive antikvarisk; først i denne måned lykkedes det. Historierne er
egentligt ikke skrevet for børn, men er hæderkronede klassikere fra
genrens guldalder. Min egen favorit i antologien er "En spand luft",
om et fremtidsscenario, hvor Jorden er blevet revet ud af sin bane
om Solen af en "mørk" fremmed stjerne, med det resultat, at
atmosfæren er frossen i lag alt efter luftarter og de få mennesker
som katastrofen sparede lever i en evig nat.
Ved siden af ser du forsiden til "Rejsen til planeten Droj" som jeg
også lånte på skolebiblioteket i samme periode. Den bog, en
forskrækkelig venstreorienteret affære (indser jeg nu, med voksne
briller på) fandt jeg tidligere på året. Jeg mener ikke at have læst
andre titler i serien, men hvem ved, hvad der kan dukke op af
hukommelsen, når jeg står ude i et antikvariat og roder i
bogstablerne.
Det er fantastisk at genlæse en bog efter mere end 20 år. Lige nu
venter jeg på Kurt Vonneguts "Slagtehal fem" fra Thurs Antikvariat,
Århus - og for et par timer siden var jeg inde i Kaabers Antikvariat,
Kbh. og hente "Spøgelser ved højlys dag", en sørøverroman af Sid
Fleischman. Og der er stadig nye titler at opspore...
Bevares, nogen gange bliver jeg lidt skuffet over, at en bog eller
tegneserie måske viste sig ikke at være så pragtfuld og fantastisk
igen ("Alfred Hitchcock og De tre detektiver" serien f.eks.), men
stadig giver den en skøn tilfredsstillelse at kunne sætte bogen på
plads i samlingen. Så er det ligesom på plads, også i overført
betydning.
Indtil jeg en dag forlader denne verden. At samle er dybest set
irrationelt og spild af tid, men sådan er der så meget...

18.juni 2005 fanzines.dk
Lidt reklame for en kollega: http://www.fanzine.dk/
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20.juni 2005 Gensyn med Firland
Nogle opdateringer af min Firland side; nu med farvescans af alle tre
danske omslag. Hvis min research ellers holder, så er bøgerne kun
blevet udgivet i England, Canada og Danmark! Underligt, i grunden;
ikke fordi bøgerne er så fantastisk fremragende (jeg skal ikke forsøge
at hype serien som en "tidlig Harry Potter"), men katastrofale er de
på den anden side heller ikke.
Og så gik jeg lidt amok i nat og bestilte en temmelig bibliofil udgave
af "The Forgotten Kingdom" fra www.abebook.co.uk med følgende
beskrivelse: signed presentation copy to Edward Lowbury with
loosely inserted note from Norman Power and signed by him. Skulle
der stå noget spændende i denne indstukne note vil jeg selvfølgelig
gengive det på hjemmesiden eller i bladet. Men det viser sig sikkert
bare at være noget i retning af "tak fordi du købte bogen, håber du
synes om den". Nu får vi at se.

24.juni 2005 Gensyn med "Den hemmelighedsfulde ø"
De sidste par dage har jeg været stærkt optaget af rygterne om den
kommende tyske DVD udgivelse af min elskede tv-serie "The
Mysterious Island of Captain Nemo". Se
http://www.cultmovies.dk/nemo/nemonews.htm for mere info.

25.juni 2005 Nyt Obskuriøst tryk ude
Et lille 'livstegn' fra redaktøren blev mangfoldiggjort i den forgangne
uge og er i skrivende stund på vej i posten til the usual suspects. Når
overskriften kom til at se lidt underlig ud, skyldes det redaktøren som
havde begået en fejl i konverteringen til output. Sådan kan det gå.
Printerens farvebalance gjorde ikke sagen bedre; min ansigtskulør ser
virkelig usund ud på fotografierne.
Jagten på det "obskuriøse", juni 2005
1 A4 ark m. tekst på begge sider, i farver
Trykt i ca. 25 eksemplarer
Til venner af redaktionen - kan ej bestilles

Indhold:

Jagten på det "obskuriøse"

27.juni 2005 Fanzine scenen
Jeg bliver af og til spurgt hvordan det går med min gode ven og
redaktørkollega Jack J.'s blad Stay Sick! Magazine. Jamen, det går
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vist meget godt, må svaret blive. Jack skriver på en masse
anmeldelser (siger han da, når vi snakker om det i telefonen) og så
er der den længe ventede opfølgning på Poul Nyrup artiklen fra sidste
nr.; den er vi nok mange som ser frem til. Et lidt optimistisk bud på
en udgivelse må være engang i sensommeren. Endvidere arbejder
Lars von Hegnet, redaktør og udgiver af det hedengangne Bloody
Darlings iflg. pålidelige kilder på nr.2 af sit nye blad, Filmtozzen. Nils
Markvardsens tredje nr. af eXtase bliver stensikkert en realitet udgivelsesdatoen ligger dog et pænt stykke ud i fremtiden. Endelig
lover Jesper Moerch et sCatter nr.3 senere på året; Jesper er i øvrigt
lige blevet far til barn nr.2 og tillykke med det.
Apropos småbørn. Jeg finder det både morsomt og ironisk, at Uncut
redaktør Caspar Vang på Uncut Forum har lagt et billede af sin datter
i færd med at læse Stay Sick. Morsomt, fordi det da er et sødt billede.
Ironisk, fordi Uncut efter... hvad er det efterhånden, to år? tre år?
endnu ikke har fået anmeldt SS#4.
Også anmeldelser af eXtase #1-2 leder man forgæves efter på de
'uklippedes' website. Det er jo ellers et fint blad og Nils har lagt
mange kræfter i projektet, men måske regnes det efter de
sofistikerede regelsæt hos Uncut ikke for et fanzine eller for den sags
skyld noget andet af relevans for redaktionen.
På den anden side, efter den medfart Uncut gav seneste nummer af
mit fanzine, så er der måske ingen grund til at begræde mine to
kolleger.

29.juni 2005 Om de kommende udgivelser og tiden derefter
samt lidt om ufairness
Jeg er stadig pissesur på Jesper Fontain, fordi han uden overhovedet
at spørge om lov har afskrevet samtlige af Erwin Neutzsky-Wulffs
anmeldelser i Obskuriøst nr.5/6 og 7/8 og gengiver dem på sit
website. (Der var ikke engang tale om scan; han havde vitterlig
afskrevet teksterne manuelt.) Jeg overvejede at maile ham, men det
vil nok være skønne spildte kræfter. Han fiskede efter at få lov
allerede for næsten to år siden og kunne slet ikke forstå min
afvisning. Jamen, når nu bladet havde været ude et stykke tid, så
kunne det da ikke betyde noget længere. Manden havde ikke forstået
en brik hvad fanzines går ud på. Jamen, altså. Et fanzine, hr. Fontain
udgår ikke sådan bare. Det bliver forhåbentlig som tiden går udsolgt,
hvilket er noget helt andet. Alle de numre jeg stadig har på lager er
selvfølgelig til salg for hvem som måtte bestille dem. Når - hvis - det
bliver udsolgt, ja, så er det alene op til mig, redaktøren og udgiveren
(som faktisk har givet penge for trykningen) at afgøre, hvad der evt.
skal ske med materialet i fremtiden - genoptryk, antologisering e.l.
Forstå mig ret: Selvfølgelig kan en artikels forfatter uanset hvad
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benytte sin tekst i anden sammenhæng. F.eks. spurgte Steen
Schapiro mig for nylig om det var i orden, at han bragte sine Doctor
Who artikler fra Obs på hjemmesiden. Og jeg svarede selvfølgelig, at
han var velkommen - som jeg ville have svaret enhver anden af
bladets skribenter.
Men altså, at planke en tekst, endda som tredjepart, blot fordi man
er for stor en fanboy til at kunne styre sig... helt ærligt. Jeg har
stadig adskillige eksemplarer tilbage af de pågældende numre og det
turde være indlysende, at Jesper Fontains aktion virker
undergravende på salget. Nå, bevares; sådanne pjattede detaljer
plejer denne verdens Fontainer ikke at hæfte sig ved.
Noget jeg skrev tidligere på dagen:
Da en af bladets stjerneskribenter snart går på ferie og først vender
tilbage i august er udgivelsen af Obs. X skubbet til primo september.
Skriver redaktøren, den evige optimist. Det betyder så, at næste
udgivelse vil blive cd nr.2, omkring ultimo juli.
I forbindelse med det trykte blad har jeg vist efterhånden privat
sagt til mange, at en længere pause står for døren. Og det stemmer.
Jeg regner med at holde et år helt fri fra fanzine udgivelser, for enten
at vende styrket tilbage og fortsætte eller også erkende, at festen er
forbi og lukke bladet. Forinden vil jeg dog have udgivet endnu et
tryk, enten et regulært nr.11 eller en eller anden form for pamflet
som afrunding, ca. ved nytårstid 2005/06.
Ja, så er der altså meldt officielt ud.
P.S. Der er Roskilde Festival den kommende weekend og jeg ønsker
alle deltagere en rigtig god fornøjelse. Selv vil jeg... tja, hvad vil jeg
egentlig tage mig til i weekenden? Vi lader spørgsmålet stå lidt.

30.juni 2005 Med på en lytter og lidt omtale på Nettet
Så kom pakkeposten med mine nye Sennheiser hovedtelefoner,
bestilt fra Danskdatasalg. Det er en lukket model, HD 280 Pro, fordi
jeg gerne vil kunne arbejde med lyd eksperimenter på computeren,
uden at blive distraheret af trafikstøjen fra det åbne vindue (bor lige
ud til Enghavevej plus S-banen). Nu skal jeg lige vænne mig til den
stramme fornemmelse om hovedet og i øvrigt have købt et
forlængerkabel, da det medfølgende er alt for kort til praktisk
anvendelse.
Seneste Obs flyveblad er på nuværende tidspunkt sendt til 20
personer. En af dem var Bo Gorzelak Pedersen; som har skrevet
nogle venlige ord desangående på sin hjemmeside. Redaktøren
bukker og takker.
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2.juli 2005 En beslutning og et indlæg
Jeg valgte i går at indmelde mig i foreningen Fantastik. Foreninger og
fællesskaber har ikke fyldt meget i mit liv hidtil, men jeg må erkende,
at det kan være rart med nye impulser udefra og det danske film
fanzine miljø er temmelig dødt i sværen, desværre. Og en forening
for de fantastiske genrer, det må da lige være mig...
Har haft et indlæg i Seriejournalens Sommerstafet 2005. Bidragene
skulle omhandle sjældne danske tegneserier som man personligt
eftertragtede. Jeg valgte endnu en gang at gå tilbage til
barndommens minder og skrev om min genfundne kærlighed til
Superman (Pre-Crisis). Indlægget vil nok i mere eller mindre
revideret form dukke op i det kommende Obs.

4.juli 2005 Blandet nyt
Mit første møde med folkene fra Fantastik var vældig hyggeligt. Vi
havde sådan omtrent træfpunktet, Café Kostbar for os selv.
København, eller i det mindste dette område af København var totalt
affolket: Roskilde Festival, Copenhagen Jazz Festival, industriferie...
mange mulige og gode forklaringer. Men sommernatten var lun,
fadøllet koldt og selskabet udsøgt - hvad mere kan man forlange?
Arbejdet på Obskuriøst cd nr.2 ("Noter & nekrologer") skrider
planmæssigt fremad. Ralph og jeg har udvalgt de tekstoplæsninger,
'musikalske' vignetter og 'spontane indslag' som skal med. Tilbage er
nu at tilrettelægge den endelige rækkefølge, genindspille et par
oplæsninger (jeg har et generelt problem med udtale af fremmedord,
især navne) og udarbejde et omslag.
Hvor Obskuriøst cd nr1. ("Sound & Vision - Larsen læser Larsen")
var overvejende filmfokuseret, handler teksterne på nr.2 mest om
antikvariske bøger, amerikansk politik og tabet af mit barndomshjem
(så er du advaret). Modsat cd nr.1 er teksterne ikke behæftet med
eksklusivitet. Det er tekster som sagtens kunne dukke op igen, i en
eller anden form, engang ude i fremtiden.
Og så har jeg fundet lidt mere information om Firland serien!
P.S. Som det ses er jeg blevet flinkere til at lægge links til diverse
emner i bloggen. Jeg gider dog ikke revidere alle de gamle indlæg.
Der må være grænser for den gratis service.
P.P.S. Nej, jeg skal ikke ind og demonstrere mod Bush. Foragter ham
inderligt, det er ikke dét - men dels er manden alligevel for autistisk,
tror jeg, til overhovedet at fatte den udbredte modvilje han vækker;
dels skal jeg ikke nyde noget af at blive mast i en rasende
menneskemængde i tilfælde af optøjer. Bare kald mig en kujon, hvis
du vil. Jeg kunne sikkert også finde på noget sjovt at kalde dig!
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Anyway, har du planer om at deltage en demonstration, kan du f.eks.
kigge på denne side.

5.juli 2005 Anders Fogh Rasmussen, en slags ven
Nej, nej, bare rolig, han er sgu ikke en af mine venner (selvom det
selvfølgelig ville være cool at have landets statsminister til buddy,
uanset partifarve). Jeg måtte bare smile af en sætning i dagens
Politiken: "Fogh og Bush er en slags venner".
Fogh mener i øvrigt, at historiebøgerne vil bedømme Bush bedre
end hans samtid gør. Vel. Det kommer nok an på, hvem som skriver
disse bøger...

6.juli 2005 Studie Obskuriøst og Rasmus Klump vender tilbage
Jeg er rendt ind i nogle ret irriterende problemer i forbindelse med
udarbejdelsen af "Noter & nekrologer". Først blev jeg træt af al den
støj som min headset mikrofon afgiver - har prøvet at bortfiltrere
støjen i efterbehandlingen, med elendige resultater. Desværre kom
jeg til at slette råoptagelserne, så nu hænger jeg på disse optagelser
med ligesom en blanding af bølgeskvulp og støvsuger i baggrunden.
På den anden side er der en masse vrede og energi i de pågældende
oplæsningsseancer. Jeg har derfor valgt alligevel ikke at tage dem
om.
Nå, jeg gik derefter ud i byen og købte en rigtig fin mikrofon med
fem meter snubleledning og vindhætte. Dvs. jeg var nok for fedtet den genererer nemlig rigtig meget linjestøj og i første omgang kom
der næsten intet output. Det sidste løste jeg ved at købe en rigtig fiks
lille mikrofonforstærker, men mikrofonen støjer stadig ad helvede til.
Så nu overvejer jeg at købe en bedre... suk. Det ender med at blive
et temmelig dyrt cd projekt, især i betragtning af, at jeg ikke tager
penge for produktet. Og ud over de mekaniske problemer er der
såmænd min egen stemme. Udtalen af fremmedord, især navne har
det med at slå knuder på tungen; jeg lider af en besynderlig uvane
med at oplæse noget andet end det som helt præcis står i
manuskriptet og har oplevet slet ikke at kunne "tale rent" af lutter
stress. Visse dage må jeg helt opgive at indspille noget som helst!
Lytteren må forvente en vis uensartethed i lydkvaliteten.
Update kl.19.31: Nu har jeg købt en ny og klart bedre mikrofon.
Regner med at genindspille hovedparten af tracklist indenfor de
næste par dage. Der er dog som nævnt stadig et par af de gamle
optagelser som bibeholdes pga. den gode performance.
Update, natten til den 7.juli: Rasmus Klump vender tilbage. Så det
først i Politiken. Pudsigt nok har jeg lige indtalt en tekst til cd'en om
tegneserier som jeg drømmer om, selvom de ikke findes i
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virkeligheden. Som barn var en af mine tilbagevendende drømme at
finde et hidtil ukendt Rasmus Klump album. Nu bliver drømmen til
virkelighed. Utroligt.
Efter lidt søgen fandt jeg et billede af forsiden til "Rasmus Klump i
Kina" og noget omtale her. Hm, en gendigtning/rekonstruktion,
snarere end et 'færdigt' album. Og hvorfor har Skæg ikke pibe på
billedet? Politisk korrekthed i barnekammeret!
De sene Klump albums var i øvrigt, efter min mening, temmelig
dårlige. Det sidste rigtigt gode var nr.25, "Rasmus Klump i
Troldeskoven".

7.juli 2005 London terrorangreb
Kl.15.22: Opdagede først for en halv time siden, hvad der var sket i
London. Ved ikke rigtig hvad jeg skal linke til - prøv selv at gå ud på
nogle avis websider. Situationen er p.t. temmelig uoverskuelig.
Mindst to er døde og rigtig mange sårede.
Update, 9.juli: Det officielle dødstal er oppe på 49. Paranoiaen
breder sig. Jeg kørte i bus i dag og hørte, hvordan der blev advaret
over højtaleren om at holde øje med mistænkelige personer og
bagage.
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10.juli 2005 Mr. Blue Sky

Hos min bror for nylig. Jeg kommer nok aldrig rigtig helt ud af
70'erne.
(Foto: Joachim)
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14.juli 2005 Noter & nekrologer

Larsen i hjemmestudiet. (Foto: Ralph)
Jeg ved, at flere på film-fanzine scenen ikke bryder sig om den
retning Obskuriøst har taget indenfor de sidste par numre. Fair nok.
De pågældende vil nok føle endnu mindre begejstring for den
kommende cd. "Noter & nekrologer" beskæftiger sig kun sporadisk
med film og så, kan jeg forstå, er den ikke spor interessant eller
endnu værre - relevant. Ja, det er i grunden en frækhed fra min side,
at jeg udsender cd'en i bladets navn.
Well, tough shit, guys. Jeg kunne selvfølgelig snildt have indlagt en
håndfuld filmanmeldelser for at please visse gamle læsere. Dette føler
jeg bare ingen som helst trang til. Manuskriptet til cd'en, påbegyndt
engang sidste år, med arbejdstitlen "Kannibalmassakren", bestod
faktisk hovedsagelig af genbrugte artikler fra diverse fanzines (deraf
titlen), men efterhånden stod det mig klart, at det var for nemt - og
ærlig talt kedeligt. Første cd havde udelukkende anvendt utrykt
materiale og det måtte den nye også gøre for at legitimere en
udgivelse. (Ok, der er en enkelt genbrugt tekst denne gang, men Obs
7/8 Sneak Preview blev altså kun trykt i seks eksemplarer!) Og det
jeg mest havde lyst til at fortælle om var ikke længere psykotroniske
film, men bl.a. afsked med barndomshjemmet, antikvariske bøger,
politiske idiosynkrasier og noget så privat som drømme. Set fra jeres
synspunkt har jeg utvivlsomt fjernet mig fra den rette læres sti; set
fra mit synspunkt befinder jeg mig stadig solidt plantet i det
'obskuriøse', blot omfatter dette ikke p.t. filmen.
"Noter & nekrologer" er en digtsamling. Ganske vist overvejende
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prosatekst. Men det er nok det nærmeste jeg kan komme en
rubricering af udgivelsen. Løb skrigende væk.
Hm, her lød redaktøren nok lige lovlig negativ - må være den
københavnske sommervarme! Lad mig slutte i en positiv tone:
Jeg har indspillet en cd med oplæsning af egne tekster tilsat nogle
små lydvignetter, ligeledes af egen frembringelse, som jeg synes er
rigtig god. Om du vil mene det samme er helt op til dig.
Lidt om politik
For en god ordens skyld skal det understreges, at mine politiske
holdninger er mere nuancerede end jeg måske giver indtryk af på de
oplæste tekster. Mange af teksterne er baseret på dagbogsnotater,
hvor jeg lufter spontane tanker - giver udtryk for gut feelings.
Sådanne tanker er sjældent, well, gennemtænkte.
Omtale
Der er en rigtig fin anmeldelse på www.sade.dk, Bo Gorzelaks
"kulturkritiske grovvarelager". Redaktøren rødmer af stolthed.

For mere info, følg dette link.

15.juli 2005 Mere ustabilt end plutonium
Jaja, det er en talemåde. Aner ikke om plutonium som sådan er
ustabilt - altså ud over at være tæske radioaktivt. Men det var den
tanke, der faldt mig ind på vej hjem fra indkøb i den lokale Netto, da
jeg skævede ned i plastikposen og observerede en alarmerende
tilstand af fremskreden (ned)smeltning for pakken med vaniljeis. Og
jajaJA - jeg er så udmærket klar over, at Nettos den billige primært
er fremstillet af smeltet fedt fra selvdøde dyr, men her i
sommerlummerheden er jeg ikke så sippet, blot det køler...
Apropos nedsmeltning, så synes det klamme klima i dag at have
krævet et offer i Bo Gorzelak som gav sig til at skrive om sine
problemer med det klassiske skydespil DOOM, men i virkeligheden
havde Diablo i tankerne. Æbler og pærer, hr. Gorzelak. :)
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17.juli 2005 Hvad er en stor samling?

I krig med "Gallerkrigen". I baggrunden: min DVD samling (inkl.
kitschede Lord of the Rings statuer),
et lille udsnit af bogsamlingen og en afrikansk tromme jeg fik i
julegave som barn.
(Foto: Ralph; et af de mange som blev til overs fra vores cd cover
fotosession.)
Det slog mig pludselig i dag, at cd'ens oplæste liste over
yndlingsbøger ("Mit obskuriøst-psykotroniske
barndomsassociationsbibliotek") så godt som udelod fag og
håndbøger. Noget jeg ved førstkommende lejlighed vil kompensere
for; enten her på hjemmesiden, i bladet eller endnu et flyveblad. Vi
får at se.
Nu er det i øvrigt ikke fordi min bogsamling er enorm, skønt
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læserne/lytterne måske efterhånden har fået det indtryk. Jeg har ikke
gidet optælle bestanden, men i forhold til 'rigtige' bibliofile samlere er
mine reolers indhold givet beskedent. For ikke at sige hovedrystende
ubetydeligt - kvantitet som kvalitet. På den anden side har jeg været
ude for tilstrækkelig mange bemærkninger fra gæster i stil med "det
var dog en frygtelig masse bøger" - og været i tilstrækkelig mange
hjem til at konstatere, at bøger sjældent er noget som er synligt i
store mængder og da slet ikke i stuen; her er bestanden gerne
begrænset til en reolmeter bogklubtitler, Lademanns Leksikon, Den
Store Encyklopædi (et ord jeg aldrig lærer at udtale korrekt) e.l. og
måske et par kaffebords kunstbøger (Krøyer, Dali, Monet - den
slags). Det betyder ikke nødvendigvis, at dette er hvad huset formår
af bøger; blot at det ikke at noget man 'viser frem'. Mange såkaldt
almindelige mennesker synes generelt ikke at bryde sig om store
ophobninger af ting, af samlinger. Det 'fylder', er uæstetisk,
underligt, whatever. Det er sådanne mennesker som, når de køber en
cd eller dvd, lægger skiven i en plastlomme i en mappe eller diskret
arkivreol, hvorpå æsken og måske endog omslag og indlæg kasseres.
Ja, flere og flere ejer ikke længere fysiske musiksamlinger
overhovedet, men har alt liggende på computerens harddisk som
mp3 filer; det kan så være legalt eller ulegalt - det vigtigste er, at
musikken ikke optager fysisk plads.
Så... alt er relativt. For nogle vil min samling utvivlsomt virke
overvældende.
Der er en sjov ting med bogreoler og deres indhold. Nej, to sjove
ting. Ét: For det blotte øje kan samlingen se beskeden ud. Også
selvom bøgerne på flere hylder står i to rækker. Men vælt en hyldes
indhold ned på gulvet eller flyt samme indhold fra punkt A til punkt B
- og så er det pludselig en pokkers masse bøger - de fylder, de er
tunge, man skvatter over stakkene og bander dem langt væk. To:
Jeg har tidligere beskrevet, hvordan jeg kan komme hjem fra besøg i
Helligåndshuset m.v., slæbende plastposer eller tasker proppet med
bøger. Det er ingen overdrivelse. Men så sker det forunderlige, når
jeg har sorteret og stillet på plads, at reolerne ligesom absorberer det
tilføjede. Jeg kan praktisk talt ikke se, at der lige er blevet smidt 1520 bøger til ind i samlingen. Det er ren trylleri og Doctor Who (bigger
on the inside than on the outside), er det.
Dvs. indtil omstændighederne atter tvinger mig til at flytte reolerne
med samt indhold...
Efter at have skrevet ovenstående erfarede jeg, at man også kan få
Encyklopædien på cd-rom. At dømme efter produktbeskrivelsen
medfølger der en del bugs og begrænsninger så som at man delvis
skal geninstallere en gang om måneden. Så hellere det trykte
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murstensværk - bortset fra at jeg anser det for noget overfladisk
juks, en Lademann med ansigtsløftning og ikke en rigtig encyklopædi,
et værk som ikke indbyder til lystlæsning (artiklerne er
gennemgående for korte og blodfattige). Men i princippet...

18.juli 2005 Fra bogen og tv'ets verden
Dagens høst i Helligåndshuset
Det skete helt spontant - jeg var i det indre København og så, ja, så
forvildede jeg mig på en eller anden måde derind og endte med at
tilbringe næsten 3 timer i bøgernes verden. Ikke at jeg fandt meget
som er værd at prale af. Det er snarere denne nærmest meditative
tilstand bogjagten hensætter mig i. Det og så at kunne glo på andre
mennesker. Ja, jeg er lidt af en lure-Larsen, dog ikke gennem folks
vinduer, skal lige tilføjes. Folks privatliv interesserer mig i det hele
taget ikke og jeg hader denne - nu vi er ved perversiteterne blotteragtige brug af mobiltelefoner i offentligt rum - nå, tilbage til
emnet!
Dagens pris lå pår ti kroner, men jeg ved ikke om varmen fik mig til
at miste overblikket eller udbudet vitterlig var temmelig ordinært og
kedeligt - høsten af deciderede obskuriøsiteter var i hvert tilfælde
noget nær nul. I stedet kom jeg hjem med bl.a. en håndfuld kultur og
videnskabsbøger, en type bøger jeg ellers sjældent køber
efterhånden, fordi jeg ved af bitter erfaring, at det kniber med at få
dem læst. Totalopgørelsen ser således ud:
Hans Scherfig: "Den forsvundne fuldmægtig" (Gyldendal, 1938),
førsteudgave, et noget ramponeret eksemplar, men altså sjovt at eje
en førsteudgave (oplag 2500 eks.).
Jack O'Brien : "Silver Kings hævn" (Grafisk forlag, 1956), en
drengebogsserie jeg havde glemt alt om. Vovsen hedder i øvrigt
"Silver Chief" på originalsproget. Ikke just udødelig litteratur, men
jeg er interesseret i ulvehunde for tiden, da jeg skriver på en lille
artikel til Nils Markvardsens næste nr. af eXtase om italienske "White
Fang" film. Om O'Brien decideret har stjålet fra Jack London skal jeg
ikke kunne sige - det er (også) mange år siden, at jeg sidst læste
"Ulvehunden".
J. R. R. Tolkien: "Farmer Giles of Ham/The Adventures of Tom
Bombadil" (Unwin Books, 1975). En bagatelagtig sag i forhold til
Tolkiens mammuthovedværk, men en jeg manglede, så fundet var
kærkomment. Især fordi det ikke var en af de ucharmerende
genoptryk fra den nu overståede globale Tolkien feber. "Ringenes
herre" er bare såååå meget yesterday nu. Fuck det; jeg har altid
elsket bøgerne.
Björn Fontander: "Antikfund eller bluff? En bog om kopier og
forfalskninger af antikviteter" (Chr. Erichsens forlag, 1972). Altid
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underholdende at læse om svindlere og bluffmagere - så længe man
altså ikke selv ryger i fælden. Et emne som aldrig bliver forældet.
Sextus Julius Frontinus: "Roms akvædukter" (Museum Tusculanums
forlag, 1986). Oprindelig publiceret ca. år 100 e. kr. og en temmelig
tør (!) tekst at komme igennem. Dertil udstyret med et
frygtindgydende noteapparat. Nok mest for arkitekter og lignende
fagfolk, men romerne var Antikkens store praktikere og jeg kan ikke
lade være med at blive fascinerende over at læse om de mange
praktiske overvejelser ved anlæggelsen og vedligeholdelsen af
akvædukterne.
Hans Hartvig Seedorff: "Pompeji" (Carit Andersens forlag, 1977). Vi
bliver ved de gamle romere...
Carlton S. Coon: "Seven Caves" (Jonathan Cape, 1957). En bog om
arkæologiske udgravninger i Mellemøsten som ser vældig interessant
ud. Og lidt i samme boldgade:
Henri Lhote: "Saharas klippemalerier" (Jespersen og Pios forlag,
1959). Rigt illustreret med fotos af fabelagtige hulemalerier.
Doctor Who kan man altid skrive et eller andet om
Bo Gorzelak efterlyser i sin blog (hvis titel begynder 1. at ligne en
rebus, 2. at minde påfaldende om min egen!) noget info om det
britiske tv-show Doctor Who som jeg er stor fan af. Inspireret af hans
indlæg samt det meste af en flaske iskold Retsina (den billige fra
Netto, i modsætning den billige fra Fakta eller Irma eller... nå,
Retsina er sgu fattigmandsdrik alle vegne) returnerede jeg et laangt
svar, gengivet let forkortet nedenfor og med diverse praktiske links
tilføjet.
Ja, både Steen [Schapiro] og jeg er store fans af det britiske tv show
og ejer begge stort set alt fra den originale tv-serie på VHS, DVD og
CD. Og hvorfor? Fordi vi tilbage i det herrens år 1979 en eftermiddag
åbnede for tv og kom forbi et tv som andre i vores respektive
husstande havde tændt, det husker jeg så ikke, og ramlede ind i
første episode af Doctor Who historien "Robot" I en alder af 13 år.
Stort, stort indtryk. Og DR fremturede; de sendte også historierne
"The Android Invasion" og "The Ark in Space" , ganske vist i forkert
kronologisk rækkefølge, men det anede vi jo ikke. Den regerende
(regenererede) Doktor på det tidspunkt var Den Fjerde Doktor, spillet
af Tom Baker , eller rettere, Tom Baker var for os, for hele verden
The Doctor i de år. Han var bare helt fantastisk cool og flippet på én
gang, sådan lidt hippie/boheme kunstneragtig af væsen og
påklædning (det karakteristiske kæmpehalstørklæde), havde nogle
flinke rejsekammerater, Sarah Jane og Harry (nogle af de bedste
supporting characters i hele serien) og de rejste sammen i Tid & Rum
i en blå polititelefonboks, kæmpede mod sindssyge robotter,
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kosmiske snyltehvepse og "Invasion of the Bodysnatchers" agtige
androidekopier. Steen slap vist aldrig serien igen, hvorimod der for
mit vedkommende desværre gik mange år, førend jeg genopdagede
min barndoms elskede Doctor Who (da jeg i slutningen af 90'erne
flyttede i egen lejlighed, med hybridnet og opdagede BBCs
genudsendelse af serien - og ca. samtidig, at udvalgte historier kunne
købes på VHS). Men så har jeg sandelig også holdt fast lige siden...
Du spørger, hvor man som novice bør/kan starte? Det er svært at
sige, for det afhænger bl.a. af hvor stor ens tolerancetærskel er
overfor tv-produktioner på små budgetter og effekter som ikke altid
står mål med ambitionerne (som kan være end dog meget
grandiose). Og eskapisme/fantasy historier af svingende kvalitet og
sandsynlighed fortalt komplet uden ironisk distance, med rigtige,
første klasses britiske skuespillere som (når det går rigtig højt for sig)
leverer deres replikker som var det Shakespeare. Og det første årti af
serien som er i s/h, ofte i knirkende, adstadigt tempo og stadig
famler lidt med at finde formen. Og firserne, hvor en producer er
kommer til som har til opgave at friske op på serien, gøre den
tidssvarende og hip, og i sin entusiasme overser eller vælger at
ignorere, at han nok har held med dette, men til gengæld savner
evnen til at vurdere manuskripternes kvalitet og træffe de rette valg i
casting m.v. Og i år er serien begyndt igen efter en ufrivillig pause på
16 år - med stor succes, endda, men det er indtil videre en anden
historie...
En Dalek er en rullende metaltingest af vag Nilfiskagtig udseende
(man kan spekulere på, om George Lucas lod sig inspirere til R2D2 af
serien) som ligner en robot, men i virkeligheden er et pansret og
armeret kørefartøj for et væmmelig mutantvæsen, efterkommere af
The Kaleds, den ene halvdel af den oprindelige befolkning på
planeten Skaro. Daleks er helt igennem onde og morderiske. De er
verdenserobrere, hvis imperialistiske ambitioner omfatter Hele
Universet og deres slagord som de lever op til i praksis, hvor og når
som helst lejligheden byder sig er "Exterminate!" Af andre
mindeværdige monstre/modstandere kan nævnes The Cybermen,
The Sontarians, The Ice Warriors og The Doctor's ærkemodstander,
hans Moriarty, en rivaliserende Time Lord, kaldet The Master.
Jeg har som sagt hele serien - eller rettere de af BBC bevarede
historier (meget røg ud i 70'erne pga. en uigennemtænkt
arkiveringspolitik) på hhv. VHS, DVD og CD. Og låner gerne ud [ikke
et generelt tilbud, beklager!] Hvis pengene flyder lidt rigeligt, kan du
også vælge at bestille et par af de historier som er udkommet på
DVD (BBCs udgivelsespolitik er lidt sendrægtig - 6-7 titler om året).
www.play.com er nok det billigste sted at bestille. Af de ca. 30 titler
p.t. ude (den nye serierække ikke medregnet) vil "The Dalek Invasion
of Earth" (Doctor I), "Tomb of the Cybermen" og "The Mind Robber"
(Doctor II), "Spearhead from Space" og "Carnival of Monsters"
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(Doctor III), "The Ark in Space", "The Pyramids of Mars" og "The
Robots of Death" (Doctor IV), "The Caves of Androzani" (Doctor V),
"Revelation of the Daleks" (Doctor VI) og "Ghostlight" (Doctor VII)
være ok udgangspunkter.

20.juli 2005 Doctor Who tilbage på dansk tv
En begejstret Steen Schapiro mailede mig i går om at en dansk tv
station har købt rettighederne til at vise den ny Doctor Who serie
herhjemme. Jeg skyndte mig at smække en meget hurtig Doctor Who
side sammen som forhåbentlig bliver til noget mere... snart. Steen
gjorde det samme og hans er langt bedre.
Pudsigt nok benytter vi begge materiale tidligere trykt i Obskuriøst
og med Jesper Fontains uautoriserede (fra min side, i hvert tilfælde)
web-publicering af Erwin Neutzsky-Wulffs Doctor Who anmeldelser
(se ældre blog afsnit) er hovedparten af dette materiale nu
tilgængeligt på Nettet. Mangler lige en opdateret udgave af min DVD
gennemgang fra Obs nr.7/8, men den kommer.

21.juli 2005 En blodagurk
Jeg er i dagens løb fra flere sider blevet gjort opmærksom på Nicolas
Barbanos kronik i Politiken 20.juli med overskriften "Nyt blod".
Bloggerkolleger som Bo Gorzelak og Janus Andersen er meget
begejstrede for Barbanos simultane slag for vampyrfilmen og
håndkants ditto mod DFI (Det Danske Filminstitut).
Tja, kronikken lader mig sandt at sige uimponeret. At DFI er en
forsamling af forstokkede individer, vidste jeg på forhånd. At dansk
film kunne trænge til nogle flere forsøg ud i de fantastiske genrer, er
jeg ganske enig i. Men ligefrem at gøre det til et folkekrav, at vi må
have vampyrfilm her til lands er måske at stramme den. Barbanos
indlæg har et noget skingert tonefald. Han kommer ikke (så vidt jeg
kan aflæse) med konkrete eksempler på projekter som er blevet
afvist. Han postulerer flot, at den slags ikke har en chance hos DFI og
måske har han ret, men det virker lidt tyndt. Og decideret bizart,
hvordan han først "inviterer sig selv" til et lukket arrangement og
bagefter sviner arrangørerne til i al offentlighed. En udtalelse som
"Det Danske Filminstitut (DFI), hvis repræsentanter har cirka samme
forhold til eksempelvis vampyrfilm, som Hitler havde til 'dekadente'
kunstformer såsom ekspressionisme" vil, bortset fra at Barbano her
begår en vaskeægte "Goodwin", næppe vinde ham lydhør hos
bemeldte institut. Måske var rødvinen dårlig. Måske havde Barbano
selv skrevet et vampyrfilmmanuskript og fået afslag på støtte. Hvem
ved.
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22.juli 2005 Når man bare bliver hængende...
Tændte for tv'et her til aften for at se en af mine Zatoichi DVD'er. Tog
lige en hurtig kanalrundtur og fangede en gammel film på TCM med
Charlton Heston som kaptajn på et fly som bliver kapret. Heston er
muligvis en højreekstremistisk narrøv in real life, men som skuespiller
altid yderst watchable, selv i mådelige film. Og "Skyjacked" (1972)
må klart betegnes som mådelig, trods interessante påfund fra tid til
anden. Tja, jeg blev altså hængende, helt til den absurde finale i
Moskva lufthavn. Sådan kan det gå.

23.juli 2005 Stille dag, beskeden høst
Var til en afveksling ikke i Helligåndshuset (skønt det er sidste dag),
men i til et antikvariatudsalg på Nansensgade. Må indrømme, at jeg
var skuffet over sortimentet - ja ja, jeg har jo også stort set det jeg
skal bruge af ældre dansk science fiction - det bliver efterhånden
svært at finde på noget at jage. Købte et par enkelte ting, af
høflighed. Noget jeg egentlig hader at gøre.
Strejfede derefter lidt rundt på det loppemarked som afvikles fast
hver lørdag i anlægget tæt på Nørreport Station. Kiggede mest efter
bøger. Købte et par (temmelig lasede) Jumbobøger - ikke
førsteudgaver, men tidlige var de dog. Endnu et udslag af min
obskuriøst-psykotroniske barndomsassociationsfetich...
Og check så i øvrigt lige denne pragtfulde parodi på fundamentalistisk
bibelpropaganda. Who will be eaten first, indeed.

24.juli 2005 Der sker ting og sager
Nå nej, ikke på en søndag. Men noget skal der skrives - blogges - om
og så kan Bo Gorzelak (ikke at forveksle med Lars Gorzelak) ligeså
godt få lidt omtale. Bo har virkelig gjort noget ud af bloggen de sidste
par dage - billeder af gæve fiskere (hvor småborgerligt) og gamle
Cthulhu (knap så småborgerligt) - links til min og andre gode
bloggeres blogsider m.v.
Hm. Det leder naturligvis tanken hen på, hvor primitiv og lallende
amatørisk min egen blog er. Nå, skidt, pyt. Her har I et billede, netop
fundet på harddisken:

65

Jeg lavede denne lidt kiksede kollage for adskillige år siden. Egentlig
beregnet på en artikel til det hedengange fanzine Absurd, men jeg fik
ikke skrevet artiklen færdig den sommer og så endte den i stedet
som oplæst tekst på Obskuriøst cd nr.1 ("Påskeferie i
videoudlejningen"). Det er Patrick Troughton og Wendy Padbury
("The Doctor" #2 og "Zoe") som ser til fra sidelinjen.

25.juli 2005 Officielle billeder af den kommende Doktor
Her!

26.juli 2005 Manden med manuskriptet
Jeg arbejder på en udvidet version af Noter & nekrologer. Nogle
genbrugstekster: "Fra december til januar", "Nordens Atlantis",
"Jagten på det obskuriøse" og "Den elastiske bogreol" samt en
håndufld helt nye: "Kvalme i København", "Tanker i toget", "Fra
videnskabens verden", "Kugler", "Jeg - en
barndomserindringsfetichist", "Roskilde Musikbibliotek samlingen", "Af
en kriminalroman", "Gensyn med Firland" (kun delvis genbrug), "Som
dreng tegnede jeg drager", "Kon-Tiki Forever" og "Ar fra ord" er føjet
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til. Ideen - og det kan meget vel være en katastrofalt dårlig idé - er
på sigt, at indsende manuskriptet til et eller andet sagesløst forlag.
"Af en kriminalroman" inkluderer uddrag af en kriminal'roman' jeg
skrev som 14-årig, tilbage i 1982. Den er meget dårlig.

27.juli 2005 Ingen post i dag, men i morgen
Jeg er vred og jeg er skuffet. Har i ugevis ventet en kæmpe bunke af
musik cd'er og dvd'er fra udlandet. Intet er dukket op endnu. Intet!
Måske gider Postdanmark bare ikke...

28.juli 2005 Søvnunderskud
Jeg plages af kronisk søvnunderskud for tiden. Prøver at indhente det
ved at sove lidt om dagen, men bliver sgu altid vækket af telefonen
e.l. Har vist ikke været så flink til at besvare emails de sidste par
døgn, af sammen grund.

29.juli 2005 We are the dead

Jeg er lige kommet hjem fra premieren i Palads på den nye zombie
film fra George A. Romero, "Land of the Dead" ("Dawn of the Dead"
fra sidste år var jo 'kun' et remake). Var inde med Jack, Heine, Nils,
Ole Stranddorf og Martin Weinreich. Jack, Heine og jeg havde spist på
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kinesisk restaurant, før vi sammen med de to andre ved 21-tiden
plantede os i sæderne for at lade os betage af den gamle zombiemesters udskejelser.
Filmen er god, ingen diskussion. Om den er bedre end de gamle,
well, min favorit er nok stadig "Dawn". Det er i hvert tilfælde den
mest action prægede af filmene. Lidt a la "Aliens" i Alien-sagaen
(selvom sammenligningen nok på andre punkter halter). Arbejdstitlen
var på et tidspunkt "Dead Reckoning" som refererer til et krigsfartøj i
filmen, en slags krydsning af et pansertog og en tank, med et
formidabelt arsenal af granater, missiler m.v.. Fartøjet figurerer
temmelig prominent i handlingen.
"Night of the Living Dead" var creepy sort/hvid paranoia. "Dawn"
var halvfjerdser-politisk bevidst og fokuserede på 'samfundets'
langsomme, men sikre smuldren."Day" var bare enormt depressiv og
pissed-off. "Land" samler op på sagaen so far. Menneskeheden er
mere fucked end nogen sinde; zombierne har overtaget det meste af
verden 'udenfor'. I byen, forskanset bag elektriske hegn og
maskingeværstårne, lever de rige i sus og dus. Men er det på lånt
tid?
Uden at røbe for meget af handlingen, så følger historien op på
noget som blev antydet i "Day", nemlig, at zombierne langsomt
genlærer nogle af deres (elementære) færdigheder fra da de var
mennesker. Såsom at bruge redskaber og drage simple
følgeslutninger. Og endda udvikle et slags følelsesliv. Hvor remaket af
"Dawn" ikke brugte zombierne til andet end horror effekt, er det
tydeligt, at Romero interesserer sig for sine. Om han går for vidt kan
diskuteres.
Noget jeg fandt lidt utroværdigt i filmen var, at der selv på dette
øjensynligt fremskredne stadie af samfundsnedsmeltning findes en
udbredt pengeøkonomi.
Skuespillet er ok. Det kan ikke nægtes, at personerne er noget
kliché prægede, men de virker i det mindste plausible og i adfærd
mere rationelle end i "Dawn" remaket. Dennis Hopper, den evige
filmpsykopat skuffer ikke i sin skurkerolle. Og for genrefans er det
rigtig sjovt at se Tom Savini i lille cameo som zombie.
Der var noget decideret postapokalyptisk over filmen. Jeg kom flere
gange undervejs til at tænke på især "Flugtaktion New York".
"Land of the Dead" er måske ikke årets film, men den er med
statsgaranti bedre end "De fantastiske fire" som jeg så reklamer for
overalt i byen, og selvfølgelig også i Palads, hvor der kørte en trailer
nonstop på en storskærm over indgangen...
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30.juli 2005 Trains and Boats and Planes
Nogen som kan huske Nikolaj Nørlunds første band? TABAP var
kraftigt inspireret af et ligeledes overset band, Galaxie 500 som de i
øvrigt delte producer med. De nåede at udsende et minialbum, Hum
og to fulde albums, Engulfed og Minimal Star. Desuden må der være
udkommet nogle singler og andre spin-offs. Jeg kender i hvert
tilfælde til en single indlagt i et nummer af Garageland med deres
cover version af "Ceremony" (en akustisk version, modsat Galaxie
500s); desværre er mit eks. af singlen gået tabt, men jeg har den
stadig på kassettebånd.
Anyway, TABAP var et fedt band i deres korte levetid. Jeg nåede at
opleve dem live på Roskilde Festival 1992 og ejede dengang Hum og
Engulfed på vinyl. Min pladesamling led som tidligere beskrevet i
Obskuriøst en fatal skæbne i løbet af 90'erne og jeg har de sidste 3-4
år knoklet for at rekonstruere i det mindste dele af den på cd. Hvilket
både koster en del penge og er besværligt. Men Minimal Star fandt
jeg sidste år brugt i et københavnsk musikantikvariat og tidligere i
dag købte jeg et eks. af Engulfed over Nettet. Nu mangler jeg bare
Hum på cd - ikke, at det haster så meget, da jeg til alt held har det
på selv samme kassettebånd som "Ceremony".
Underligt, at der ikke er kommet genudgivelser på dansk af de tre
titler, evt. som et bokssæt. Forhåbentlig er masterbåndene bevaret;
der går så mange skrækhistorier om gamle danske bands hvad det
angår...
Update: Engulfed cd'en viste sig at være udsolgt fra webbutikken. Øv
og tre gange øv. Til gengæld fandt jeg en cd-maxi single udgave af "I
like Cars" et andet sted. Forhåbentlig er den handel gyldig.

3.august 2005 Remaster forbandelsen
Jeg har igennem det sidste halve års tid skrevet på en klumme til
Obskuriøst med titlen "Puristen i Helvede" som forhåbentlig - ligesom
resten af bladet - engang bliver færdig. Her følger nogle af de
synspunkter jeg giver udtryk for i klummen - det er så min måde at
'tænke højt' på.
Digitally remastered edition. Jeg er kommet til at frygte det udtryk.
Engang købte jeg selv med stor fornøjelse disse cd-genudgivelser
som lovede forbedret lyd m.v. Men i takt med at jeg er blevet stadig
mere optaget af at rekonstruere min pladesamling fra 80'erne de
senere år, har jeg fået øjnene - eller rettere sagt ørerne op for, at de
ofte ikke holder deres løfte. Dels bliver der ændret i tracklist og
artwork, nogle gange med bandets velsignelse, andre gange af et
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oversmart pladeselskab. Dels pilles der stadig mere ved lyden, fra for
kraftig komprimering (idéen er, at det skal lyde 'højere', mere
'fyldigt') til egentlig remix (Deep Purple: Made in Japan f.eks ) eller
endog delvis genindspilning (såsom den skandaløse udskiftning af bas
og trommespor på seneste genudgivelse af Ozzy Osbourne cd'erne
The Blizzard of Ozz og Diary of a Madman). Dobbelt vinylalbums blev
i cd'ens første leveår gerne klippet ned, så de kunne være på én disk;
en beklagelig idé som foruroligende nok synes at være på vej igen
(se Black Sabbath: Live Evil). Og så er der den tåbelige
kopibeskyttelse på de allernyeste udgivelser - nå, det er en anden
diskussion! Hvor om alting er: Resultatet bliver sjældent godt og for
en purist som jeg er det selvfølgelig frustrerende, at man ikke
længere kan høre et vilkårligt album som det lød dengang (i det jeg
her ser bort fra den fundamentale debat om forskellen på vinyl og
cd).
Så ikke alene skal jeg finde de albums - på cd - jeg holdt af for
snart 20 år siden, hvilket i sig selv kan være besværligt; jeg skal
også finde cd udgaver som ikke gør vold mod originalen. I praksis
betyder det, at jeg leder efter for længst udgåede cd udgivelser fra
ca. 1985 og frem til ca. 1995-97, hvor remaster dillen for alvor
begyndte at gå grassat.
At finde den slags i almindelige musikforretninger er selvfølgelig
umuligt. Det være sig store, velassorterede så vel som 'smalle'
specialforretninger. Tommelfingerreglen siger: Når en remaster serie
når forretningen forsvinder de gamle udgaver som dug for solen. Man
kan spekulere på skumle forhandlerklausuler m.v. Uanset hvad - væk
er de. Også i de fysiske brugt forretninger kniber det; især de senere
år har jeg således fundet udvalget i en velkendt københavnerkæde
som ikke skal nævnes ved navn her beskæmmende skrabet og
ligesom afpillet for værdier. Jeg finder mig overvejende henvist til
Alle Netauktioners Moder, www.ebay.com. Men også her er det
forbavsende svært at finde gamle udgaver, hvorimod snart sagt alle
sælger de nye, remasterede - endda meget billigt. Man skulle jo
ellers tro, at eBay sælgere netop ville bruge Nettet til at komme af
med deres 'gamle lort'. Min søgning kompliceres af, at sælgerne
benytter sig af produkt standard beskrivelser, hentet fra
www.amazon.com eller lignende steder, så det kan være næsten
umuligt at gennemskue hvilken udgave, der reelt er til salg. Og langt
fra alle sælgere er flinke til at besvare spørgsmål om deres varer. Jeg
har flere gange taget chancen og trukket en 'nitte'.
Finder jeg så endelig en gammel cd udgave, så vil den ofte have en
høj åbningspris eller på det tidspunkt jeg når frem være budt højt op
af andre samlere. Hvilket er ærgerligt, men selvfølgelig fair nok. Vi er
nogle som godt ved, hvad tingene er værd. Eller burde være værd.
Dette kan måske lyde temmelig fanatisk. De fleste musikforbrugere
stiller tilsyneladende ikke store æstetiske eller tekniske krav til varen,
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at dømme efter det stadig mere udbredte online-salg af musikken i
diverse inferiøre formater. Tja. Jeg har ladet mig fortælle, at årsagen
til den heftige brug af komprimering bl.a. er, at så vil musikken lyde
'godt' og 'basset' på selv de mest skoddede konfirmationsanlæg,
ghettoblastere, mp3 afspillere osv. osv. Når bare musikken spiller ikke? Jeg er også fra tid til anden blevet konfronteret med
charmerende udtalelser om, at fordi jeg havde brugt penge på noget
lydudstyr som var lige en tand bedre end ugens billige tilbud på
plastiksurroundanlæg i Bilka, ja, så var jeg en vanvittig person, en
hi-fi-fanatiker, for der var da virkelig ingen forskel i lydkvalitet
mellem supermarkedsmodellerne og de 'fine mærker'.
Rend mig noget så grusomt.

7.august 2005 En audiovisuel, obskuriøst-psykotronisk
totaloplevelse... eller..?
Jeg fik for nylig installeret et nyt brænder drev i min pc. Det kan ikke
bare brænde cd'er; det kan sgu også lave dvd'er. Hvilket selvfølgelig
åbner for nye kreative muligheder. Jeg leger derfor med tanken om
at næste tekstoplæsningsudgivelse (jo, jeg agter at producere i det
mindste én mere!) bliver et audiovisuelt produkt. En kombination af
oplæsninger, slideshows og et par 'rigtige' videooptagelser. Dette
forudsætter ganske vist, at jeg faktisk kan hitte ud af programmerne
- og her kniber det muligvis. Så kan ske, at udgivelsen 'bare' bliver
endnu en cd, måske med en supplerende dvd. Som jeg plejer at sige:
Nu får vi at se. Min bror Joachim og mindste lillesøster Camilla var
på besøg i lørdags. Joachim havde medbragt sit digitalkamera og vi
forbandt det til min DVD harddisk recorder og filmede løs heroppe i
lejligheden. En sekvens af ca. fem minutters varighed, hvor jeg
fortæller mine søskende om min skøre hobby... nej, fetich... nej, ting
med at samle bøger fra barndommen vil indgå i projektet.
Arbejdstitlen på Obs udgivelsen er "Som dreng tegnede jeg
drager". Jeg har p.t. skrevet og indspillet oplæsninger af 13 tekster.
Det gav en spilletid på ca. 45 minutter, hvilket er lige i underkanten,
så jeg vil i den følgende tid forsøge at skrive 2-3 stykker til.
Udgivelsen bliver en løs followup til "Noter & Nekrologer". Den
væsentligste forskel er, at hvor forgængeren var udpræget sort og
sarkastisk i tonen, er "Drager" mere nøgternt observerende, med kun
et anstrøg af ironi af og til. En let lille sag m.a.o. Jeg overvejede først
at kalde cd'en "Flere noter & en enkelt nekrolog", men fandt trods alt
dette for plat. Nekrologen er i øvrigt over Thor Heyerdal.
Jeg sendte i dag en demo-udgave til min gode ven og
medkonspirator Ralph som sikkert bliver mægtig glad... or
something.
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8.august 2005 Nyt om Obskuriøst nr.10
Jeg har nu modtaget de sidste 'manglende' artikler fra skribenterne,
så hermed erklærer jeg redaktionen for lukket. Nu skal bladet sættes
sammen og op; der kommer nok til at gå en lille måneds tid, før det
kan indleveres til trykken, så udgivelse ultimo september er næppe
urealistisk.
Mit eget skriftlige input bliver temmelig begrænset denne gang,
hvilket utvivlsomt vil glæde nogle læsere...

10.august 2005 Litterært hovedspring
Efter mange overvejelser (legede med tanken allerede for et år siden)
har jeg samlet mod og i dag indsendt et bundt tekster til Hvedekorn.
Materialet blev fortrinsvis hentet fra "Noter & nekrologer" og det
ufærdige 3. cd projekt. Det drejer sig om: "Tanker i toget",
"Ekspedition til Amagerbrogade", "Sensommer i Sydhavnen",
"Nordens Atlantis", "Paranoia i august", "Marlon Brando", "Gensyn
med Firland", "Fra videnskabens verden", "Som dreng tegnede jeg
drager", "Antikvariat noter" og "Fra barndomshjem til spøgelseshus"
(med hovedteksten fra "Familien flytter for sidste gang" indsat som
epilog).
Jeg nærer ikke de store forventninger, ikke efter fiaskoen i vinters
med essayet om Helligåndshuset, men teksterne - de fleste let
revideret i anledningen - har såmænd godt af at blive luftet og når de
engang vender tilbage, med et lakonisk følgebrev om at det "ikke lige
var sagen", ja, så kan jeg bearbejde dem yderligere og - det ender
vel som sædvanlig med. at jeg selv udgiver skidtet. I en eller anden
form.

14.august 2005 Vejrudsigt for sortseere
Kørte i tog i går og blev udsat for de dér fordømte billboards med Pia
Kjærsgaard & co. og deres slogan om et frisk pust over landet.
Really. Efter mening snarere vulkansk askeregn af vesuvianske
proportioner.

19.august 2005 Blandede nyheder
Jeg har mistet mit VISA kort, enten tabt på gaden eller forlagt i mit
afsindigt rodede hjem, så i går måtte jeg for første gang i årevis gå
ind i en bank og hæve penge ved kassen (havde siger og skriver 20
kroner i småpenge). Koster sikkert en million i gebyr. Det som ærgrer
mig mest er de internetauktioner jeg nu må lade passere - der var en
del rariteter imellem!
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Bo Gorzelak sendte mig forleden en hel stak af sine digtsamlinger
og tak for det. Nu funderer jeg over en passende 'gengældelse'...
Og så går det stærkt fremad med bladet. Regner med at have det
klar til tryk om 3 uger.

21.august 2005 All Praise The Flying Spaghetti Monster!
En ny og interessant religion som du kan læse om her eller (indtil
artiklen måske bliver fjernet) her.

30.august 2005 Hvor blev han af?
Jeg var ikke helt på toppen her i slutningen af måneden. Kæmpede
mig igennem nogle 'grå dage', hvor jeg ikke evnede noget som helst.
Har misset en del arrangementer; Fantasticon jubilæet dog ikke pga.
nedtur, men fordi jeg passede hund & hus for et vennepar.
Det går bedre nu. I går var jeg til Patti Smith koncert. Bandet
spillede mere end to timer - en forrygende oplevelse.

3.september 2005 So sorry
Jeg har aldrig været god til mental multitasking, så når jeg er nede
humørmæssigt eller stærkt optaget af et bestemt projekt lukker jeg
gerne af for alt andet. Undskyld til jer som ikke har hørt fra mig et
stykke tid, det være sig over email or otherwise.
De dage jeg ikke har været deprimeret har jeg været involveret i et
projekt som vedrører det heavyrock band jeg skrev tekster til i
80'erne. Det er en længere historier og svært at sige p.t. om der
kommer et konkret produkt ud af overvejelserne. Nu får vi at se.
Hm, var lige inde på Bo Gorzelaks blog. Bo har lagt en liste over sin
cd samling ud og jeg må konstatere, at vi faktisk har et par overlap.
Her er en liste over min egen. Kan du se, hvilke titler det drejer sig
om?

5.september 2005 All This And Rehnquist Too
Amerikanerne har det hårdt for tiden. Knap var situationen i New
Orleans (et katastrofescenario som ledte tanken hen på George A.
Romeros Dawn of the Dead, bare uden zombier) så småt ved at
komme under kontrol, før præsidenten for Højesteret, den
stokkonservative William H. Rehnquist gik hen og døde (i går,
4.september). Hvilket giver Bush lejligheden til at udpege hele to
højesteretsdommere og dermed yderligere gøre vold på det
amerikanske samfund.
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12.september 2005 Nej, jeg har ikke været 'væk'
den sidste uges tid, men stærkt optaget af cd-projektet med mine
gamle heavy venner. Jeg er som læseren (læserne?) nok ved stærkt
optaget af at rekonstruere fortiden (min egen, personlige) og dette
må vel være noget nær det ultimative i rekonstruktion.
Og så er mit WC i øvrigt gået i stykker, hvilket er en anelse
upraktisk.

16.september 2005 Got it!
Jeg var til jobsamtale i dag - og der var bid: et tre måneders vikariat
som starter fra mandag den 3.oktober. Om det vil føre til mere, kan
jeg ikke vurdere endnu. Men det bliver rart at komme i gang igen.

18.september 2005 Det er blevet efterår
Jeg sad og skrev for åbent vindue, da jeg pludselig bemærkede at jeg
småfrøs om fingrene. Sommeren er forbi.

21.september 2005 Eva Kjer og de fattige
Der er et udtryk på engelsk som lyder klumpet i dansk oversættelse:
Her Marie Antoinette moment. Marie Antoinette (1755-93) udtalte
som bekendt (vel, ifølge anekdoterne) om sine sultende undersåtter,
at når de ikke havde råd til brød måtte de da bare spise kage i
stedet. Vendingen går derfor på en offentlig person (f.eks. politiker),
hvis udtalelse vidner om ekstrem personlig naivitet/ufølsomhed
overfor den mindre gunstigt stillede del af befolkningen (på godt
dansk: de fattige).
Alle, der har læst aviser eller set nyheder de sidste par dage vil vide
(hvorfor jeg vel ikke behøver at smide nogle permalinks....), at Eva
Kjer Hansen, venstrekvinde og socialminister i Anders Fogh
Rasmussens regering netop har begået en sådan udtalelse. Eva Kjer
talte om større ulighed i samfundet som noget, der var værd at
stræbe efter.
Selvfølgelig en utiltalende bemærkning, men jeg forstår ikke rigtig
den hysteriske forargelse som bredte sig i medierne. Herre gud.... en
Venstreminister. En Venstresocialminister. Eva Kjer Hansen. Hvordan
kunne nogen blive overrasket? Eva Kjer har siden forsøgt sig med
noget damage control i form af en tilføjelse om, at vi naturligvis
stadig skal være gode og rare ved de dér fattige, men står ellers fast
på den oprindelige udtalelse. Til stort ubehag for hendes politiske
chef som har rigeligt med PR problemer for tiden ifm. hans afgåede
spindoctor (tåbeligt udtryk, i øvrigt for hvad der slet og ret en
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professionel, højt betalt løgnhals).
Update 22.sept.: Eva Kjer er nu banket på plads af Anders Fogh, med
trussel om en fyreseddel. Også resten af Venstre klappede i, efter at
snakken var gået i dagevis om at nu var tiden kommet til at kaste
lighedsmageriets lænker af sig: Al magt til de rige. Tja, revolutionen
må altså vente lidt endnu, drenge.

22.september 2005 Hvilken start på dagen...
Kl.9.36. Der er en baby som skriger et eller andet sted i ejendommen
og bliver ved med at skrige. Deprimerende.

23.september 2005 Robyn Hitchcock nyt
Min store musikalske helt, den ærkebritiske ærkeexcentriker Robyn
Hitchcock har endnu en gang udsendt en opsamling af rariteter og
assorterede mærkværdigheder. Titlen er Obliteration Pie og cd'en kan
bestilles her. Se også interview i The Japan Times.

27.september 2005 Brødrene Dal på vej
NRK genudgiver de tre første Brødrene Dal eventyr på DVD til
november (har i skrivende stund ikke fundet noget sted at
forudbestille). Desværre har man ikke rigtig kunnet hitte noget
spændende i arkiverne at smække på som ekstramateriale, men for
mig er det vigtigste en bedre billedkvalitet end den gamle, ret usle
boksudgave. Også norske undertekster vil være kærkomment, da det
med al respekt for mit skandinaviske broderland kan knibe med at
følge dialogen af og til.
Af de tre genudgivelser ser jeg især frem til den første og mest
crazy-komiske (og i øvrigt den eneste jeg faktisk så som barn, på
svensk og senere også dansk tv): Brødrene Dal og professor Drøvels
hemmelighet. Efterfølgeren, Brødrene Dal og jagten på
Spektralsteinene holder også ok, hvorimod Brødrene Dal og
Legenden om Atlant-Is ærlig talt er lidt lang i tanden som man siger
på engelsk. Nå ja, jeg ender nok alligevel med at købe alle tre. [se i
øvrigt blog note for 17.februar 2005]
Andre nyheder: I dag kom der en flink VVS mand og installerede mit
nye toilet. Han udskiftede også vandhanen til køkkenvasken. Jeg har
nok en vis tendens til at lade stå til, indtil tingene omtrent falder
sammen om ørerne på mig... Nå ja, og så har jeg indsat et
eksperimentalt banner for siden her ovenfor. Nice, eh? (detalje af
foto Ralph tog i sommers)
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28.september 2005 På tærsklen til...
På mandag begynder mit tre måneders vikariat. En lidt pikant detalje
er, at det er min gamle arbejdsplads som har ansat mig. Nu har jeg
så vidt ingen bitre følelser overfor nogen, for det var en
grønthøsterfyring og jeg blot en af de uheldige som blev fanget i
maskineriet. På den anden side: At sige, at jeg ligefrem glæder mig,
lyder måske for fedterøvsagtigt. Men det skal nok blive... interessant.
Her til aften oprettede jeg en profil på www.dating.dk. Nu føler jeg
mig sådan lidt.... "hmmm". Meningen er selvfølgelig god nok, men
jeg duer ikke rigtigt til det dér gede/kødmarked som en dating portal
jo er. Måske gider jeg i virkeligheden slet ikke. Måske gjorde jeg blot
dette for at have god samvittighed overfor mig selv. Så gjorde han
dog noget.
Og så har jeg forsøgt at gøre lidt orden i lejligheden; smidt nogle
bøger og videobånd i flyttekasser eller ind i skabe - kort sagt: flyttet
bunkerne uden rigtig at have fået ram på dem. Alt er relativt: Selvom
der efter min målestok ser rimelig checket ud inde i stuen, så vil de
fleste 'normale mennesker' nok stadig anse den for usandsynlig rodet
og brokket med alskens sære nørd ting. Nå hva'... det er jo ikke dem
som skal bo her.

29.september 2005 For frihedens skyld
Iflg. en artikel i dagens Politiken anbefaler en ny sikkerhedsrapport,
at danskerne udsættes for øget overvågning. Det er sgu da lige før
man må håbe, at der rent faktisk gemmer sig nogle terrorister derude
et sted. Ikke at jeg sympatiserer med terrorisme. Idiot. Men når vi nu
oplever at skulle give afkald på vores frihed og privatliv bid for bid, så
ville det være rart at vide, at disse ofre ikke var forgæves. Or
something, Og, ja, selvfølgelig er det et dybt paradoks (og ikke just
nogen original observation fra min side!), at vi for at bibeholde vores
'frihed' må lade os overvåge i hoved & røv.

1.oktober 2005 Som fan lever man i håbet
Jeg er i dag blevet opmærksom på en eBay auktion af, hvad der
måske, måske ikke er et filmprint af Doctor Who episoden "Mission to
the Unknown". Det er en sørgelig kendsgerning, at lidt over 100
episoder af Doctor Who regnes for gået tabt pga. BBCs tankeløse
arkivpolitik i 70'erne. Derfor hilses ethvert rygte om mulig fund af
tabt materiale velkomment. Mange fupmagere har desværre drevet
gæk med os fans på den konto, MEN tabt materiale ER dukket op fra
tid til anden lige fra pressefotos eller sekundlange censurklip til hele
episoder, ja, endog komplette historier. Så man skal aldrig sige
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aldrig!
Update, 2.okt.: Det viste sig at være at være et vildspor.

2.oktober 2005 Mit andet (ikke specielt hemmelige) liv
Jeg kører også en blog på www.dating.dk (nej, du får ikke noget
permalink til bloggen) og føler efterhånden som om jeg havde en
anden identitet, et alias. På en helt anden måde end her på
hjemmesiden, hvor jeg måske nok kører med visse filtre slået til
(tanker og hændelser jeg ikke ønsker at skrive om osv.), men
grundlæggende ikke forsøger at være en anden end den jeg nu er.
Hvilket jeg jeg for så vidt heller tilstræber på dating bloggen, men...
forskellen er dér alligevel.

11.oktober 2005 Trækker stadig vejret
Bare lige en hurtig note... der kommer snart mere, om Søftetræf,
mine problemer med fødder, køkkenvaske og el-installationer m.v.
Og jo, det går godt på jobbet..

12.oktober 2005 Et enkelt billede fra Søften
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19.oktober 2005 Sorry, guys & gals
Er ret meget på dating.dk p.t. - med blandede resultater... gider ikke
rigtig skrive i min rigtige blog så længe det står på.... men på et eller
andet tidspunkt kommer jeg vel til fornuft igen.

2.november 2005 Hvem der bare have indbygget anti-ryste
mekanisme
Selvportræt med rystet hånd (se til højre for teksten)... det vel sådan
jeg føler mig for tiden. Lidt uskarp, ufokuseret, lidt ud af fatning.
Hvad er der sket de sidste par uge? Jo, er startet på jobbet og det er
fedt (så længe det varer, vikarens lod her på Jorden); har datet en
sød pige som 'bare ville være venner' - sagde hun som afslutning på
en fantastisk aften, arrrgh; har brevvekslet lidt med andre, må
indrømme ikke 100% helhjertet hver gang; har brændt nallerne
gevaldigt på indkøb af et 32" widescreen TV som bare ikke var godt
nok til mine kritiske øjne og nu har jeg besluttet at levere det tilbage
til forretningen og tage det tab af fragt som nyttige lærepenge (indtil
næste gang jeg kvajer mig); kan mærke på de gamle filmvenner, at
de føler jeg er ved at miste forbindelsen, fordi jeg ikke køber nok film
eller ser dem eller noget i den dur - medlemskortet er vist i fare.... og
så er det bladet, jojojo, det kommer - har godt nok ikke kigget på det
i mindst to måneder... skal også følge op på en masse andre ting....
.. øh.... ja, hvad jeg nu kommer i tanke om snart, forhåbentlig.
F.eks. Bo Gorzelak Pedersen som jeg har mistet kontakten med på
det sidste (min skyld, skal jeg med det samme tilføje). Bo har fået en
fin ny blog og tillykke med det! I sin første tekst skriver han bl.a.:
"Jeg er formodentlig en af de sidste mennesker i den civiliserede
verden, der stadig sidder og laver hjemmeside i gammeldags
rugbrøds-HTML, opbygget i tabeller o.s.v. Uden style sheets, uden
CMS, uden feeds, no nothing." Hvorefter han indrømmer, at ja, jo,
det kan jo ikke blive ved med at gå, så nu er der altså kommet andre
boller på suppen. Vel, der er flere velmenende læsere som har
forsøgt at overbevise mig om det samme, men endnu holder jeg
stand, eller rettere, gider ikke det dér formelle blog koncept. Mit
ynkelige forsøg ud i en engelsksproget søsterblog til denne (gider
ikke lige fiske URLen frem) forblev... ynkelig og nu har jeg vist i
øvrigt mistet password til kontoen! Men nu har Bo sør'me skrevet et
åbent brev til mig og.... måske skulle jeg alligevel genoverveje??
Flere udgivelser på vej i min elskede TV-serie Doctor Who: Den
fremragende Tom Baker historie City of Death - luksuriøs 2-disk
udgave med spandevis af ekstra sager er ude 11.november. Og
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21.november følger så bokssæt udgaven af den ny series sæson 1,
vist på britisk tv tidligere i år. I øvrigt har www.play.com knaldtilbud
på en række af de gamle Doctor Who DVD udgivelser for tiden: Perler
som Tomb of the Cybermen, Carnival of Monsters og Pyramids
of Mars til sølle £7.99 stykket!
Hov, har vist helt glemt at fortælle om min (relativt) nyindkøbte
digitalkamera. En fiks lille sag fra Canon på 4 megapixels, hvilket
vistnok er småting i forhold til... de dyrere modeller, men rigeligt til
mig. Anyway, det er forbandet handy og praktisk, når anfaldene af
spontanitet indfinder sig. Det kan også optage 'video' (med lyd) og
jeg har sådan lidt for sjov leget med tanken om at sammenstykke en
spooky lille dogme-horror film med vidunderapparatet. Ikke at jeg
tror på, at det nogensinde bliver en realitet...

5.november 2005 Obsbloggen udvider, flytter eller...
Så blev jeg lokket til at starte en rigtig blog . Jeg vil nu nok alligevel
fortsætte med at skrive lidt her fra tid til anden.
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13.november 2005 Blah... eller Den rigtige blog, fortsat

(Natten til...) Blev ringet op af Frank i aftes. Han syntes min nye blog
var vældig fin og så'en, men lidt for 'fin', lidt for upersonlig, præget af
at skulle ses af mange. Den gamle var hyggeligere og ligesom
mere... privat. Jamen, du har ret, Frank. Jeg føler mig underligt
hæmmet af at blive (potentielt) overbegloet af den store verden,
modsat her, hvor læsertallet vist har ligget ganske stabilt på 3-4
personer, max. (har aldrig gidet sætte tæller på og faktisk checke)
Desuden irriterer det mig ikke længere at kunne lægge billeder ud
over en vis størrelse som jeg kan her i denne primitive html sag. Og
hvad opdatering angår, ja, jo, nu er jeg ret hurtig på fingrene... tager
mig ikke lang tid at smække noget tekst sammen og ftp'e det ud til
Internettet. Giv folk hvad de vil have og vær forberedt på, at du
alligevel ikke kan stille alle tilfreds. Fremtiden for denne her blog er
tja, tjo, ved ikke. Jeg har for et par dage siden købt et nyt domæne
med dertil hørende webhotel (og når det blev obskuriosa og ikke
f.eks. obscurious eller obskurioest, så var det fordi jeg synes det lød
bedre med et 'rigtigt' dansk ord... men værsgo at opkøbe, domæne
hajer; jeg har valgt, så mig kan I ikke lokke...). Med tiden er det
planen at overføre Obskuriøst materialet til det nye domæne. Om
dette også inkluderer den gamle blog svæver lidt i det uvisse. Nu får
vi at se....
(Senere...) Her har du endnu et billede fra Fyn i stedet. Det skulle
have været i min dating.dk profils fotoalbum, men blev forkastet med
henvisning til 'spildplads'. Whatever. Mon ikke det er spildplads af
mig overhovedet at have en profil på det sted? Jeg vil nødigt lyde
bitter, men - åh, fuck, jeg er nok en anelse bitter. Og det er søndag,
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jeg har drukket kaffe hele formiddagen og skal foretage mig en
masse ting, mens der er tid - smide ting på loftet, smide ting i
containeren, vaske tøj, lytte til et par af de tonsvis af cd'er jeg har
købt dette efterår osv. osv. osv.

15.november 2005 Kommunalvalg
Overvejer at stemme på Louise Frevert, bare for at pisse jer alle
sammen af.

16.november 2005 Gjorde han det eller ej?
Stemte jeg på Louise eller var jeg fornuftig og stemte på
hovedstadsvalgets influenza udfordrede vinder, Ritt? Ze answer is
blowing in ze wind. Fandt nogle herligt vulgære hardcore
pornobilleder af Louise på nettet i går aftes. Vil vædde på at mange
af de helligt forargede går rundt med indestængte fantasier om at få
suttet den af af den 'skrækkelige kvinde'. Det kunne man så også
skrive en bog om.

24.november 2005 Helt ærligt
Det var dog sørens så fikseret I er på hende Louise Frevert. Vel så
hun lækker ud på de billeder, men det er jo ligesom lidt længe siden
nu. Get over it. I skulle hellere skrive om Venstres fascistoide
pøbelopførsel i Greve som ikke lader Jonni & drengene meget efter.

26.november 2005 Hundenervøs som sædvanlig
En forholdsvis begivenhedsløs dag på kontoret i går, bortset fra da en
kollega spildte det meste af en kop varm kaffe ud over mine bukser
til fællesmorgenmaden. Men så skulle jeg hjem og helvede i form af
DSB var løs. En næsten timelang forsinkelse, fordi et S-tog foran os
havde fået maskinskade og da vi endelig fik sneglet os til Københavns
Hovedbanegård kunne ingen fortælle, hvornår min tog til Sydhavnen
(linje A) kom ind og da det omsider om skulle der ny lokofører på og
han dukkede ikke op og toget blev stadig mere proppet med trætte
og vrede mennesker og for ligesom at fuldende tragikkomikken
spildte en lille dreng det meste af en flaske rød sodavand ud over
mine bukser - skaden var sket, så det var ok, beroligede jeg med et
skævt smil den forfjamskede far med. Åh, havde jeg ikke medbragt
min discman og mit megamix af Robyn Hitchcock og friske batterier
tror jeg næsten, at jeg ville være blevet endnu mere fucked up end
jeg faktisk var.
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Når man efter sådan en sjælerystende oplevelse vælter ind i sit lokale
supermarked er man ikke i en tilstand til at handle ganske rationelt
og det gælder både i overført og direkte betydning. Jeg kom hjem
med en pose kanelgifler, en flaske Grant's Whisky, en pakke rugbrød,
en pose frosne fiskefiletter, en pose frosne kartoffelskiver, en ok
flaske frikadellerødvin, en stor pose Haribo et-eller-andet, 2 20 W
elpærer... ja, det var vist ca. det. Men ikke batterier, servietter,
toiletpapir og en håndfuld andre nødvendigheder - og i dag har jeg
ikke tid til noget som helst indkøb - må jeg som udgangspunkt regne
med - for klokken 10.15 har jeg en date i Københavns centrum... ja,
en date fra formiddagen af og jeg har sovet elendigt og er
hundenervøs som sædvanlig og har kun nogle løse tanker om hvad
jeg skal tage på af tøj og mine to pæne cowboybukser er ikke helt
tørre endnu efter gårsdagens maskinvask (og det tredje par går jo
bare ikke - slet ikke) og og og og og...............
Bare det altså snart var jul.

29.november 2005 God morgen, Frank
Min trofaste bloglæser.... ja, det var sådan set bare det.
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5.december 2005 Teknisk uheld, vi bekl
Det er i denne uge, at jeg skifter tele og internetudbyder. Og sandt at
sige gruer jeg for hvordan det kommer til at spænde af. Jeg har
nemlig valgt at installere selv. Så det kan blive svært at kontakte
mig... måske. Vi får at se.

12.januar 2006 Tiden tur-retur
Nyt manuskript: http://www.obskuriosa.dk/tekster/ekspedition.htm

4.marts 2006 Teknisk uheld, vi bekl II
Min 'rigtige blog' har været nede siden i går. How irritating. Nå, men
jeg er da stadig i live, hvis nogen skulle være i tvivl. Dagens post: Et
bevis fra FerieKonto på, at jeg har opsparet 6 feriedage til brug i
2006-07. Et flyttekort fra Frederiksberg Bogtrykkeri som flytter til
Vanløse. Og to cd'er vundet på eBay: Van Halen 1984 og Joy Division
Preston 28 February 1980. I eftermiddag skal jeg mødes med Ralph
til hollandsk bogudsalg i Helligåndshuset. Så alt i alt går det
udmærket, lige bortset fra bloggen...

8. juni 2006 Mig og Michael Porel (udkast til en artikel, roman,
whatever)
1. Vi introduceres. Peter Cushing. De første artikler.
Det var mig, men to kammerater, Jack og Heine som 'opdagede'
Michael Porel for videofilmsamlermiljøet, i forsommeren 2002. Jack
har i nr. 4 af sit blad, Stay Sick! skrevet udførligt om hvordan de
begge havde set Porel interviewet på morgen tv og efterfølgende
taget kontakt til ham og fået et interview i stand. Jeg holdt mig på
respektfuld afstand; det var deres historie, deres scoop og Porel
deres 'legekammerat', men selvfølgelig var jeg grøn af misundelse.
Ok, faktisk mødte jeg meget kort Porel på Bogmessen i Forum
november 2002 og overværede en journalist interviewe ham om
selvbiografien, men vi havde ikke lejlighed til at snakke rigtig
sammen, fordi det med min sædvanlige distræthed lykkedes mig at
blive væk fra de andre.
Nu interesserer Elvis Presley og b-action/motorcykelfilm - det som
interviewet i Stay Sick! mest handler om - mig ikke synderligt, men
Porel havde jo arbejdet for AIP som i 60erne og begyndelsen af
70'erne navnlig var kendt verden over for nogle lavbudget men fint
producerede horrorfilm med Vincent Price og et par gange også Peter

83

Cushing. Jeg var stor fan af dem, især Cushing som jeg har næsten
alle film med. Og det må være kommet Porel for øre.
I hvert tilfælde, en af de gange hvor Porel kom til København (for at
holde møde med sin forlægger, så vidt jeg husker) og Jack og Heine
benyttede sig af lejligheden til at invitere ham på kinesisk restaurant
som ligger tæt på Rådhuspladsen, Kbh., fik jeg at vide, at jeg da også
var velkommen og at Porel så frem til at mødes med en Cushing fan.
Dette var i vinteren eller foråret 2003. Vi mødes og Michael Porel
viser sig at være en vældig flink herre. Nobel, høflig og lidt
gammeldags i sproget. Det blev en meget mindeværdig aften, hvor vi
sad over diverse kinesiske retter og hørte på Porels farverige historier
fra AIP tiden, på anekdoter og sladder om diverse filmkoryfæer og
den slags. Heine, Jack og jeg ved en masse om film, men Porel
demonstrerede, at han da vidste endnu mere. På et tidspunkt spurte
jeg benovet om han virkelig havde mødt Peter Cushing, min store
helt. Jamen, det havde han da; Porel havde været involveret i
produktionen af horrorfilmen
MADHOUSE, hvor Vincent Price er
stjernen og Cushing har en solid birolle. Og dér havde han altså mødt
Cushing til en reception og oplevet ham som en utrolig venlig og
sympatisk person. Det var det, faktisk. Jeg kunne - burde? - måske
have fattet mistanke dér, for han fortalte mig reelt ikke noget jeg
ikke vidste i forvejen. Det er dokumenteret til hudløshed, at Cushing
var et af de mest elskelige mennesker som har betrådt denne jord;
Porel har - det er i hvert tilfælde sådan jeg opfatter episoden i dag blot talt mig efter munden.
Men hvorfor skulle jeg tvivle på manden? Mine kammerater havde
sagt god for ham; han vidste tydeligt enormt meget om genre b-film
og han var så skide sympatisk. Anyway, han lovede at skrive nogle
Cushing filmanmeldelser til næste nummer af mit blad, mod at få
videokopier af de pågældende titler, noget jeg selvfølgelig sagde ja
tak til. Det skulle forfattes på engelsk, fordi jeg på det tidspunkt
tumlede med planer om også at udgive bladet i udlandet - at dette så
aldrig rigtig kom i luften er en anden historie.
Noget jeg kan huske at have studset over - og her burde jeg vel have
anet uråd - var, at da jeg modtog hans anmeldelser af CASH ON
DEMAND, TWINS OF EVIL og MADHOUSE (manuskripterne er
desværre gået tabt), så var de glimrende skrevet - men hans
personlige erindringer om AIP og Cushing stod der intet om. Jeg
spurgte om det i en telefonsamtale og hans svar gik noget i retning
af, at det jo ikke var så vigtigt. Jeg replicerede, at det da netop var
interessant for læserne, at her var en person som faktisk havde mødt
Cushing osv. Han nølede fortsat og jeg måtte til sidst skrive om det
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selv, i forordet til artikelsamlingen (der var også bidrag fra andre
Cushing fans, bl.a. forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff). Fra mit forord
til Cushing sektionen i Obskuriøst 5/6, juni 2003: "Michael Porel, a
Danish author and film producer who worked for Roger Corman, AIP
in the Sixties and Seventies, bears the distinction of having actually
met Peter Cushing. Too modest to mention it in his review he was in
fact in charge of development on MADHOUSE (1973). Obviously the
editor considers this a scoop and is very grateful to Michael Porel for
his contributions." (ja, jeg vidste jo ikke bedre)
Læst mellem linjerne i det følgende uddrag af TWINS OF EVIL
anmeldelsen kan man ganske vist godt tolke teksten som om, at de
to havde mødtes, men det er forbandet vagt. "If you were attending
a party and Peter Cushing stepped in to mingle, chances are that you
would not instantly pay attention to the man. He does not have a
sweeping personality. He is not a towering presence nor does he
have oodles of charm that would sweep you off your feet. He is an
ordinary, quiet man you would have to get to know before liking him,
but when you see him on the screen, his mere presence will instantly
keep you captivated. He was a unique talent that won his admirers all
over the world, still remembered and sadly missed. We are all very
grateful for the quality he so generously enriched the horrorfilm with,
the distinguised talent that still lingers years after his death."
Også mht. sin egen rolle i produktionen af MADHOUSE kryber han
ligesom udenom (han havde ellers inkluderet titlen i den
værksfortegnelse han gav Jack til interviewet i Stay Sick!). Han
skriver blot: "I met Jim [instruktøren, Jim Clark] while he was
working on MADHOUSE and although he was immensely pleased with
the film, he was frustrated by one important aspect of shooting the
film. ..."
Jeg har siden tænkt på om han måske var nervøs ved at
filmentusiaster i udlandet ville checke oplysningerne. (fortsættelse
følger måske)

20. juli 2006 Vi kører på reservetanken
Smartlog er vist gået ned med flaget. Forhåbentlig ikke permanent.
Nåmen, der er vel i grunden ikke så meget at berette fra den sidste
uges tid. Jeg har sved, drukket vand, kartet rundt i København på
jagt efter gamle tegneserieblade ogøhja... det var vist det. Vi håber
på at være tilbage på den officielle kanal snarest mulig.
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appendix:
obsblog 2:
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Kolofon:
Obsblog 0,1 & 2
af Henrik Larsen
pdfiseret af listemageren
nyborg, den 27-29. oktober 2006
publiceret som pdf-fil på
http://klaus-johansen.dk og
http://www.samlersind.dk/blog/
den 29. oktober 2006
prisen er ingenting og
oplaget er uendeligt
på forsiden er benyttet
skriften: velvenda cooler
af ray larabie
www.larabiefonts.com
og indeni verdana
omslagsbilledet er taget af Ralph Østrup

Seneste kontroloptælling viste følgende:
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